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IEVADS 
 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums izstrādāts 2012./2013.gadā, Jēkabpils novada pašvaldībai sadarbojoties 
ar konsultāciju uzņēmumu SIA „Grupa 93”  saskaņā ar noslēgto līgumu.  

Mainoties normatīvo aktu prasībām teritorijas attīstības plānošanas jomā, teritorijas plānojuma izstrāde 
turpināta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta atbilstoši 
Teritorijas plānošanas likuma, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1184 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” prasībām un procedūrai un novada domes apstiprinātajam Darba 
uzdevumam un turpināta pēc Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  prasībām. 

Plānojums izstrādāts, ņemot vērā līdzšinējos pašvaldības plānošanas dokumentus un dokumentus, kas tiek 
izstrādāti paralēli plānojumam, zemes īpašumu struktūru, darba uzdevumu plānojuma izstrādei, augstākā 
plānošanas līmeņa dokumentus, nacionālās programmas un nozaru attīstības plānus, apkārtējo pašvaldību 
plānošanas dokumentus, attīstības tendences, LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, Jēkabpils novada 
iedzīvotāju, uzņēmēju, politiķu redzējumu par novada tālāko attīstību, plānojuma izstrādē iesaistīto ekspertu 
u.c. speciālistu viedokļus un institūciju nosacījumus. Ar institūciju nosacījumu kopijām var iepazīties plānojuma 
IV daļā „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi”. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka vietējā līmenī ir šādi savstarpēji saskaņoti attīstības 
plānošanas dokumenti: vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma, teritorijas 
plānojums, lokālplānojums un detālplānojums. Izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, 
jānodrošina stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. Vides pārraudzības valsts birojam tika nosūtīts iesniegums ar lūgumu izvērtēt SIVN nepieciešamību 
šim plānošanas dokumentam un saņemts biroja lēmums Nr.81 par SIVN piemērošanu. Ievērojot Ministru 
kabineta 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). Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam stratēģiskais ietekmes uz 
vidi novērtējums tiek izstrādāts paralēli plānojumam, izstrādātājs: SIA „Baltkonsults”. 

Vietējā pašvaldības līmenī tiek ieviesti divi jauni plānošanas dokumenta veidi - lokālplānojums un tematiskais 
plānojums. Lokālplānojumu izstrādā pati pašvaldība pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai 
plānošanai, kā arī būvprojektēšanai. Lokālplānojumā var detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 
Pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju. Tematisko plānojumu var izstrādāt gan valsts, gan reģionālā, gan vietējā līmenī, tā darbības 
termiņu nosaka institūcija, kas apstiprina attiecīgo tematisko plānojumu. Tematiskos plānojumus ievēro, 
izstrādājot citus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. 

Teritorijas plānojuma izstrādes pamatprincipi 

Teritorijas attīstības plānošanā ievēro Attīstības plānošanas sistēmas likumā nostiprinātos principus, kā arī 
Teritorijas attīstības plānošanas likumā definētos teritorijas plānošanas principus, kas jāievēro visu veidu vietējā 
līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis 

Saskaņā ar Darba uzdevumu Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes mērķis ir 
nostiprināt tiesisko pamatu Jēkabpils novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, nodrošināt 
pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā. Radīt pamatu ilgstošai, stabilai Jēkabpils novada 
pašvaldības ekonomiskai attīstībai, nodrošināt atbilstošu dzīves līmeni, izmantojot pašvaldībā esošos resursus, 
ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un veicinot tā saglabāšanu, paredzot teritorijas 
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racionālu izmantošanu un reglamentējot būvniecības kārtību tajā, sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības 
intereses, nodrošinot kvalitatīvu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas procesu un telpisko piesaisti 
Jēkabpils novada attīstības programmas stratēģisko mērķu un attīstības prioritāšu sasniegšanai. 

Teritorijas plānojuma juridiskais status un pielietojums 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats (saistošie noteikumi) novada teritorijas izmantošanai 
turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. 

Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot lokālplānus, detālplānojumus un veicot jebkuru zemes 
vienību sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, būvprojektēšanu un būvniecību un citu saimniecisko 
darbību Jēkabpils novada teritorijā.  

Teritorijas plānojuma sastāvs  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem" 19.punktu Teritorijas plānojumā ietilpst:  paskaidrojuma raksts, grafiskā 
daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. 

I daļa „Paskaidrojuma raksts” - apkopota informācija, kas raksturo novada teritorijas pašreizējo izmantošanu, 
sociālās un tehniskās infrastruktūras nodrošinājumu un attīstības vajadzības, sniedz ieskatu par notiekošajiem 
sociāli ekonomiskajiem procesiem un tos ietekmējošiem faktoriem. Situācijas raksturojums sagatavots, 
balstoties uz pašvaldības rīcībā esošo informāciju, statistikas datiem, valsts iestāžu rīcībā esošo informāciju, 
līdzšinējos plānošanas dokumentos un projektos ietverto informāciju un ekspertu viedokļiem. Saskaņā ar 
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu  Nr.711. „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 8.punktu pašreizējās situācijas raksturojums pastāvīgi aktualizējams. 

II daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ir instruments Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, 
Attīstības programmā izstrādātās vīzijas un Teritorijas plānojumā nosprausto mērķu sasniegšanai un nosaka 
novada teritorijas plānojumā paredzēto plānoto zemes izmantošanu, kā arī tai atbilstošas zemes īpašnieku un 
valdītāju tiesības un pienākumus.  

III „Grafiskā daļa” sagatavota uz Valsts Zemes dienesta vienkāršotās topogrāfiskā kartes M 1: 10 000 pamatnes 
koordinātu sistēmā LKS-92, digitālā un analogā formātā. Grafiskajos materiālos atspoguļota teritorijas esošā 
izmantošana un teritorijas plānotā izmantošana. Pilnīgākai situācijas uztveramībai sagatavotas tematiskās 
kartes un shēmas. Novada ciemu teritorijas sagatavotas M 1:5000, bet lauku teritorija M 1:10 000. 

IV daļa „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” - apkopota teritorijas plānojuma izstrādes dokumentācija - 
pašvaldības lēmumi, darba uzdevums, valsts institūciju sniegtie nosacījumi un atzinumi, iedzīvotāju un 
uzņēmēju aptaujas rezultāti, publikācijas presē u.c.   teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas procesu 
raksturojošie materiāli. 

Vienots Teritorijas plānojums visai novada teritorijai tiek izstrādāts pirmo reizi, līdz tā apstiprināšanai šobrīd 
spēkā esošie Teritorijas plānojumi ir izstrādāti laikā no 2002. līdz 2008.gadam un, izveidojoties novadam, 
apstiprināti ar Jēkabpils novada 2009.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada 
teritorijas plānojumiem”. 

Teritorijas plānojuma dokumentu izstrādei novada pašvaldībā tika izveidota darba grupa. Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma pirmā redakcija tika sagatavota, konsolidējot pagastu teritorijas plānojuma zonējumus un 
prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.  

Plānojuma sastāvs, saturs un nosacījumi izstrādāti, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma un uz tā 
pamata izstrādāto Ministru kabineta noteikumu prasībām. Ņemtas vērā arī normatīvo aktu projektu iestrādnes, 
tostarp, zonējuma un teritorijas atļauto izmantošanu vienotā klasifikācija, Vispārīgo apbūves noteikumu 
projekts. Teritorijas plānojumā respektēts tiesiskās paļāvības princips, jaunais regulējums nerada nepamatotus 
jaunus teritorijas izmantošanas ierobežojumus trešajām personām.  
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NOVADA VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA 
Pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gadā Latvijā tika izveidoti novadi. Jēkabpils 
novads pieder pie lauku novadiem (Lauku novadu kopējais skaits ir 50.). Jēkabpils novads izveidots 01.07.2009. 
apvienojoties septiņām bijušā Jēkabpils rajona kaimiņu pašvaldībām - Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, 
Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastiem. 

Ābeļu pagasts 

Tagadējā Ābeļu pagasta teritorija atradās Kurzemes un Zemgales hercogistē. 17.gs. vidū pie Salas kroga veidojās 
plostnieku un vecticībnieku apmetne, kurai 1670.gadā hercogs Jēkabs piešķīra pilsētas tiesības un nosauca savā 
vārdā (Jakobstadt).

1
 19.gs. vidū ap Jēkabpili izveidojās Salas pagasts. Pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas 

20.gadu vidū to pārdēvēja par Ābeļu pagastu. 1935.gadā tā platība bija 19900ha. 1945.gadā Ābeļu pagastā 
izveidoja Ābeļu, Ezera un Salas ciemu. 1954.gadā Ābeļu ciemam pievienoja Drēģu ciemu, 1977.gadā - daļu 
Kalnu ciema. Administratīvi teritoriālo pārveidojumu laikā bijušā Ābeļu pagasta Z daļa nonākusi tagadējā Salas 
un Sēlpils pagastā, bet tagadējam Ābeļu pagastam pievienota daļa bijušā Dignājas un Biržu pagasta. 

Cariskās Krievijas laikā tagadējā Ābeļu pagasta teritorijā bija Ābeļu valsts muiža (Abelhof), Janopoles (Janopol; 
pie Brodiem) un Fedotovkas pusmuiža, Fokta (Dignājas) mežmuiža (tagad Laši). Fokta mežmuižā darbojās 
sērkociņu skaliņu fabrika. I pasaules kara laikā vācieši uzbūvēja šaursliežu dzelzceļa līniju no Jēkabpils uz Viesīti 
un Aknīsti (st. Aldaune). Agrārās reformas laikā Ābeļu muižas zemi sadalīja 38 vienībās, mežmuižas zemi - 85 
vienībās. 1935.gadā Ābeļu pagastā bija 577 zemnieku saimniecības. Darbojās trīs dzirnavas, zāģētava, divi 
veikali. 

I pasaules kara laikā te ilgu laiku bija frontes līnija un nenopostītas saglabājās tikai trīs mājas. 1935.gadā pagastā 
bija 2532 iedz.. Tika veidoti lauku ciemati. 1989.gadā Brodos (Zemgaļos) bija 393 iedz., Lašos - 114, Sīļukalnā - 
23, Platačos - 17 iedzīvotāji. 

Padomju varas gados tika nodibināti kolhozi „Nākotne”, „Ozols” un „Padomju dzimtene”. Tika uzceltas 
mehāniskās darbnīcas, siltumnīcas, darbojās kokzāģētava, Reiņu krejotava. 1949.gadā atklāts MRS plaša 
patēriņa cehs, kur ražoja mēbeles. Sīļukalnā atklāja Jēkabpils lauksaimniecības kultūraugu šķirņu salīdzināšanas 
iecirkni. Bija veikals, ēdnīca, Slīterānu sakaru nodaļa. 

Ciemi: Brodi - 405 iedz., Laši - 75 iedz., Sīļukalns (Aleksandrija), Platači. 

Dignājas pagasts 

Dignāja ir sens sēļu centrs. 1.gt. pr. Kristus te atradusies Dignājas apmetne (pilskalns atrodas aiz Dignājas 
pagasta robežas Dunavas pagastā). Atskaņu hronikā tā minēta 1271.gadā.  

1935.gadā pagasta platība bija 21560ha. 1945.gadā Dignājas pagasta teritorijā izveidoja Dignājas, Bērzones, 
Drēģu un Eglones ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidēja. Vēlāk, no 1954. līdz 1968.gadam, ciemu teritorijas 
tika vairākas reizes mainītas, un 1990.gadā, kad atjaunoja Dignājas pagastu, daļa bijušā Dignājas pagasta 
teritorijas nonāca tagadējā Ābeļu, Dunavas, Zasas, Leimaņu un Kalna pagastā. 

Cariskās Krievijas laikā Dignājas pagastā atradās Dignājas un Meņķa muiža un Fagta (mežkunga) pusmuiža. 
1905.gadā soda ekspedīcijas nodedzināja 11 saimniecības (Strautiņus, Rūķīšus, Pētersonus, Putekļus, 
Aizpuriešus, Gudenus, Matiševus, Vēverus, Miglānus, Ilzus, Vaskus). I pasaules kara laikā ilgu laiku gar Daugavu 
stiepās frontes līnija. Gandrīz visas saimniecības tika nopostītas. Agrārās reformas laikā Dignājas muižu sadalīja 
205 vienībās, Meņķa muižu - 27 vienībās. 1935.gadā pagastā bija 553 saimniecības - 200 vecsaimniecības 
(7600ha), -300 jaunsaimniecības (2400ha). Darbojās liestu un stērķeles fabrika, dzirnavas, 5 krejotavas, divi 
gateri. 

1935.gadā pagastā bija 2956 iedzīvotāju. 1949.gadā izveidoja vairākus kolhozus, kas 1960.gadā tika apvienoti 
kolhozā „Dignāja”. Vandānos veidojās kolhoza centrs - 303 iedz. (1989.gadā). Tika uzceltas mehāniskās 
darbnīcas, klēts. Darbojās krejotava, veterinārais iecirknis. 

Ciemi: Vandāni - 288 iedz., Dignāja - 39, Dignājas skola (Goči) -31 iedzīvotājs. 

Dunavas pagasts 

1945.gadā Rubenes pagastā tika izveidots Dunavas un Rubenes ciems, bet pagasts 1949.gadā likvidēts. 
1954.gadā Dunavas ciemam pievienots Eglonas ciems (bij. Dignājas pagastā). 1956.gadā Dunavas ciems 
likvidēts, tā lielākā daļa pievienota Rubenes ciemam. 1959.gadā daļa Rubenes un Bebrenes ciema iekļauta 
Dvietes ciemā. Savukārt 1964.gadā daļa Dvietes ciema pievienota no jauna izveidotajam Dunavas ciemam. 
1990.gadā Dunavas ciema robežās nodibināts Dunavas pagasts. 

                                                                 
1
 Avots: Latvijas pagasti. Enciklopēdija, 2002, AS Preses nams.
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Tagadējā Dunavas pagasta teritorijā bijusi Dunavas (Podunay) muiža, Tadenavas un Marinovas pusmuiža. 
Tadenavas pusmuižu nomāja J.Raiņa tēvs K.Pliekšāns. Agrārās reformas laikā Dunavas muiža tika sadalīta 107 
vienības. Dunava ir sens centrs (senāk saukta Podunaja), kura attīstība sākusies 18.gs. Pirms I pasaules kara te 
bija muižas centrs, krogs, kokzāģētava. I pasaules kara laikā Dunava tika pilnīgi nopostīta, pēc kara atjaunota. 
1935.gadā Dunavā bija 105 iedzīvotāji. Sudrabkalns izveidojies bijušajā Dignājas mācītājmuižas (sagrauta 
I pasaules karā) teritorijā. Cukuriņu ciems veidojies pie Daugavas pārceltuves (pašlaik nedarbojas). 1989.gadā 
Dunavā bija 213 iedz., Sudrabkalnā - 140, Tadenavā - 10 iedzīvotāji. Dunava bija Dunavas ciema un padomju 
saimniecības „Dunava” centrs. 

1939.gadā veiktie arheoloģiskie izrakumi Dignājas pilskalnā ļāva secināt, ka Dignāja kā nocietināta apmetne 
pastāvējusi jau 2.gt. vidū pr. Kristus, bet uzplaukumu sasniegusi 5.-9.gs., kad tā bija svarīgs sēļu nocietinājums. 

Dunavas novada iedzīvotāji piedalījušies un smagi cietuši 20.gs. Latvijas Brīvības cīņās un karos, par to liecina 
apbedījumi Dunavas pagasta kapsētās. I pasaules kara laikā vairākus gadus Daugava bija Krievijas un Vācijas 
frontes robežlīnija; Dunavas pagasta teritorija atradās vācu frontes pirmajās līnijās. Vācu karaspēka izveidotās 
dažādās ierakumu un aizsardzības sistēmas atliekas saglabājušās līdz mūsu dienām. Saglabājušies saliekamā 
dzelzsbetona ložmetēju dzoti Baltiņu māju mežā, frontes šaursliežu dzelzceļa trase no Krūmiņu mājām 
Daugavas virzienā, bunkuru „pilsētiņa” un kapsēta. 

Padomju varas gados pēc mazo kolhozu apvienošanas 1963.gadā tika nodibināta padomju saimniecība 
„Dunava”, kuras galvenā saimniekošanas nozare bija lopkopība. 1992.gadā padomju saimniecība „Dunava” 
pārveidota par PS „Dunava” (1993. gadā likvidēta).  

Ciemi: Dunava - 212 iedz., Sudrabkalns - 160 iedz., Tadinava (Tadenava), Cukuriņi. 

Kalna pagasts 

Līdz II pasaules karam lielākā daļa tagadējā Kalna pagasta teritorijas ietilpa bijusā Biržu pagastā, neliela daļa - 
bijušajā Elkšņu un bijušajā Dignājas pagastā. 1945.gadā Biržu pagastā tika izveidoti vairāki ciemi, t.sk. Vidsalas 
un Kalna ciems, bet 1949.gadā Biržu pagasts tika likvidēts. 1954.gadā Kalna ciemam pievienots Vidsalas ciems, 
1956.gadā - daļa Elkšņu ciema. Kalna ciema teritorijas veidošanās beidzās 1977.gadā. 1990.gadā Kalna ciema 
robežās tika nodibināts Kalna pagasts. 

Padomju varas gados Vidsala bija ciema un kolhoza „Stars” centrs, Dubulti kolhoza „Vienība” centrs. 1989.gadā 
Vidsalā bija 158 iedzīvotāji, Dubultos - 119 iedzīvotāji. 

Padomju varas gados pirmie kolhozi „Stars”, „Pilskalni”, „Mežvidi”, „Vidsala”, „Ausma” izveidojās 1948. un 
1949.gadā. Turpmākajos gados notika to apvienošana. 1956.gadā kolhozam „Stars” pievienoja divus kolhozus. 
1960.gadā tika izveidots kolhozs „Vienība”, kuram 1975.gadā pievienots kolhozs „Stars”, paturot nosaukumu 
„Vienība” 1992.gadā. „Stars” tika pārveidots par PS „Vienība”, kas 1993.gadā likvidēta. 

Ciemi: Vidsala - 149, Dubulti (Bērzieši) - 123 iedzīvotāji. Vidsalā un Dubultos dzīvo 35% pagasta iedzīvotāju.  

Leimaņu pagasts 

Par Leimaņu pagasta pirmsākumu var uzskatīt Leimaņu ciemu, kuru 1945.gadā izveidoja Biržu pagastā. Centrs 
veidojās ap Leimaņu krogu un sētu grupu. 1954.gadā Leimaņu ciemam pievienoja Mežgales ciemu (arī izveidots 
1945.gadā Biržu pagastā), 1963.gadā pievienoja daļu Aknīstes pilsētciemata teritorijas. 1977.gadā daļa 
teritorijas atdota Kalna ciemam. 1990.gadā tika izveidots Leimaņu pagasts, tā teritorija aizņēma bijuša Biržu 
pagasta DA daļu un Aknīstes pagasta Z stūri. 

Tagadējā Leimaņu pagasta teritorijā bija Biržu muižas Bērzgales pusmuiža. 1916.gadā vācieši uzbūvēja Siliņu-
Aknīstes šaursliežu dzelzceļa līniju (st. Bērzgale). Agrārās reformas laikā muižas zeme tika sadalīta 
jaunsaimniekiem. Darbojās Biržu-Bērzgales pienotava. 

Padomju varas laikā izveidoja kolhozus „Višinskis”, „Zaļā zeme” un „Mežgale”, kurai vēlāk pievienoja abus 
iepriekšējos. Darbojās Leimaņu pienotava, Mežgales krejotava, mehāniskās darbnīcas, kokzāģētava, Leimaņu 
mežniecība-mežizstrādes iecirknis, līdz 1972.gadam bija šaursliežu dzelzceļš. 

Lauku ciemati tika izveidoti padomju varas laikā. 1989.gadā Mežgalē bija 197 iedz., Leimaņos - 163, Strados 
(Bērzgalē) - 31, Skrīveros 29 iedzīvotāji. 

Rubenes pagasts 

Teika stāsta, ka vietvārds Rubene radies senos laikos, kad kāds sēļu saimnieks savai sētai nosaukumu izvēlējies 
pēc pirmā mežā ieraudzītā putna - rubeņa. No 1254.gada līdz 16.gs. Rubeņu novads ietilpa Livonijas ordeņa 
valstī, bet pēc tās sabrukšanas Kurzemes-Zemgales hercogistē, Sēlpils virspilskunga tiesā. 18.gs. Kaldabruņas un 
Rubeņu muižas piederēja poļu grāfu Plāteru dzimtai, bet Slates zemes kroņa pagastam. 1866.gadā apvienoja 
tos muižu pagastus, kur bija mazāk par 200 iedzīvotājiem. Rubeņu pagastu izveidoja no Anceniškas, Dunavas un 
Rubeņu muižu pagastiem, bet Slates muižas pagastu iekļāva Dignājas pagastā. Slates pagastu no Dignājas 
pagasta atdalīja 1923.gadā. 1935.gadā Rubenes pagasta platība bija 11100ha. 1945.gadā Rubenes pagastā 
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izveidoja Dunavas un Rubenes ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidēja. 1954.gadā Rubenes ciemam pievienoja 
Kaldabruņas ciemu. 

1956.gadā likvidēja Dunavas ciemu, tā lielāko daļu pievienoja Rubenes ciemam. 1959.gadā daļu Rubenes ciema 
teritorijas iekļāva Dvietes ciemā, bet 1964.gadā daļu teritorijas pievienoja jaunizveidotajam Dunavas ciemam. 
1977.gadā daļu Rubenes ciema teritorijas pievienoja Slates ciemam, bet 1980.gadā Rubenes ciemam pievienoja 
daļu no bijušās Slates ciema teritorijas. Rubenes ciema teritorijā 1990.gadā nodibināja Rubenes pagastu, tas ir 
viens no lielākajiem Jēkabpils rajonā. 

Agrārās reformas laikā Rubenes (Rubinen) muižas zemi sadalīja jaunsaimniecībām, bijušajam īpašniekam atstāja 
dažas ēkas un neatsavināmo zemes daļu. Ari Marjanovas (Marienhof) pusmuižas centru sadalīja 
jaunsaimniecībām. 1935.gadā Rubenes pagastā bija 439 saimniecības. Darbojās gateris, kokapstrādes darbnīca, 
dzirnavas, tvaika dzirnavas, divas ūdensdzirnavas, ķieģeļceplis un 7 veikali. 

I pasaules kara laikā 1915.gadā vācu karaspēks Rubeņu pamatskolā ierīkoja kara hospitāli, pie Sila kroga ierīkoja 
karagūstekņu nometni. 1916.gadā karaspēka vajadzībām cauri visam pagastam izbūvēja šaursliežu dzelzceļa 
līniju, par darbaspēku izmantoja vietējos iedzīvotājus un karagūstekņus. 1935.gadā Rubenes pagastā bija 2516 
iedz.. 

Padomju laikā izveidoja Raiņa kolhozu, kam 1973. un 1981.gados pievienoja Kaldabruņā un Slatē esošos 
kolhozus. Kaldabruņā 90. gadu sākumā neilgu laiku darbojās kooperatīvā sabiedrība. 

Ciemi: Rubeņi - 323, Slate - 135, Kaldabruņa - 121 iedzīvotājs. 

Zasas pagasts 

Zasas pagasts nosaukumu, iespējams, ieguvis no Zasas muižas, ko 1636.-1706.gadam pārvaldīja barons H.fon 
Zass. 1935.gadā Zasas pagasta platība bija 8180ha. 1945.gadā. pagastā izveidoja Liepas un Zasas ciemu, bet 
pagastu 1949.gadā likvidēja. 1951.gadā Zasas ciemam pievienoja Liepas ciemu, 1954.gadā - Bērzones ciemu, 
bet 1980. gadā - daļu Slates ciema. 1990.gadā Zasas ciema teritorijā atjaunoja Zasas pagastu. 

Agrārās reformas laikā Zasas (Weessen) muižu sadalīja jaunsaimniecībām. Muižas kungu mājā ierīkoja pasta 
kantori, rijā - tautas namu, nomnieka mājā - skolu, klētī - veterināro klīniku, pārējās ēkas atstātas pēdējam 
muižas īpašniekam A.Greigam. 1935.gadā Zasas pagastā bija 226 saimniecības. Darbojās dzirnavas, 
koppienotava, divi veikali. Pagastu šķērsoja šaursliežu dzelceļa līnija Aknīste-Jēkabpils (1927.-1973.gadam), 
pārvadāja kokmateriālus, arī pasažierus. 

1905. gadā revolucionāri nodedzināja vairākas muižas ēkas un muižas īpašnieku izraidīja no pagasta. I pasaules 
kara laikā pagasts atradās frontes joslā. 1935.gadā Zasas pagastā bija 1222 iedzīvotāji. 

Padomju laikā 1948.gadā nodibināja kolhozus „Dzirkstele”, „Liesma”, „Blāzma”, 1950.gadā tos apvienoja 
Oškalna kolhozā, 1957.gadā izveidoja padomju saimniecību „Zasa” (pastāvēja līdz 1992.gadam). 

Ciemi: Zasa - 449, Liepas - 166 iedz., Akmeņāres, Bērzone (Mežgaļi), Kalvāni, Ģērķāni, Eikava, Landzāni, Staģi, 
Vidsmiests. 

1990.gadā visus ciemus reorganizēja par pagastiem.  
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1.  PLĀNOŠANAS KONTEKSTS 

Jēkabpils  novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam augstāka līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir 
apskatīti, raksturojot situāciju konkrētā jomā. 

1.1.  Augstāka līmeņa plānošanas dokumenti 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Attīstības plānošanas sistēmas likumā ir noteikts, ka vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir 
hierarhiski pakārtoti reģionālā un nacionālā līmeņa dokumentiem.  

Hierarhiski augstākais teritorijas attīstības plānošanas dokuments Latvijā ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam.  

1. attēls. Nacionālās nozīmes objekti un teritorijas Jēkabpils novadā 

 
Datu avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Prioritāte „Telpiskās attīstības perspektīva”. 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam  I daļa Paskaidrojuma raksts 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013.gads 12 

Jēkabpils novads atzīmēts kā Lauku attīstības telpa, novada teritorijā nav reģionālas nozīmes attīstības centru, 
taču tas robežojas ar nacionālas nozīmes attīstības centru – Jēkabpils pilsētu. Nozīmīgākie transporta koridori 
novada teritorijā, kas nodrošina transporta plūsmu Rīgas-Daugavpils virzienos gar Daugavas kreiso krastu – 
autoceļi P75, P74 un P72. Jēkabpils novada robežu 60km garumā veido nacionālās nozīmes upe – Daugava. 

Zemgales plānošanas reģiona ilgtermiņa plānošanas dokumenti
2
: 

1. Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam (Apstiprināts ZPRAP sēdē 
16.09.2007. (protokols Nr.10, lēmums Nr. 131)); 

2. Zemgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģijas sadaļa „Pilsētas – lauku mijiedarbība”. 
Ilgtermiņa attīstības stratēģija tiks izstrādāta līdz 2013.gada decembrim (projekts). 

3. 2013.gadā plānots apstiprināt Zemgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģiju un izstrādāt 
Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu. 

Zemgales plānošanas reģiona vidēja termiņa plānošanas dokumenti: 

1. ZPR Attīstības programma 2008.-2014.gadam; 
2. ZPR sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.-2016.gadam; 
3. ZPR inovatīvās attīstības programma 2008.-2014.gadam; 
4. ZPR tūrisma attīstības programma 2008.-2013.gadam; 
5. ZPR lauku teritoriju Mobilitātes plāns; 
6. Zemgales kultūras programma 2011. 

ZPR teritorijas plānojumā 2006.-2026.gadam definētā vīzija:  

1. Zemgale – labvēlīgas dzīves vides reģions;  
2. reģions ar Zemgalei raksturīgu kultūrvidi un ainavu, kur saglabāts līdzsvars starp cilvēku un vidi;  
3. reģions ar attīstītu zinātņietilpīgu ekonomiku, ražotnē un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību. 

2. attēls. ZPR vēlamā atvērtās telpas struktūra ZPR telpiskās attīstības struktūra tiek skatīta no trijiem 
aspektiem – apdzīvojuma, atvērtās telpas un infrastruktūras.  

ZPR teritorijas plānojuma Apdzīvojuma telpiskā struktūra 
Jēkabpils novadā nosaka divus vietējā līmeņa attīstības 
centrus un astoņus pirmā līmeņa attīstības centrus. 

ZPR teritorijas plānojuma Lauku teritoriju telpiskā struktūra 
nosaka tūrisma attīstības zonas. Jēkabpils novada teritorijā 
noteiktas tūrisma attīstības zonas: Zasas tūrisma attīstības 
zona un  Daugavas tūrisma attīstības zona (2. attēls). 

ZPR teritorijas plānojuma infrastruktūras telpiskā struktūra 
uzsver nepieciešamību uzlabot reģionālo valsts autoceļu 
kvalitāti. Minēta nepieciešamība uzlabot autoceļa P72 Birži-
Ilūkste seguma kvalitāti, īpaši akcentēta autoceļa melnā 
seguma noklāšana nepieciešamība posmā no Zasas līdz 
Rubeņiem, lai radītu labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbības 
attīstībai un iedzīvotājiem, jo autotransporta aktivitāte ir 
pietiekami liela, līdzīga kā posmā Birži-Aknīste. Vitāli svarīga ir 
valsts autoceļa Jēkabpils-Ilūkste (V783) melnā seguma 
noklāšana, kas ir nozīmīgs Daugavas kreisā krasta 
saimnieciskās darbības nodrošinātājs posmā Jēkabpils-
Daugavpils un atslogotu Daugavas labā krasta autoceļa posmu 
Rīga-Daugavpils. 

Jēkabpils novada attīstības plānošanas dokumentos ņemtas 
vērā Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas 
dokumentu vadlīnijas.  

 
Datu avots: Zemgales plānošanas reģiona 
teritorijas plānojums 2006. -2026.gadam II daļa 
„Telpiskās attīstības perspektīva”. 

Jēkabpils novada kaimiņu pašvaldības ir Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Līvānu, 
Daugavpils un Ilūkstes novadi. 
Pašvaldību specializācija, plānojumu risinājumi un kaimiņu sniegtie priekšlikumi, sniedzot nosacījumus  
Jēkabpils novada Teritorijas plānojuma izstrādei norāda uz kopējo interešu teritorijām un attīstības virzieniem. 
Tie ir Daugava, autoceļu un sakaru infrastruktūras attīstība, tūristu apkalpošana, ĪADT apsaimniekošana u.c. 

                                                                 
2
 Datu avots: http://www.zemgale.lv, Zemgales plānošanas reģiona mājas lapas sadaļa „Plānošanas dokumenti”, 

25.03.2013. 

http://www.zemgale.lv/
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Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumentos definēti vairāki mērķi, kas ir kopīgi ar Jēkabpils novadu, tāpat noris 
un tiek plānota arī perspektīvā sadarbība ar citām Zemgales un Latgales reģiona pašvaldībām daudzās jomās: 
tūrisms, valsts autoceļu rekonstrukcija, pasažieru pārvadājumu plānošana, kopīga būvvalde, uzņēmējdarbība, 
kooperācija lauksaimniecības produkcijas realizācijā, amatniecība, izglītība, skolu sadarbība, sports, nometņu 
organizēšana, kultūra, izstādes, ekspozīcijas, kultūras jomā kolektīvu sadarbība utt. 

Jēkabpils novads ir ZPR vistālāk uz austrumiem atrodošais novads, tas  atrodas Daugavas kreisajā krastā. 
Ekonomiskās saites un tiece pamatā notiek uz Jēkabpili un Rīgu, ļoti ierobežoto iespēju dēļ šķērsot Daugavu, 
ekonomiskās saites un tiece  uz Līvāniem un Daugavpili ir vāji attīstījušās. Valsts iestāžu teritoriālo 
struktūrvienību klientu apkalpošanas centri atrodas Jēkabpilī, Līvānos, Daugavpilī vai Jelgavā, to apkalpes 
teritorijās vēl saglabājies dalījums atbilstoši rajonu pašvaldību teritorijām. 

Jēkabpils novadā Nacionālā līmenī kā attīstības resurss definēta Daugava, reģiona līmenī - sociālās jomas, 
kultūras, tūrisma, uzņēmējdarbības, mobilitātes u.c. tematiskajās programmās definētās Jēkabpils novada 
intereses. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Atspoguļotas un detalizētas augstāka līmeņa plānošanas dokumentos noteiktās teritorijas un objekti. 
Izvērtēti un izstrādājot Teritorijas plānojuma risinājumus ņemti vērā kaimiņu pašvaldību plānojumos noteiktie 
funkcionālā zonējuma risinājumi un atspoguļotie objekti ar aizsargjoslām. 

1.2.  Jēkabpils novada plānošanas situācija 

Pēc 2009.gada Administratīvi teritoriālās reformas Jēkabpils novadam pirmais visai teritorijai vienotais, 
izstrādātais plānošanas dokuments ir Jēkabpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, izstrādātājs 
SIA „Reģionālie projekti”.  

Jēkabpils novada Teritorijas plānojuma izstrādē Jēkabpils novada pašvaldība sadarbojas ar SIA „Grupa 93”. 
Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek 
izstrādāts paralēli plānojumam, izstrādātājs: SIA „Baltkonsults”. 

Uzsākta arī Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, izstrādātājs SIA „Reģionālie projekti”. 

Attīstības programma 2012.-2018.gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti 
pašvaldības attīstības stratēģiskie mērķi, prioritātes un rīcības virzieni. Programma paredzēta novada 
pašvaldības vidēja termiņa budžeta un veicamo investīciju plānošanai, nodrošinot racionālu finanšu līdzekļu 
izmantošanu, izvirzīto mērķu sasniegšanai un ilgtermiņa attīstības prioritāšu īstenošanai. 

Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa (18 gadiem) plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas novada ilgtermiņa attīstības prioritātes. Dokumentā tiks definēta telpiskās attīstības ilgtermiņa 
perspektīva.  

Pašvaldības teritorijas plānojums ir telpiskais ietvars attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
īstenošanai.  

Jēkabpils novadā pašlaik ir spēkā novada teritorijā ietilpstošo pagastu (Ābeļu,  Dignājas,  Dunavas,  Kalna, 
Leimaņu, Rubenes, Zasas) teritoriju plānojumi, (pārapstiprināti ar 2009.gada 17.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”), kas pēc jaunā visam novadam izstrādātā 
„Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam” apstiprināšanas zaudēs savu likuma spēku. 
Līdzšinējie teritorijas plānojumi izstrādāti laika periodā no 2002. līdz 2008.gadam, pa šo laiku ievērojami 
mainījusies situācija un attīstības tendences. Novadā ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumu risinājumi 
izvērtēti un integrēti jaunajā novada teritorijas plānojumā.  

Jēkabpils novada teritorijā (Ābeļu pagastā) laika periodā no 2009. līdz 2012.gadam ir izstrādāti arī trīs 
detālplānojumi nekustamajiem īpašumiem Gārdiņi, Pauguri un Priedītes (Saistošie noteikumi Nr.2/2012, 
9/2009, 10/2009). 
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2.   PAŠVALDĪBAS ĪSTENOTIE PROJEKTI 

1. tabula. Par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības līdzekļiem īstenotie projekti Jēkabpils novada 
pašvaldībā no 01.01.2009. līdz 31.12.2012. 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Finansēšanas 
avots* 

Kopējais 
projekta 
finansējums 

Projekta 
īstenošanas 
izdevumi pa 
finansēšanas 
avotiem, Ls 

Projekta 
īstenošanas 
datums 

1. Pedagogu konkurentspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos 
Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./IPIA/VIAA
/001 

ESF 43331 43331 01.10.2009.-
31.12.2011. 

2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 
nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos 
Nr.2008/001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VI
AA/002 

ESF 233400 (visa 
Jēkabpils 
rajona 
finansējums) 

233400 2008. - 
2011. 

3. Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 
Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 

ESF 113874,44 113874,45 01.10.2009.-
31.12.2010. 

4. Dunavas pamatskolas pārveide par 
daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un 
sociālā atbalsta centru Nr.2009-SMSC-45 

Sorosa Fonds - 
Latvija 

16563,68 16563,68 01.01.2010.- 
30.11.2010. 

5. Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils 
novada pašvaldībā publisko pasākumu 
kvalitātes uzlabošanai   
Nr.1DP/1.5.1.3.1/09/APIA/SIF/01/017/17 

ESF 14225,94 14225,94 01.09.2010.- 
30.06.2011. 

6. Kultūrvēsturiskā mantojuma 
pieejamības uzlabošana 

Zemgales 
kultūras 
programma 
2010 

750   01.10.2010.- 
30.10.2011. 

7. Meža dienas 2011 Meža 
attīstības 
fonds 

600   01.07.2011.-
20.08.2011. 

8. Izglītības iestāžu informatizācija  
2009/0333/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA
/556 

ERAF 34765,48   01.01.2010.-
.2012. 

9.  „Reiz senos laikos. Kultūras mantojuma 
izpēte caur radošo rakstīšanu”. 

ES 
programmas 
„Jaunatne 
darbībā” 
jauniešu 
apmaiņas 
apakš-
programma 

  2052 Eiro 01.11.2011.-
26.04.2012. 

10. Būvinženiera piesaiste Jēkabpils novada 
pašvaldībā  
Nr.IDP/1.5.3.10/10IPIA/VARAA/013 

ESF 15822 15822 02.12.2010.-
20.08.2012. 

11. Dunavas pagasta daudzfunkcionālā 
centra ēkas un teritorijas vienkāršotā 
rekonstrukcija Nr.10-05-L32100-000006 

ELFLA. VB, 
Pašvaldība 

kopā 75 
161,07 

ELFLA-
67644,96        
P-7516,11 

01.06.2010. 
– 
31.10.2011. 

12. „Ūdenssaimniecības attīstība Dignājas 
pagasta Vandānu ciemā„ 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/058/007 

ERAF, VB, 
pašvaldības  

278918,32 195934,35, 
23051,10 
59932,87 

30.10.2009.-
28.02.2011. 

13. Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras ELFLA. VB, 24775,42 13936,17       03.04.2009. 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Finansēšanas 
avots* 

Kopējais 
projekta 
finansējums 

Projekta 
īstenošanas 
izdevumi pa 
finansēšanas 
avotiem, Ls 

Projekta 
īstenošanas 
datums 

nama ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana” Nr.08-05-L32100-
000199 

Pašvaldība 4645,38     
6193,87 

- 
30.12.2009. 

14. Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras 
nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija 
Nr.09-05-L32100-000183 

ELFLA. VB, 
Pašvaldība 

44808,79 25204,93 
8401,65 
11202,21 

02.12.2009. 
– 
31.05.2010. 

15. Sporta laukuma rekonstrukcija un 
brīvdabas estrādes būvniecība Ābeļu 
pamatskolas teritorijā 08-05-L32100-
000035 

ELFLA. VB, 
Pašvaldība 

148850,78 83036,58   
27678,87   
38135,33 

21.01.2009. 
- 
31.12.2010. 

16. Dignājas pagasta Darbnīcu ielas un 
nobrauktuves rekonstrukcija Nr.10-05-
L32100-000016 

ELFLA. VB, 
Pašvaldība 

11816 ELFLA-
10634,40        
P-1181,60 

01.05.2010. 
– 
30.12.2010. 

17. Zasas pagasta sporta laukuma un 
teritorijas vienkāršota rekonstrukcija 
Nr.10-05-L32100-000003 

ELFLA. VB, 
Pašvaldība 

57430,99 ELFLA-
43073,24        
P-14357,75 

01.06.2010. 
– 
31.12.2010. 

18. Brīvdabas pasākumu nodrošinājums 09-
05-LL13-L413201-000001 

ELFLA, 
Pašvaldība 

5501,01 3409,09 
2091,92 

05.02.2010. 
– 
31.07.2010. 

19. Rubenes kultūras nama vienkāršotā 
rekonstrukcija  08-05-L32100-000068 

ELFLA, 
Pašvaldība 

26835,51 16045,84 
10789,67 

06.02.2009. 
- 31.12.2009 

20. Rubenes kultūras nama vienkāršotā 
rekonstrukcija II 09-05-L32100-000087 

ELFLA. VB, 
Pašvaldība 

17155,64 9650,05     
3216,67   
4288,92 

26.06.2009. 
- 
31.12.2009. 

21. Rubenes pagasta Rubenes pamatskolas 
apkures sistēmas rekonstrukcija 09-05-
L32100-000012 

ELFLA,- VB 
Pašvaldība 

39092,48 21989,52 
7329,84 
9773,12 

06.08.2009. 
– 
 30.06.2010. 

22. Dignājas pagasta estrādes un atpūtas 
zonas vienkāršotā rekonstrukcija Nr.09-
05-L32100-000166 

ELFLA. VB, 
Pašvaldība 

25665,57 23099,02 
2566,55 

29.10.2009.- 
05.07.2010 

23. Dignājas pamatskolas sporta laukuma 
rekonstrukcija un labiekārtošana  
Nr. 08-05-L32100-000062 

ELFLA. VB, 
Pašvaldība 

885198,17 48696.36 
16232.12, 
39822.81 

24.11.2008.-
08.10.2009. 

24. Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” 
teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija 
Kalna pagastā Nr. 10-05-L32100-000234 

ELFLA, 
Pašvaldība 

20662,65 18421,11   
2241,54 

01.02.2011. 
– 
31.08.2011. 

25. Ceļa „Skola-Dzilnas” posma 
rekonstrukcija Dignājas pagastā” Nr.10-
05-L32100-000288 

ELFLA, 
Pašvaldība 

15190,28 13671,25   
1519,03 

01.02.2011. 
– 
31.08.2011. 

26. Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada 
Zasas kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvam 10-05-LL13-L413206-000004 

ELFLA, 
Pašvaldība 

2254,94 1691,21   
563,73 

23.09.2010. 
– 
30.06.2011. 

27. Aprīkojuma iegāde Ābeļu bērnu dienas 
centram 10-05-LL13-L413205-000002 

ELFLA, 
Pašvaldība 

3825,7 2242,50   
1583,20 

23.09.2010. 
– 
30.06.2011. 

28. Radošās attīstības centra izveidošana 
un aprīkošana Rubenes kultūras namā 
10-05-LL13-L413205-000003 

ELFLA, 
Pašvaldība 

5084 3121,24     
1962,76 

23.09.2010. 
– 
30.06.2011. 

29. Atkritumu savākšanas kvalitātes 
uzlabošana publiski pieejamās vietās 
Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā” 
10-05-LL13-L413201-000002 

ELFLA, 
Pašvaldība 

8830,5 6622,87    
2207,63 

23.09.2010. 
– 
30.06.2011. 

30. Krīzes centra Leimaņu pagastā ELFLA, 4531,02 2984,5   23.09.2010. 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Finansēšanas 
avots* 

Kopējais 
projekta 
finansējums 

Projekta 
īstenošanas 
izdevumi pa 
finansēšanas 
avotiem, Ls 

Projekta 
īstenošanas 
datums 

aprīkošana un labiekārtošana 10-05-
LL13-L413205-000003 

Pašvaldība 1546,52 – 
30.06.2011. 

31. Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība - rekonstrukcija un renovācija - 
Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas 
ciematā 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/051/011 

ERAF, VB, 
pašvaldības  

137818,14 117145,42   
13781,81   
6890,91 

05.11.2009. 
– 
05.12.2010. 

32. Ābeļu pagasta sporta zāles jaunbūve 
Nr.10-05-L32100-000010 

ELFLA, 
Pašvaldība 

299571,67 185309,92  
114261,75 

01.05.2010. 
– 
30.06.2011. 

33. Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas 
rekonstrukcija Nr.10-05-L32100-000005 

ELFLA, 
Pašvaldība 

86662,56 77996,30   
8666,26 

01.06.2010. 
– 
31.10.2011 

34. Vides izglītības attīstība Dunavas 
daudzfunkcionālajā centrā 11-05-LL13-
L413203-000002 

ELFLA, 
Pašvaldība 

4480,58 2846,88   
1633,70 

24.08.2011. 
– 
31.10.2012. 

35. Sporta centra izveide un labiekārtošana 
Ābeļu pagastā iedzīvotāju veselības 
nostiprināšanai Nr.11-05-LL13-L413204-
000003 

ELFLA, 
Pašvaldība 

6691,58 4936,41   
1755,17 

24.08.2011. 
– 
31.10.2012. 

36. Informācijas tehnoloģiju nodrošināšana 
iedzīvotājiem lauku dzīves dziņas 
popularizēšanai Leimaņu pagastā 11-
05-LL13-L413201-000003 

ELFLA, 
Pašvaldība 

3593,51 2599,67  
993,84 

24.08.2011. 
– 
30.06.2012. 

37. „Informācijas stendu izveide un 
uzstādīšana publiskās infrastruktūras 
uzlabošanā Jēkabpils novada pašvaldībā  
11-05-LL13-L413201-000001 

ELFLA, 
Pašvaldība 

2891,4 2133,00  
758,40 

24.08.2011. 
– 
31.10.2012. 

38. Krēslu iegāde Rubeņu kultūras namam 
pasākumu norises kvalitātes 
uzlabošanai 11-05-LL13-L413202-
000002 

ELFLA, 
Pašvaldība 

12096 4492,80   
7603,20 

24.08.2011. 
– 
31.08.2012. 

39. Jēkabpils novada Kalna pagasta kultūras 
nama vienkāršota rekonstrukcija Nr.11-
05-L32100-000018 

ELFLA, 
Pašvaldība 

32155,21 28849,93   
3305,28 

01.07.2011.- 
31.12.2011 

40. Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas 
pagasta Dunavas ciemā 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010/021 

ERAF,  
pašvaldības  

109495,84 76302,03   
33193,81 

22.10.2010.-
23.10.2011 

41. Velo–gājēju celiņa izbūve satiksmes 
drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā Nr. 
3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/066/023 

ERAF, VB, 
pašvaldības  

118871,89 97601,38  
3485,77   
17784,74 

21.12.2010. 
– 
30.08.2011. 

42. Amatniecības pārrobežu sadarbības 
tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas 
pievilcības veicinātājs LLI-023 

Latvijas – 
Lietuvas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma 
2007 - 2013 

124526,33 LLI-
105075,38  
VB-6226,32  
PB-13224,63 

29.01.2009. 
- 
28.02.2011. 

43. A community approach to Engaging 
Disadvantaged Adults through Tourism” 
(Kopienas pieeja pieaugušo 
nodarbināšanā laukos caur tūrismu), 
saīsināti ComTour Nr. 2010-1-LV1-
GRU06-00905 

Mūžizglītības 
programma 
Grundtvig 
apakšprogram
mas 
starptautisks 
mācību 

10683,96 VIAA-
10542,06   
141,90 

01.09.2010. 
– 
31.08.2012. 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Finansēšanas 
avots* 

Kopējais 
projekta 
finansējums 

Projekta 
īstenošanas 
izdevumi pa 
finansēšanas 
avotiem, Ls 

Projekta 
īstenošanas 
datums 

partnerību 
projekts 

44. Rubenes pagasta sporta laukuma 
rekonstrukcija Nr. 10-05-L32100-
000007 

ELFLA, 
Pašvaldība 

59248,99 44436,74   
14812,25 

01.06.2010. 
– 
31.08.2011. 

45. Energoefektivitātes paaugstināšana 
Ābeļu pagasta pārvaldes 
administratīvajā ēkā  
VIDM/2009/KPFI/58 

KPFI,              
pašvaldība 

143686,95 97027,12   
46659,83 

14.08.2009.-
01.12.2010. 

46. Ābeļu dienas centra izveidošana un 
aprīkošana pirmskolas vecuma bērniem 
Nr.09-05-LL13-L413101-000001 

ERAF, 
pašvaldības  

907,32 ERAF 557,77 
P 349,55 

31.03.2011 

47. Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai 
nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar 
to saistītos atbalsta pasākumus  

Latvijas -
Šveices 
sadarbības 
programmas 
individuālajam 
projektam 
VRAA 

8452,43 72777,87    
8452,43 

31.01.2011 

48. VRAA Sociālā drošības tīkla pasākumi 
(Dunavas, Rubenes pagasta pārvalde) 

VRAA, 
pašvaldība 

76014,16 68412,74   
7601,42 

31.01.2011 

49. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Jēkabpils novada 
pašvaldības ēkās - Rubeņu pirmskolas 
mācību iestādē un Zasas pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā Nr.KPFI-
7/10 

KPFI,              
pašvaldība 

250889,11 198974,40   
51914,71 

01.08.2010.-
01.12.2012 

50. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Zasas pagasta Zasas 
ciema ielu un ceļu apgaismošanā 
KPFI.32 

KPFI,              
pašvaldība 

35089,72 24562,80   
10526,92 

  

51. Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes 
pagasta Rubeņu ciemā 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/008/020 

ERAF,VB, 
pašvaldības  

300216,19 252808,17   
47408,02 

  

Projekti, kas tiek realizēti 

52. Zasas vidusskolas starptautisks projekts 
jauniešiem Where We Come from  „No 
kurienes mēs nākam” 

Jaunatne 
darbībā  
Action 4 

28010 Eiro   2012.-2013. 

53. Cross border cooperation between 
regions in Latvia and Romania to 
improve educational offer” 
/Coaction/(Pārrobežu sadarbība  starp 
reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības 
piedāvājuma uzlabošanai 

Mūžizglītības 
programma 
Comenius 
Reģionālās 
partnerības   

45820 Eiro   2011.-2014. 

54. Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 

Latvijas - 
Šveices 
sadarbības 
programma   
pašvaldība 

8783 7905              
878 

2012. - 
2013. 

55. „Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā 
centra attīstība un darbības 
paplašināšana 

sorosa Fonds - 
Latvija 

14930 Eiro 14931 EUR 2012.-2013. 

56. Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras ELFLA, LEADER   2 993,88 2208,6           2012.-2013. 
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Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums 
Finansēšanas 
avots* 

Kopējais 
projekta 
finansējums 

Projekta 
īstenošanas 
izdevumi pa 
finansēšanas 
avotiem, Ls 

Projekta 
īstenošanas 
datums 

nama deju kolektīvam Nr.12-05-LL13-
L413204-000003 

pašvaldība 245,40 

57. Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada 
jauktajam korim Nr.12-05-LL13-
L413204-000002 

ELFLA, LEADER   
pašvaldība 

2 997,90 2211,57      
245,73    

2012.-2013. 

58. Veselības takas izveide Ābeļu pagasta 
Brodu ciemā  Nr.12-05-LL13-L413202-
000003 

ELFLA, LEADER   
pašvaldība 

7915,02 5838,95   
648,77 

2012.-2013. 

59. Algotie sabiedriskie darbi ESF 39500 39500 2013. 

60. „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Leimaņu pagasta Mežgales 
ciemā”  
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/146/024  

ERAF  
pašvaldība 

136 962,69  95424,83   
16839,67 

2012.-2013. 

61. „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/149/026 

ERAF   
pašvaldība 

183552,39 127884,86   
22567,92 

2012.-2013. 

62. „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Kalna pagasta Dubultu ciemā 

ERAF    
pašvaldība 

124834,79 87693,86     
15475,39 

2013. 

63. „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Zasas pagasta Liepu ciemā” 

ERAF   
pašvaldība 

88798,05 11008,03   
62378,79 

2013. 

64. „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Rubenes pagasta Slates ciemā” 

ERAF    
pašvaldība 

101303,57 71163,67  
12558,29 

2013. 

65. Dunava pagasta atkritumu izgāztuves 
Prūsāni rekultivācija 
Nr.3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/003 

KF         
pašvaldība 

73115,14  61 849,83  
11265,31 

2012. - 
2013. 

66. Kalna pagasta atkritumu izgāztuves 
Starenieki  rekultivācija 
Nr.3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/008 

KF        
pašvaldība 

72450,42 61276,17  
11174,25 

2012. - 
2013. 

67. Rubenes pagasta atkritumu izgāztuves 
Siliņi rekultivācija  
Nr.3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/009 

KF        
pašvaldība 

46223 38318,27   
7904,73 

2012. - 
2013. 

68. Zasas pagasta atkritumu izgāztuves 
Sīpulāni rekultivācija 
Nr.3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/.VARAM/002 

KF pašvaldība 82152,91 69563,15  
12583,76 

2012. - 
2013. 

69. Learning from Nordic countries - best 
practices and experience sharing to 
raise administrative capacity of 
municipality (Mācīšanās no 
Ziemeļvalstīm – labas prakses un 
pieredzes apmaiņa, lai paaugstinātu 
pašvaldības administratīvo kapacitāti) 
Nr.PA-GRO-259 

Ziemeļvalstu – 
Baltijas 
Mobilitātes un 
sadarbības 
programma 
publiskai 
pārvaldei ;   
pašvaldība 

7142,9 Eiro 5000 Eiro   
2142,9 Eiro 

2013. 

70. Dignājas pamatskolas īstenotais 
projekts mūžizglītības programma 
Comenius „EUROPEAN Chamber Music” 

 Mūžizglītības 
programma 
Comenius  

14000 Eiro   01.08.2011.-
31.07.2013. 

71. Jēkabpils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai  ekonomiskai 
novada attīstībai Nr. 
1dp/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004/022 

ESF plānotais 
34054,01 

plānotais 
34054,00 

01.2011.-
09.2013. 

 Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība, 25.03.2013.  
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3.  NOVADA PORTRETS 

3. attēls. Jēkabpils  novada novietojums Latvijā 

 
 

Vēsturiskā attīstība
3
 Jēkabpils novads ir pašvaldība Sēlijā, izveidota 01.07.2009. apvienojoties septiņām 

bijušā Jēkabpils rajona kaimiņu pašvaldībām.
4
 

Ģeogrāfiskais 
novietojums 

Jēkabpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienē Daugavas ielejas kreisajā krastā 
(Zemgales plānošanas un statistiskais reģions). Novada teritorijā ietilpst 60km 
Daugavas krasta.  

Administratīvais 
iedalījums 

Novada administrācija atrodas ārpus novada teritorijas Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a. 

2. tabula. Administratīvais iedalījums 

Teritoriālā vienība Pagasta centrs Attālums līdz novada administr. c., km
5
 

Ābeļu pagasts Brodi  3,5 

Dignājas pagasts Vandāni 28,5 

Dunavas pagasts Dunava 43,5 

Kalna pagasts Vidsala 23,3 

Leimaņu pagasts Mežgale 31 

Rubenes pagasts Rubeņi 53,2 

Zasas pagasts Zasa  33,6 
 

Kaimiņi Jēkabpils pilsēta (26km
2
, 25539 iedz., republikas pilsēta) 

Aknīstes novads (285km
2
, 3084 iedz., pilsētnovads) 

Daugavpils novads (1875km
2
, 26913 iedz.) 

Ilūkstes novads (647km
2
, 8699 iedz., pilsētnovads) 

Krustpils novads (812km
2
, 6622 iedz.) 

Līvānu novads (622km
2
,13538 iedz., pilsētnovads) 

Salas novads (317km
2
, 4229 iedz.); Viesītes novads (651km

2
,4375 iedz., pilsētnovads) 

                                                                 
3
 Datu avoti:  http://www.vraa.gov.lv,  pārskats „Reģionu attīstībā Latvijā 2011”,  CSP dati, iedzīvotāju skaits, to blīvums un 

izmaiņas, demogrāfiskā slodze un iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām - PMLP dati uz 01.01.2013,  iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību  budžetā - VRAA aprēķini, izmantojot Valsts kases un PMLP datus, bezdarba līmenis 
- VRAA aprēķini, izmantojot NVA un PMLP datus, ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits - CSP 
provizoriskie dati.  
4
 Datu avots:  www.jekabpilsnovads.lv, 25.03.2013.  

5
 http://www.balticmaps.eu/?lang=lv, maršrutēšana. 

http://www.vraa.gov.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv
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Teritorija Novada platība – 905m
2
 (90 409,7ha

6
), t.sk. Ābeļu – 126,67km

2
, Dignājas – 83,44 km

2
, 

Dunavas – 124,2km
2
, Kalna – 173,1km

2
, Leimaņu – 101,73km

2
, Rubenes – 182,2km

2
 un 

Zasas – 114,62km
2
.
7
 

Mazākais pagasts pēc teritorijas ir Dignājas pagasts, bet lielākais – Rubenes pagasts. 

Iedzīvotāju skaits 

 

 

Pašvaldībā kopā 5462 iedz., t.sk. Ābeļu – 973 iedz., Dignājas – 536 iedz., Dunavas – 689 
iedz., Kalna – 668 iedz., Leimaņu – 539 iedz., Rubenes – 1096 iedz. un Zasas - 961 iedz.

 
 

Mazākais pagasts pēc iedzīvotāju skaita ir Dignājas pagasts, bet lielākais – Rubenes 
pagasts. Vērojama tendence iedzīvotāju skaitam samazināties visos pagastos. 
Demogrāfiskā situācija Latvijā kopumā ir nelabvēlīga. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums 
joprojām krītas. 

Apdzīvojuma 
struktūra un blīvums  

Novada apdzīvojuma struktūru veido blīvi apdzīvotas vietas un viensētas.  
3. tabula. Iedzīvotāju sadalījums pa apdzīvotajām vietām

8
 

Pagasts Apdzīvota vieta (ciems) Iedz. skaits Apbūves blīvums* 

Ābeļu pagasts 
 
 

Brodi 436 Augsts 

Laši 22 Augsts  

Ķeikāni 32 Vidējs 

Ābeļi 32 Vidējs 

Silacaunes 20(+4) Zems 

Sīļukalns 19 Zems 

Platači (Platačkalns) 14 Zems 

Rubuļkalns 8 Zems 

Veselība - Vidējs 

Liesma  - - 

Saldes 9 (4 mājas) Zems 

Dignājas pagasts 
 

Vandāni 260 Augsts 

Dignāja 25 (7 mājas) Zems 

Dignājas skola 14 Zems 

Dunavas pagasts 
 

Sudrabkalns 146 Augsts 

Dunava 167 Augsts 

Cukuriņi 22 (7 mājas) Zems 

Tadenava 12 (7 mājas) Zems 

Kalna pagasts 
 

Vidsala 136 Augsts 

Dubulti 137 Augsts 

Vārzgūne - Vidējs 

Leimaņu pagasts 
 

Leimaņi 137 Vidējs 

Mežgale 113 Augsts 

Stradi 36 Zems 

Rubenes pagasts Rubeņi 265 Augsts 

Kaldabruņa 94 Augsts 

Slate 124 Augsts 

Izabelina 29 (10 mājas) Zems 

Mazslate 36 (12 mājas) Zems 

Silagals 23 Zems 

Sīļi 23 (7mājas) Zems 

Červonka 6 (4 mājas) Zems 

Spēlēni 7 (2 mājas) Zems 

Zasas pagasts 
 

Zasa 455 Augsts 

Liepas 73 Augsts 

Akmeņāres 25 Zems 

Bērzone 39 Zems 

Ģērkāni 6 Zems 

Kalvāni 16 Zems 

                                                                 
6 

Datu avots:  http://www.vzd.gov.lv
,   

LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 01.01.2013. 
7 

Datu avots:  www.varam.gov.lv, 25.03.2013.  
8
 Pašvaldības dati saskaņā ar aptuvenām aplēsēm uz 31.01.2012. 

http://www.vzd.gov.lv/
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Augsts – dominē zemes vienības ar platību 1200m
2
, apbūve izvietota kompakti 

Vidējs – kompaktas māju grupas mijas ar lieliem neapbūvētām platībām, viensētām 
Zema – viensētu māju grupa, lieli zemes gabali 

Līdzšinējā plānošanas periodā novada teritorijā ciemu robežas noteiktas 17 ciemiem. 
Plānojuma risinājumi paredz 2 novada nozīmes attīstības centrus, 6 vietējās nozīmes 
attīstības centrus, 7 ciemus ar robežu un pārējās blīvi apdzīvotās vietas kā vēsturiskos 
ciemus (lauku ciemi – bez robežas). 

Iedzīvotāju blīvums novadā 2012.gada sākumā – 6,2 cilv./km
2
. Mazākais iedzīvotāju 

blīvums ir Kalna pagastā – 4 cilv./km
2
, lielākais iedzīvotāju blīvums ir Zasas pagastā – 

8,7 cilv./km
2
.  

Iedzīvotāju blīvums pēdējo gadu laikā novadā nav daudz mainījies, tomēr tas ir 
mazākais starp kaimiņu novadiem. Līdzīga situācija ir Viesītes novadā – 6,9 cilv./ km

2
. 

Iedzīvotāju skaita 
izmaiņas (2007.-
2012.g.) 

-8,2% 

Salīdzinājumā ar blakus novadiem Jēkabpils novadā ir viens no lielākajiem iedzīvotāju 
skaita samazinājums. Ieskatam, Salas novadā – 3%, Krustpils novadā – 6,3%, Viesītes 
novadā – 8,1%, Aknīstes novadā – 8,9%, Līvānu novadā – 6,6%, Ilūkstes novadā – 7,9% 
un Jēkabpils pilsētā  – 3,5%. 

Teritorijas struktūra 
atbilstoši zemes 
lietošanas veidiem 

meži – 49,12% (44399ha) 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 37,43%  (33826,2ha) 
purvi – 3,86% (3488,6ha) 
ūdens objektu zeme – 3,15% (2849,0ha) 
krūmājs –1,81% (1635,5ha) 
zeme zem ēkām un pagalmi – 0,98% (888,0ha) 
zeme zem ceļiem – 1,69% (1526,6ha) 
pārējās zemes  – 1,96% (1770,9ha) 

Attālumi no novada 
un pagastu centriem 
līdz Rīgai 

Jēkabpils – 140km 
Brodi – 150km 
Vandāni – 173km 
Dunava – 185km 

Vidsala – 150km  
Mežgale – 166km 
Rubeņi – 170km 
Zasa – 178km 

Autoceļu tīkls Valsts reģionālie autoceļi:
 9

 
P72 Ilūkste-Bebrene-Birži (daļēji ar melno segumu) 
P74 Šiliņi-Aknīste (ar melno segumu) 
P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža(Nereta) (ar melno segumu) 

14 valsts vietējie ceļi: 

 V708 Subate-Kaldabruņa-Rītenišķi 
V778 Daugava-Lapas 
V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste (gar Daugavu) 
V784 Kaminski-Kazukrogs 
V790 Leimaņi-Mežgale-Grāvīši 
V791 Leimaņi-Skrīveri 
V799 Reiņi-Nīcgale 

V800 Rubeņi- Ancene-Subate 
V801 Rubeni-Dunava 
V810 Slate-Dominieki-Auziņas 
V822 Vilkupe-Bebrene 
V824 Zasa-Vandāni 
V826 Pievedceļš -Mežzemes skolai 
V828 Kalnciems-Stradi 

 Pašvaldības autoceļi:
 10

  
86 A grupas autoceļi (ar melno segumu – 2,2km (1%), ar grants (šķembu) – 232,41km 
(95%), bez seguma 10,96km (4%)) 
108 B grupas autoceļi (ar melno segumu – 2,06km (2%), ar grants (šķembu) – 94,92 
(73%), bez seguma – 30,4km (23%)) 
94 C grupas autoceļi (ar melno segumu – 0,14km (0,15%), ar grants (šķembu) – 
51,34km (55%), bez seguma –  41,86km (45%)) 
20 Pašvaldības ielas (ar melno segumu – 4,87km (38,12%), ar grants (šķembu) – 5,22km 
(40,89%)) 

Mobilitāte No lielākās daļas pagastu centru uz novada administratīvo centru Jēkabpilī sabiedriskais 
transports kursē vairākas reizes dienā. 

                                                                 
9
 Datu avots: VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa. 

10
 Pašvaldības dati uz 31.01.2012. 
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Novadu var sasniegt ar reģionālas nozīmes starppilsētu autobusu maršrutiem Rīga- 
Daugavpils (līdz Jēkabpils autoostai) vai izmantojot dzelzceļa maršrutu Rīga-Krustpils 
vai Rīga-Daugavpils (braukt līdz Krustpils vai Līvānu stacijai un izmantot pārceltuvi pār 
Daugavu Līvāni-Dignāja. (Novadā saikni ar Daugavas labo krastu nodrošina 2 
pārceltuves pār Daugavu. Pārceltuves atrodas pretī Līvāniem un Dunavā.) Daugavas 
sarežģītā šķērsošana „nogriež” saikni ar Latgali (to ietekmē līmeņu svārstības un 
sezonalitāte). 

Nodrošinājums ar 
inženier-
komunikācijām 

4. tabula. Inženeirapgādes tīkli un objekti novadā
11

 

Pagasts Apdzīvota 
vieta (ciems) 

Centra-
lizēta 
ūdens 
apgāde  

Centra-
lizēta 
sadzīves 
kanaliz. 

NAI Centralizēta 
siltumapgāde  

 Ābeļu pagasts Brodi + +  + 

Dignājas pagasts Vandāni + + + - 

Dunavas pagasts 
 

Sudrabkalns + + + - 

Dunava + + + + 

Kalna pagasts 
 

Vidsala + + + - 

Dubulti + + + - 

Leimaņu pagasts Mežgale + + + - 

Rubenes pagasts Rubeņi + + + - 

Kaldabruņa + +  - 

Slate + + + - 

Zasas pagasts 
 

Zasa + + + + 

Liepas + +  - 

Jēkabpils novadā centralizēta gāzes apgāde (P<0,4MPa) ir tikai Jēkabpils piepilsētā 
Ķeikānos. Perspektīvā gāzes apgāde iespējama no Jēkabpils pilsētā esošiem augstā, 
vidējā un zemā spiediena gāzesvadiem.

12
 

Sakari,  

elektroapgāde 

Ābeļu pagasta teritoriju šķērso elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV gaisvadu 
elektrolīnijas.

 13
 

Novada teritorijā ir nekvalitatīvi mobilie sakari, nav pieejams optiskais internets. Daļā 
teritorijas, trūkst elektroenerģijas jaudu. 

Zemes dzīļu resursi Novadā atrodas 2 smilts, 7 smilts-grants, 2 dolomīta, 7 māla atradnes; 54 kūdras 
atradnes un prognozēto krājumu laukumi;  kā arī 5 smilts-grants, 1 dolomīta, 2 māla un 
3 sapropeļa  prognozēto krājumu laukumi.

14 
 

Lielākā smilts-grants atradne „Laukāres” atrodas Leimaņu pagastā, vēl 5 smilts-grants 
atradnēs notiek izstrāde, derīgie izrakteņi tiek izmantoti būvniecībai, ceļu būvei un 
remontam vai ceļu uzturēšanai.  

Dabas vērtības  Novadā atrodas 10 „Natura 2000” teritorijas: deviņi dabas liegumi (Klaucānu un 
Priekulānu ezers; Spuļģu purvs; Kaušņu purvs; Saltais purvs; Tīreļu purvs; Ābeļi; Eglone; 
Dimantu mežs; Nomavas purvs) un daļa dabas parka „Dvietes palienes”. 

ĪADT aizņem 7148ha jeb 7,9% no novada kopējās zemes platības. 

Novada teritorijā apzināts  21 aizsargājams koks (dižkoks), izveidoti 15 mikroliegumi, 
īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu aizsardzībai. 

Vietējās nozīmes dabas objekti bez aizsargājamas teritorijas statusa: Zasas muižas parks 
un Rubenes dabas parks. 
Nozīmīgākās upes – Daugava un tās pietekas Eglaine, Ziemeļsusēja, Dviete. Lielākie 
ezeri  –  Klaucānu ezers (21,3ha), Priekulānu ezers  (22,5ha), Nomavas (Baltais) ezers 
(22,2ha), Krūkliņu ūdenskrātuve (40,0ha) un Vārzgūnes ezers (43,0ha) Kalna pagastā. 

                                                                 
11

 Jēkabpils novada pašvaldības dati uz 31.01.2012. 
12

 Datu avots: AS „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departaments, Perspektīvās attīstības daļas nosacījumi Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
13

 Datu avots: AS „Latvijas elektriskie tīkli" nosacījumi Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
14

 Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”,  Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 
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Kultūrvēsturiskais 
mantojums  

29 valsts aizsargājami kultūras pieminekļi:
15

 
1 valsts nozīmes arhitektūras (Zasas luterāņu baznīca), 1 mākslas (Kapa plāksne 
A.Velinkam – Dignājā) un 1 vēstures piemineklis (dzejnieka Raiņa dzīves vieta – 
Tadenavā), pārējie valsts vai vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļi. 

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros apzināti 15 pašvaldības aizsargājami (vietējas 
nozīmes) kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti. 

Īpašās (novada 
identitāti veidojošās) 
iezīmes 

 

Lauku novads. 

Ievērojami dabas resursi - lielie mežu masīvi un plašas labi koptas LIZ. 

Teritorijas saplūšana ar Jēkabpils pilsētu - iespēja izmantot pilsētas infrastruktūru. 

Daugava (60km garumā). 

Tūrisms pa Daugavu ar plostiem. 

Pārceltuves pār Daugavu pretī Līvāniem un Dunavā. 

Daugavas krāce „Gārde” (Ābeļu pagasts). 

Daugavas Ābeļu salas (pretstraumes jeb Daugavpils pusē ir Fogtu sala (20-25ha) un 
pastraumes jeb Jēkabpils pusē – Burkānu sala (45-50ha)), vislielākā ir Ploņu sala pie 
Sudrabkalna ciema (pieder pašvaldībai; 60-65ha liela) un Zvonkas salas (sastāv no 
vairākām mazām saliņām). 

Zasas amatniecības centrs. 

Zasas muižas un Rubenes dabas parki. 

Ievērojamākie novadnieki – 3 rakstniecības dižgari J.Akuraters, A.Grīns, Rainis (dzimtā 
mājvieta Tadenavā). 

Baznīcas Dignājas, Dunavas, Rubeņu, Červonkas un Zasas ciemā. 

Dignājas muiža (biedrība „Dzīvības koks"). 

Pašvaldības 
pārraudzībā esošas 
iestādes 

1. Ābeļu pagasta pārvalde
16

 
2. Dignājas pagasta pārvalde  
3. Dunavas pagasta pārvalde  
4. Kalna pagasta pārvalde  
5. Leimaņu pagasta pārvalde  
6. Rubenes pagasta pārvalde  
7. Zasas pagasta pārvalde  
8. Jēkabpils novada administrācija (ārpus 

novada) 
9. Ābeļu pamatskola  
10. Bērzgala pamatskola  
11. Dignājas pamatskola  
12. Dunavas pamatskola  
13. Rubenes pamatskola  
14. Zasas vidusskola 
15. Ābeļu tautas nams  atrodas Ābeļu 

pagastmājā 
16. Dunavas kultūras nams  atrodas 

Dunavas skolā 

17. Kalna kultūras nams  
18. Leimaņu tautas nams  
19. Rubenes kultūras nams  
20. Zasas kultūras nams 
21. Ābeļu bibliotēka (atrodas Ābeļu 

pagastmājā) 
22. Dignājas bibliotēka (atrodas dzīvoklī) 
23. Dunavas bibliotēka (atrodas Dunavas 

skolā) 
24. Kalna bibliotēka  
25. Leimaņu bibliotēka  
26. Liepu bibliotēka  
27. Mežzemes bibliotēka  
28. Rubeņu bibliotēka  
29. Slates bibliotēka  
30. Tadenavas bibliotēka  
31. Zasas bibliotēka 

Pašvaldības 
finansiālā situācija 

Pamatbudžeta ieņēmumi kopā 3 551 815Ls (uz 1 iedz. 634Ls)
17

 
Speciālā budžeta ieņēmumi kopā 144 086Ls (uz 1 iedz. 26Ls) 
Nodokļu ieņēmumi kopā 3 551 815Ls (uz 1 iedz. 181Ls; 29% no pamatbudžeta) 
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi kopā 197 169Ls (uz 1 iedz. 35Ls)  
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi kopā 816 122Ls (uz 1 iedz. 146Ls) 
Pamatbudžeta izdevumi kopā 3 201 274Ls (uz 1 iedz. 572Ls) 
Speciālā budžeta izdevumi kopā 9 587Ls (uz 1 iedz. 1,7Ls) 
uzturēšanas izdevumi kopā 2 605 651 (uz 1 iedz. 465Ls, 81,4% no pamatbudžeta) 

                                                                 
15

 Saskaņā ar pieminekļu sarakstu, apstiprināts 29.10.1998. ar LR Kultūras ministrijas rīkojumu Nr.128. 
16

 Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu. 
17

 Datu avots: http://www.vraa.gov.lv/lv/, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Reģionu attīstība Latvijā 2011, pašvaldību 
budžeta izdevumi - Valsts kases dati.  

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6310&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=3381&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=3381&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=26&prod_sect=9
http://www.vraa.gov.lv/lv/
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Novada teritorijas 
attīstības indekss 

5. tabula. Teritorijas attīstības līmeņa indekss 

Pēc 2009.gada datiem Pēc 2010.gada datiem Pēc 2011.gada datiem 

vērtība rangs vērtība rangs vērtība rangs 

-0,468 76 -0,494 76 -0,368 72 
 

Bezdarba līmenis 
2012.gada sākumā 

10,2% 

Salīdzinājumā ar blakus novadiem zemāks bezdarba līmenis, salīdzinājumam Salas 
novadā – 12,3%, Krustpils novadā – 14,0%, Viesītes novadā – 13.4%, Aknīstes novadā –
11,4, Līvānu novadā –16,6%, Ilūkstes novadā –11,5% un Jēkabpils pilsētā  – 10,6%. 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi 
pašvaldības budžetā 
uz 1 iedz. 2011.gadā 

145,7Ls 
 

Salīdzinājumam Zemgales reģionā vidēji iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
pašvaldībā uz 1 iedz. sastādīja 252,3Ls, Latgales  – 182,1Ls, Latvijā – 252,3Ls. 

Ekonomiski aktīvo 
tirgus sektora 
statistikas vienību 
skaits pa 
komercdarbības 
formām, 2010.gadā 

Kopā 668
18

 
Pašnodarbinātas personas 422 
Individuālie komersanti 13 
Komercsabiedrības 41 
Zemnieku un zvejnieku saimniecības 192 
Skaits uz 1000 iedz. 116 

Individuālo 
komersantu un 
komercsabiedrību 
skaits uz 1000 iedz., 
2010.gadā 

9,4 

Salīdzinājumā ar blakus novadiem nedaudz augstāks rādītājs ir Salas novadā  – 17,0, 
Krustpils novadā  – 10,2, Viesītes novadā  – 13,9, Aknīstes novadā  – 12,1, Līvānu 
novadā  – 16,7 un Jēkabpils pilsētā  – 27,1, zemāks ir Ilūkstes novadā  – 8,3. 

Uzņēmējdarbības 
novadā

19
 

Galvenās uzņēmējdarbības formas novadā ir saistītas ar lauksaimniecību (graudkopība, 
piena un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību. 

Uzņēmuma reģistrā reģistrēti:632 uzņēmumi - 412 ir zemnieku saimniecības, 33 
kooperatīvās sabiedrības, 7 paju sabiedrības, 5 pašvaldības uzņēmumi, 12 sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību un 32 individuālie uzņēmumi; 3 sabiedriskās organizācijas un 6 
draudzes. 

Komercreģistrā reģistrēta 1 akciju sabiedrība, 2 filiāles, 32 individuālie komersanti un 
62 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA). 

Biedrību un nodibinājumu reģistrā fiksētas 25 biedrības. 

33 saimniecības nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību – pārsvarā ar gaļas liellopu 
audzēšanu un piena lopkopību.  

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu:  

 1. SIA „Mikor”(ceļu būve) 
2. SIA „Alko” (kravu pārvadājumi) 
3. SIA „CMC OZOLI” (cūkkopība) 
4. ZS „Kalnāres” (graudkopība) 
5. ZS „Kalnieši” (pārtikas tirdzniecība) 

6.ZS „Laši” (graudkopība) 
7.ZS „Noviki”(pārtikas tirdzniecība) 
8.SIA „LiPo Transports” (kravu pārvad.) 
9.ZS „Stabiņi” (augkopība) 
10.ZS „Raiņi” (piena lopkopība) 

Galvenie attīstību 
ietekmējošie faktori 

 

Transportģeogrāfiskais stāvoklis, sakaru kvalitāte. Sociāli ekonomiskā situācija. Novadā 
nav lielu uzņēmumu, nav attīstīta produktu pārstrāde.  

Demogrāfiskie procesi: iedzīvotāju novecošanās, iedzīvotāju skaita samazināšanās, t.sk. 
skolas vecuma bērnu skaita iespējamā samazināšanās, salīdzinoši mazais teritorijas 
apdzīvotības blīvums novada teritorijā - sadārdzina un kavē attīstīt ceļu tīklu un sakaru 
kvalitāti novadā, sadārdzina infrastruktūras uzturēšanu un nodrošināšanu, kā arī 
ietekmē piedāvātās izglītības un pakalpojumu kvalitāti.  

Attīstību kopumā ietekmē arī tādi faktori kā iedzīvotāju aizplūšana no laukiem uz 
pilsētām, iedzīvotāju darba meklējumi ārvalstīs, zemi iedzīvotāju pirktspējas rādītāji, 
taupības režīma radītā valsts pakalpojumu centralizēšana. 

                                                                 
18

 Datu avots: http://www.vraa.gov.lv. 
19

 Datu avots: http://www.lursoft.lv. 

http://www.vraa.gov.lv/


Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam  I daļa Paskaidrojuma raksts 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013.gads 25 

4.  DABAS APSTĀKĻI UN RESURSI 

4.1.  Ģeoloģiskais raksturojums 

Situācija Jēkabpils novadā 

Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve nav pārāk sarežģīta. Visdaudzveidīgāks sastāvs ir visvecākajiem veidojumiem – 
kristāliskajam pamatklintājam un visjaunākajiem – kvartāra segas nogulumiem, kuriem raksturīgas krasākas 
sastāva, slāņu saguluma un biezuma izmaiņas.

20
 

Ģeoloģiskās izpētes ziņā novada teritorija ir samērā labi izpētīta. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos un 
septiņdesmitajos gados Jēkabpils novada teritorijā veikta ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā, inženierģeoloģiskā, 
gravimetriskā un aeromagnētiskā kartēšana mērogā 1:200 000. Ābeļu pagastā, Kalna, Leimaņu un Dignājas 
pagastu ziemeļdaļā 1970-tajos gados izpildīta arī lielāka – 1:50 000 mēroga kompleksā ģeoloģiskā kartēšana. 
Novadā veikti arī derīgo izrakteņu meklēšanas un ģeoloģiskās izpētes darbi. 

Jēkabpils novadā līdz šim izurbti 149 ekspluatācijas urbumi pazemes ūdens ieguvei
21

 un 23 ģeoloģiskās 
kartēšanas, kā arī daudzi seklāki urbumi derīgo izrakteņu un pazemes ūdeņu izpētes nolūkiem un teritorijas 
ģeoloģiskās uzbūves noskaidrošanai. Urbumu dziļums mainās no dažiem metriem līdz 290m (Zasas pagastā, 
ierīkots līdz Burtnieku svītas nogulumiem), lielākoties to dziļums ir 30-100m.  

Latvijas austrumu daļa iekļaujas Latvijas sedlienes robežās, kura ir Austrumeiropas platformas – lielas 
reģionālas nozīmes ģeoloģiskās struktūras sastāvdaļa. Sedlienei, salīdzinot ar valsts rietumu reģioniem, 
raksturīgs mazāks nogulumiežu segas biezums un nepilnīgāks tās stratigrāfiskais griezums. Šeit, kā visās senajās 
platformās, ir konstatēti divi pēc iežu sastāva, vecuma, saguluma apstākļiem un ģeoloģiskās attīstības ļoti 
atšķirīgi uzbūves elementi – kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega, kuru savukārt veido pirmskvartāra 
(pamatieži) un kvartāra nogulumi. 

Kristāliskais pamatklintājs. Kristāliskā pamatklintāja ieži ir veidojušies teritorijas pirmsplatformas attīstības 
etapā pirms 1,5-2,0 miljardiem gadu, laikā, kad norisinājās aktīvi tektoniskie procesi, notika slāņu krokošanās un 
veidojās daudzi lūzumi.  

Kristāliskais pamatklintājs un pirmskvartāra senākie – kembrija, ordovika, silūra un apakšējā devona nogulumi 
nevienā no līdz šim laikam novadā ierīkotajiem urbumiem nav sasniegti. Novadam tuvākais urbums – Nagļi-106, 
kurā, atsedzot pilnu nogulumiežu segas stratigrāfisko griezumu, ir sasniegti kristāliskā pamatklintāja ieži atrodas 
Krustpils novada Kūku pagasta dienvidaustrumos (apmēram 1km attālumā no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta). 
Otrs novadam tuvākais urbums (Jēkabpils-Susēja P-51) ierīkots Viesītes novada Elkšņu pagastā (atrodas ap 6-
7km uz dienvidrietumiem no Kalna pagasta). Aknīstes novada Gārsenes pagastā atrodas dziļumkartēšanas 
urbums Gārsene 2. Minētajos urbumos konstatēto stratigrāfisko griezumu ar pietiekamu ticamības pakāpi var 
attiecināt arī uz Jēkabpils novada teritoriju.  

Kristāliskā pamatklintāja virsma novada teritorijā visaugstāk ieguļ Dunavas un Rubenes pagastos (ap 750-800m 
zem jūras līmeņa). Ziemeļrietumu virzienā tā pakāpeniski pazeminās līdz 900m zjl. Ābeļu pagasta ziemeļos. 
Kristālisko pamatklintāju novada teritorijā veido gneisi, granīti un migmatīti, kā arī magnetīta kvarcīti.  

Kristāliskā pamatklintāja iežu saguluma apstākļi, veidošanās secība, sākotnējais sastāvs un vecums ir grūti 
nosakāmi un joprojām nav pietiekami izpētīti. Līdz šim Latvijā veiktajos pētījumos noteiktais pamatklintāju 
veidojošo iežu sastāvs un to izplatība būtu jāuzskata par hipotētiskiem, jo lielākoties noteikts pēc gravitācijas un 
magnētiskā lauka īpatnībām un atsevišķu urbumu datiem. Šo iežu vecums ir pieņemts nosacīti, vai noteikts 
izmantojot metodes, kuras pēdējā laikā tiek uzskatītas par neprecīzām.  

Pirmskvartāra nogulumi. Pirmskvartāra nogulumiežu segu veido ķīmiskās izgulsnēšanas un klastiskie (drupu) 
ieži. Šos nogulumus pēc ģeoloģiskā vecuma iedala vairākās sistēmās, kuras savukārt sadalītas sīkākās vietējās 
stratigrāfiskās vienībās – svītās.  

Novadā pirmskvartāra nogulumus veido venda, kembrija, ordovika, silūra un devona vecuma ieži. Nogulumu 
kopbiezums novada teritorijā sasniedz 850-950m. 

Pirmskvartāra nogulumiežu segas visvecākie – venda nogulumi pārsedz stipri denudēto pamatklintāja virsu. Šos 
nogulumus veido smilšakmeņi, aleirolīti un māli. Venda nogulumu biezums palielinās dienvidaustrumu virzienā 
no 50-55m novada ziemeļu daļā līdz 100-120m dienvidaustrumos. To virsma ieguļ apmēram 800-920m dziļumā.  

Kembrija nogulumu slāņkopas apakšējā daļā ieguļ tā saucamie „zilie māli”, bet augšdaļā – balti kvarca 
smilšakmeņi, kuros sastopami bagātīgi sālsūdeņi (ar sāļu koncentrāciju ap 110-120 g/l un broma saturu ap 200-
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 Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas meteoroloģijas centrs, 2010.gads. 
21

 Ūdensapgādes urbumu skaitu ir precizējis teritorijas plānojuma izstrādātājs 2013.g. martā. 
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300mg/l. Sālsūdeņu temperatūra sasniedz 25
o
C. Nogulumu virsma atrodas apmēram 730-850m dziļumā. To 

kopējais biezums sasniedz 70-80m. 

Ordovika nogulumi – pārsvarā kaļķakmeņi, pamatnē arī merģeļi pārsedz kembrija terigēnos nogulumus. 
Ordovika slāņkopas iedalītas 3 nodaļās: apakšējā, vidējā un augšējā. To kopējais biezums ir visai pastāvīgs un 
sasniedz 170-200m. Slāņkopas virsmas ieguluma dziļums samazinās dienvidaustrumu virzienā no 680m novada 
ziemeļu daļā līdz 570m tā dienvidu daļā. 

Virs ordovika iežiem ieguļ silūra sistēmas karbonātiskie nogulumi. Novada teritorijā ir konstatēti tikai vecākie 
silūra – Landoveras un Venloka nodaļas nogulumi. Pārsvarā tie ir merģeļi, domerīti (dolomītmerģeļi) un 
kaļķakmeņi. Iežu sastāvs un saguluma apstākļi abās nodaļās atšķiras maz. Pārējie šīs sistēmas nogulumi ir 
erodēti (noskaloti). Silūra slāņkopas virsma ieguļ 400-460 dziļumā, tās kopējais biezums sasniedz 180-220m.  

Derīgie izrakteņi ordovika un silūra slāņkopās nav konstatēti. Par galveno šo slāņkopu īpatnību visā Latvijas 
teritorijā uzskata tikai iežu izolētspēju, jo tie nosargā kembrija sālsūdeņu iekļūšanu devona sistēmas daudz 
vājāk mineralizētajos ūdens horizontos. 

Devona nogulumi diskordanti pārsedz silūra karbonātiskos iežus. Pēc ģeoloģiskā vecuma tie pārstāv visas trīs 
šīs sistēmas nodaļas: apakšējo, vidējo un augšējo. Pēc iežu sastāva un faunas pārakmeņojumiem devona 
nogulumus novada teritorijā iedala 12 sīkākās stratigrāfiskās vienībās, kurām doti šādi nosaukumi: Gargždu 
sērija, Ķemeru, Rēzeknes, Pērnavas, Narvas, Arukilas, Burtnieku, Gaujas, Amatas, Pļaviņu, Salaspils un Daugavas 
svīta. Šo stratigrāfisko vienību kopējais biezums – 350 – 400m.  

4. attēls. Pirmskvartāra nogulumu ģeoloģiskā karte 

 
Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas meteoroloģijas centrs”, 2010.gads. 

Gaujas un Amatas (novada dienvidaustrumos), Pļaviņu (Zasas, Dignājas, Leimaņu, daļēji arī Kalna, Ābeļu, 
Dunavas un Rubenes pagastos), Salaspils un Daugavas svītu (novada ziemeļu-ziemeļrietumu daļā) nogulumi 
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atkarībā no denudācijas procesu intensitātes atsedzas tieši zem kvartāra segas nogulumiem (4. attēls), veidojot 
zemkvartāra virsmu.  

Visvecākie apakšdevona sistēmas nogulumi ir Gargždu sērijas ieži – smalkgraudaini smilšakmeņi ar aleirolītu, 
mālu un merģeļu starpslāņiem. To biezums – 25 –50m. 

Ķemeru svītas terigēnie ieži – pārsvarā smilšakmeņi, ir sastopami tikai novada daļā, kas atrodas uz 
ziemeļrietumiem no nosacītās līnijas Aknīste-Jēkabpils. Svītas nogulumu biezums ap 25m.  

Rēzeknes svītas smilšakmeņi, māli un domerīti savukārt ir izplatīti novada teritorijā, kas atrodas uz 
dienvidaustrumiem no nosacītās līnijas Subate – Līvāni. Svītas nogulumu biezums pagasta teritorijā visticamāk 
nepārsniedz 20-30m. 

Vidusdevona nogulumus aizsāk Pērnavas svītas ieži – smilšakmeņi ar mālainu aleirolītu, mālu, dolomītmerģeļu 
un dolomītu starpslāņiem. Šie nogulumi sastopami visā novada teritorijā. To biezums ir 30-35m.  

Narvas svītas domerīti un merģeļi ar mālu un retiem ģipšu starpslāņiem, kas izgulsnējušies sekla tipa 
sedimentācijas baseinā ar paaugstinātu ūdens sāļumu, pārklāj Pērnavas svītas nogulumus un veido ūdeni 
necaurlaidīgu slāņkopu. Šie ieži, tāpat kā ordovika un silūra nogulumi, ir reģionālais sprostslānis, un tā biezums 
pagasta teritorijā ir ap 90-130 m. Svītas virsma ieguļ 230 – 270m dziļumā. 

Augstāk griezumā ieguļ Arukilas, Burtnieku, Gaujas un Amatas svīta, kuras veido vienotu terigēno iežu 
kompleksu. Šie nogulumi veidojušies seklā jūras baseinā, tā piekrastes zonā, kā arī upju deltās. Apakšējo – 
Arukilas un Burtnieku svītu nogulumu – sarkanbrūnu un dzeltenbrūnu aleirolītu, aleirītisku mālu un mālu 
kopējais biezums ir ap 120-130m. Virs tiem ieguļ Gaujas svītas līdzīgi dzeltenpelēki smilšakmeņi, gaiši 
zaļganpelēki, raibi aleirolīti un māli, kuru biezums nepārsniedz 50-60m. Terigēno iežu kompleksu noslēdz 
Amatas svītas ieži – dzeltenpelēki smilšakmeņi ar sarkanbrūnu aleirolītu un mālu starpslāņiem. Amatas svītas 
nogulumu biezums sasniedz 20-30m. Novada dienvidaustrumos (arī citviet nelielās platībās) Gaujas un Amatas 
svītas nogulumi ieguļ tieši zem kvartāra nogulumiem, veidojot zemkvartāra virsmu (4. attēls). Pārējā teritorijā 
bez kvartāra nogulumiem tos pārklāj arī Pļaviņu svītas ieži, bet novada ziemeļrietumos – Pļaviņu, Salaspils un 
Daugavpils svītu slāņkopas. Šā kompleksa smilšakmeņos ieguļ bagātīgi pazemes saldūdens krājumi, kuri 
uzskatāmi par stabilu ūdens ieguves avotu novada teritorijā. 

Virs terigēno iežu kompleksa ieguļ Pļaviņu svītas nogulumi, kuri veidojušies jūras baseina transgresijas 
maksimuma posmā. Tādēļ tie galvenokārt sastāv no dolomītiem ar domerītu un karbonātisku mālu 
starpkārtām. Nogulumu maksimālais biezums 30m. Pļaviņu svītas karbonātiskie ieži lielākajā novada daļā veido 
zemkvartāra nogulumu pamatni. Savukārt novada dienvidaustrumos tie nav izplatīti. Jāatzīmē, ka ar Pļaviņu 
svītas karbonātiskiem nogulumiem saistītas novada teritorijā zināmās rūpnieciskas nozīmes dolomīta iegulas 
(Zasas atradne un Ziemeļsusējas prognozēto resursu laukums), kā arī šīs svītas plaisainie dolomīti ietver 
ievērojamus saldūdens krājumus, kuri tiek izmantoti ūdensapgādei.  

Virs Pļaviņu svītas griezumā ieguļ Salaspils svītas nogulumi – pelēki, zaļganpelēki māli, domerīti un dolomīti, kuri 
izgulsnējušies jūras regresijas posmā, palielinoties mālaino nogulumu lomai un ūdens sāļumam. Šie nogulumi 
izplatīti tikai novada ziemeļrietumos Ābeļu un Kalna pagastos. Nogulumu biezums nepārsniedz 10-15m, un tie 
vietās, kur tos nepārsedz Daugavas svītas dolomīti, ieguļ kvartāra segas pamatnē. 

Nelielā laukumā, Kalna un Ābeļu pagastos Salaspils svītas iežus vēl pārsedz Daugavas svītas nogulumi – pārsvarā 
dolomīti ar retām merģeļu un mālu starpkārtām. Zināmais nogulumu biezums mainās no dažiem metriem līdz 
15m. Tie ieguļ tieši zem kvartāra nogulumiem. 

Pirmskvartāra nogulumu ģeoloģiskās uzbūves apraksta noslēgumā dots izplatītāko iežu īsu raksturojumu. 

Intruzīvie ieži – ieži, kas veidojušies magmai ieplūstot un sacietējot Zemes dzīlēs. 

Metamorfie ieži – pārkristalizēti un izmainīti intruzīvie un nogulumieži, galvenokārt augstas temperatūras 
režīmā.  

Smilšakmens – sārts, iedzeltens, pelēks vai balts iezis, kas sastāv no kopā sacementētiem smilts graudiņiem 
(diametrs 0,1-1mm). Atkarībā no cementējošās vielas un tās daudzuma izšķir vāji (vājš māla vai dzelzs oksīdu 
cements), vidēji blīvi (karbonātu cements vai stiprs dzelzs oksīdu cements) un blīvi (stiprs karbonātu cements) 
cementētus smilšakmeņus. Smilšakmeņi ar karbonātu cementu bieži veido apaļas lodītes vai to ķekarus. Šādus 
veidojumus sauc par lodīšu smilšakmeņiem. 

Aleirīts – irdens sīkgraudains iezis (diametrs 0,01-0,1mm), kas pēc sastāvdaļu izmēriem ieņem vidēju stāvokli 
starp smiltīm un māliem. Krāsa gaišpelēka, pelēka, dzeltenīga, zaļganpelēka sarkanbrūna, pārsvarā – gaiša. 

Aleirolīts – sacementēti ieži, kas sastāv no aleirīta graudiņiem, pelēkā vai dzeltenpelēkā, arī sārtā, violetā krāsā. 
Ūdenī neizmirkst. 
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Māls – visizplatītākais nogulumiezis ir zemjains, kam raksturīga ļoti smalka uzbūve, Tajā dominē minerālu 
daļiņas, kas ir smalkākas par 0,01mm. Latvijā ģeoloģiskās izpētes darbos par augšējo robežu tiek pieņemti 
0,005mm. Ieži praktiski ūdensnecaurlaidīgi. 

Atkarībā no mālu iežu fizikālajām īpašībām izšķir mālus un argilītus. Māli samitroti ūdenī kļūst plastiski, bet 
argilīti ir cieti un ūdenī neizmirkst. 

Kaļķakmens – pietiekami blīvs, bieži plaisains, gaišpelēks, pelēks vai brūnganpelēks iezis, ko veido minerāls 
kalcīts CaCO3. Parasti kaļķakmens ir samērā mehāniski izturīgs. Tukšumi (poras un kavernas) sastopami retāk 
nekā dolomītos, turklāt organismu atliekas un pārakmeņojumus satur daudz biežāk. 

Dolomīts – blīvs, bieži plaisains gaišpelēks, pelēks vai brūnganpelēks iezis, kurš sastāv no minerāla dolomīta 
CaMg(CO3)2. Parasti dolomīts ir mehāniski izturīgs. Bieži tajā ir mazāki un lielāki tukšumi – poras un kavernas. 

Merģelis – diezgan blīvs, pārsvarā plātņains, pelēks vai brūnganpelēks iezis, kas pēc sastāva ir vidējs starp mālu 
un kaļķakmeņi. Tas ir zemjains un smērējošs. Visbiežāk merģeļos nav poru un kavernu. 

Domerīts (dolomītmerģelis) – parasti cieti ieži pelēkā, brūnganpelēkā vai zaļganpelēkā, arī brūnā, sarkanbrūnā 
krāsā, kas pēc sastāva vidējs starp mālu un dolomītu. Domerīts ir zemjains un smērējošs, lielākoties bez porām 
un kavernām. 

Ģipsis (ģipšakmens) – nogulumiezis – Ca(SO4·H2O), ko veido smalki, paralēli, šķiedrveida kristāli baltā, dažreiz 
dzeltenīgā vai oranžā krāsā ar zīdainu spīdumu. Visbiežāk šķiedru garums ir daži centimetri, bet atsevišķos 
slāņos tas sasniedz līdz 15 cm garumu. Tādā gadījumā to sauc par šķiedru ģipsi. 

Kvartāra nogulumi. Kvartārs ir visjaunākais Zemes attīstības periods, kas sākās pirms 1,7 milj. gadu. Tānogulumi 
pārklāj erodēto, ledāja pārveidoto devona iežu virsu, kā arī veido pašreizējā reljefa formas. 

Kvartāru iedala pleistocēnā jeb leduslaikmetā, kas beidzās pirms 10 tūkst. gadu, un holocēnā jeb 
pēcleduslaikmetā.  

Pleistocēnā daudzkārtēju klimatisko apstākļu maiņu rezultātā Latviju vairākkārt klāja kontinentālie segledāji, 
pēc kuru izzušanas iestājās starpleduslaikmeti – laikaposmi ar pēcleduslaikmetam (holocēnam) līdzīgām 
klimatiskajām, augu valsts u.c. īpatnībām. Katru apledojumu raksturo paša ledāja nogulumi (morēna), kas veido 
gandrīz vienlaidu segu, kuras biezums svārstās no dažiem metriem līdz dažiem desmitiem metru. Kopumā 
mazāk izplatīti ir ledāja kušanas ūdeņu veidojumi – limnoglaciālie un fluvioglaciālie nogulumi. Fluvioglaciālie 
nogulumi uzkrājās ledāja kušanas ūdeņu straumēm pārskalojot ledāja atnesto materiālu, bet limnoglaciālie 
nogulumi ir stāvošu kušanas ūdeņu veidojumi pieledāja sprostbaseinos. Ledāja un to kušanas ūdeņu nogulumi 
sastāda kvartāra griezuma lielāko daļu.  

Pēcleduslaikmetā (holocēnā) savukārt veidojušies ezeru, purvu, aluviālie (upju) un citas izcelsmes nogulumi ar 
mazāku izplatības areālu. 

Atbilstoši ģeomorfoloģiskās rajonēšanas shēmai Jēkabpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienē ietilpstošajā 
Aknīstes pacēlumā un Vidusdaugavas līdzenumā, kā arī Augšzemes augstienes Ilūkstes paugurainē.  

Vidusdaugavas līdzenumā pilnībā ietilpst Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagasts, kā arī Kalna, Leimaņu un Zasas 
pagasta ziemeļaustrumu daļa un Rubenes pagasta austrumu daļa. Šo teritoriju aizņem viļņots limnoglaciāls 
līdzenums, kura veidošanās notika virsledāja – pieledāja kušanas ūdeņu baseinā. Līdzenuma virsma atrodas 
pārsvarā 90-100m virs jūras līmeņa (vjl.). To nedaudz saposmo lēzeni, iegarenas vai vaļņveida formas līdz 3-10m 
augsti pacēlumi, kas pārsvarā orientēti ziemeļaustrumu virzienā. Raksturīgākas reljefa formas, kā arī gandrīz 
visu kvartāra segu veido pēdējā leduslaikmeta (Latvijas) nogulumi. Senāki, pārsvarā Kurzemes leduslaikmeta 
nogulumi sastopami tikai iegrauzumos (apraktajās ielejās). Līdzenumu lielākoties klāj slokšņu māli, kuru 
biezums mainās no dažiem metriem līdz 10m un vairāk metriem atsevišķos vaļņveida paaugstinājumos. Mālus 
no dziļāk gulošajiem devona iežiem atdala plāna (1-5m), brūna vai pelēkbrūna morēnas mālsmilts. Vietumis, 
lielākoties novada dienvidaustrumos, mālus pārsedz smalkgraudaina smilts. Tā bieži pārpūsta kāpās, veidojot 
zemas kāpu grēdiņas. Plašus līdzenuma pazeminātos iecirkņus aizņem purvi, kuros kūdras biezums pārsniedz 
pat 8 m. Vaļņveida formas pārsvarā sastāv no māliem, vietām ar morēnas izciļņiem to pamatnēs. Atsevišķu 
vaļnveida formu kodolus veido smilts un grants nogulumi.  

Novada austrumu robežu iezīmē Daugava. Tās terasētās senielejas dziļums sasniedz 10-15m, vietām – 20m. 
Ielejas platums pārsvarā ap 0,5-1,5km, vietām palielinoties līdz 3,0km. Gandrīz visu ieleju aizņem akumulatīvā I 
virspalu terase. Tās augstums virs upes līmeņa ir līdz 6 metriem. Pavasara palos terase bieži applūst. Alūvija 
biezums sasniedz 10m.  

Vidusdaugavas līdzenuma lielākajā daļā gruntsūdeņu līmenis ir tuvu zemes virspusei. Nelabvēlīgie noteces 
apstākļi veicina plašu pārpurvošanos. Ābeļu pagasts, Dignājas, Kalna, Leimaņu un Zasas pagastu ziemeļdaļas 
atrodas teritorijā ar pazeminātu stabilitāti, kas saistīta ar iespējamām karsta parādībām tuvu zemes virspusei 
gulošajos devona karbonātiskajos iežos. Minētajā teritorijā ir konstatēti sena karsta iebrukumi. 
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Novada rietumu daļa (iekļaujot Rubenes, Kalna, Leimaņu un Zasas pagastu dienvidrietumu-rietumu teritorijas) 
atrodas Aknīstes nolaidenumā. Tā zemes virsma ir viļņots līdzenums ar gariem, līdz 2km platiem un 5-15m 
augstiem, pārsvarā ziemeļaustrumu virzienā orientētiem pacēlumiem ar retiem zemiem pauguriem un vaļņiem 
un plašiem, bieži pārpurvotiem pazeminājumiem starp tiem. Tās absolūtais augstums pārsvarā ir 95-120m 
robežās. Hipsometriski augstākajā pacēluma daļā starp Pilskalni un Zasu atrodas izteiksmīgais, ziemeļrietumu-
dienvidaustrumu virzienā orientētais, plašais Zasas paugurmasīvs, kas paceļas 10-40m virs pieguļošās 
teritorijas. Tā augstākā virsotne (1,5km ziemeļrietumos no Leimaņiem) sasniedz absolūto augstumu 143,7m vjl. 

Devona iežu virsa Aknīstes nolaidenuma pamatnē ir samērā līdzena un pārsvarā atrodas no 85m līdz 95m virs 
jūras līmeņa ar atsevišķiem līdz 10m augstiem izciļņiem un līdz 15-20m dziļām ieplakām. Devona iežus pārsedz 
Latvijas leduslaikmeta sarkanbrūna, brūna vai pelēkbrūna, vidēji blīva mālsmilts, bieži ar plānām smilts un 
grants starpkārtiņām. Tās biezums pārsvarā mainās no 5-7m līdz 20m. Vaļņveida pacēlumos un citos 
nolaidenuma paaugstinātajos iecirkņos morēna atsedzas zemes virspusē. Pazeminājumos to pārklāj līdz 5-6m 
biezs māla slānis, arī kūdra. Samērā plaši izplatīti fluvioglaciālie nogulumi. Tie veido kā atsevišķas zemus 
pauguru grupas un vaļņus pacēlumu virsotnēs, tā arī pašu pacēlumu kodolus, īpaši posmā starp Zasu un Vidsalu. 
Šie nogulumi sastāv pārsvarā no dislocētām, dažādgraudainas smilts, grants un oļāja slāņkopām, nereti ar 
smalkgraudainas smilts, aleirīta un pat ļoti smilšainas morēnas starpkārtiņām.  

Mūsdienu ģeoloģiskie procesi nolaidenuma teritorijā nav potenciāli bīstami. No tiem aktīvākā ir pārpurvošanās, 
kuru veicina līdzenais reljefs un apgrūtinātā virszemes ūdeņu notece. Gruntsūdeņu līmenis pārsvarā atrodas 2-
5m dziļumā, pazeminājumos līdz 1m. 

Rubenes pagasta dienvidu daļa atrodas Ilūkstes paugurainē. Tās pamatā atrodas Amatas un Gaujas svītas 
terigēnie ieži. Devona iežus sedz gandrīz nepārtraukts Kurzemes leduslaikmeta morēnas slānis, kuru pārklāj 
aleirīta, aleirītiskas smilts un aleirītiska māla, retāk dažādgraudainas vai oļainas un granšainas smilts slāņkopas. 
Ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido pēdējā leduslaikmeta (Latvijas) nogulumi. Tie sastāv no morēnas 
mālsmilts un smilšmāla ar biežām līdz pat 20m biezām dažādgraudainas, granšainas vai aleirītiskas smilts 
starpkārtām. Pauguraines lielākajā daļā morēna atsedzas zemes virspusē. Tā veido atsevišķas reljefa formas – 
lēzenus paugurus un paugurainus masīvus. Pašreizējo ģeoloģisko procesu intensitāte ir maza un tie nerada 
ievērojamas izmaiņas dabiskajā vidē. Pārpurvošanās procesi ir novērojami ierobežotā platībā dziļākajās 
starppauguru ieplakās. Gruntsūdeņi pārsvarā atrodas dziļāk par 3-10m.  

Kopumā novadā devona iežu virsma pārsvarā atrodas 80-90m vjl. Ābeļu pagastā starp Lašiem un Trepmuižu 
zemkvartāra virsmu šķeļ ap 50m dziļš ielejveida iegrauzums, kura gultne atrodas 25m vjl. Šajā posmā virs tā tek 
Daugava. Rietumos no Lašiem iegrauzums pagriežas uz dienvidrietumiem Liepu purva virzienā. Savukārt uz 
dienvidiem no Brodiem zemkvartāra reljefā iezīmējas plašāks pazeminājums ar virsmas augstumu 62-65m vjl. 
Lielākā, apdzīvotā Ābeļu sala (ar Kaupres pilskalnu tās ziemeļu galā) izveidojusies virs erozijas palikšņa, kurā 
devona iežu virsma atrodas 80-81m vjl. Šīs salas apkaimē Ābeļu pagasta robežās Daugavas krastos konstatētas 
10 senas karsta kritenes, kuru platums sasniedz 50-100, dziļums – līdz 70m. Kriteņu rašanās visticamāk saistīta 
ar ielejveida iegrauzumu ietekmi. Šie iegrauzumi, savukārt, ir sena hidrogrāfiskā tīkla veidotas ielejas, kuras 
vēlāk tika nedaudz pārveidotas ledāju iedarbības rezultātā. Dunavas pagastā daļēji zem Daugavas ielejas (pie 
Jersikas) vai vietumis tās tuvumā (Dunava u.c.) zemkvartāra reljefā iezīmējas ielejveida iegrauzumi vai 
pazeminājumi ar virsmas augstumu 40-55m vjl. 

Kvartāra nogulumu sega novada ziemeļdaļā parasti ir no 2 līdz 5-8m bieza, vietumis pārsniedzot 10m biezumu, 
bet ielejveida iegrauzumā pie Ābeļu salām sasniedz 57m. Pārējā (lielākajā) novada teritorijā (izņemot 
dienviddaļu) tās biezums ir no 10-40m, Zasas paugurmasīva hipsometriski augstākajā daļā pieaugot līdz 30-45m, 
savukārt zemkvartāra virsmas pazeminājumos – līdz 30-55m. Novada dienvidos Ilūkstes paugurainē kvartāra 
segas biezums palielinās līdz 40-50m, vietām sasniedzot pat 70-80m biezumu. 

Kvartāra segas uzbūve visumā ir vienkārša, jo lielākajā novada daļā sastāv no pēdējā – Latvijas leduslaikmeta un 
pēcleduslaikmeta nogulumiem. Vecāku apledojumu nogulumi šeit saglabājušies tikai dziļākajos zemkvartāra 
virsmas pazeminājumos un apraktajos ielejveida iegrauzumos, jo virs devona iežu veidotajiem zemkvartāra 
virsmas paaugstinājumiem katrs ledājs ir intensīvi noārdījis iepriekšējā apledojuma veidojumus. Savukārt 
novada dienvidos kvartāra segu, uzguļot pamatiežiem, veido arī senāka Kurzemes apledojuma un tā kušanas 
ūdeņu veidoti nogulumi. 

Kurzemes leduslaikmeta nogulumi veido gandrīz vienlaidus segu Augšzemes augstienē Ilūkstes paugurainē 
ietilpstošajā novada daļā, kur pārsedz devona iežus. Pārējā teritorijā tie aizpilda tikai atsevišķus ielejveida 
iegrauzumus vai zemkvartāra virsmas pazeminājumus. Kopējais šo nogulumu biezums pārsvarā ir ap 20-30m. 
Kurzemes morēna pārsvarā sastāv no blīvas, brūnas, pelēkbrūnas, retāk brūnpelēkas morēnas mālsmilts vai 
smilšmāla, kas Augšzemes augstienē ir smilšaināka. Morēnas biezums vidēji ir ap 10-20m. Morēnu pārklāj 
dažādgraudainas un granšainas smilts vai mālu, aleirīta un aleirītiskas smilts slānis. 
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Vislielākā nozīme kvartāra segas veidošanā ir pēdējam – Latvijas leduslaikmetam, kura laikā uzkrājušies 
glacigēnie, limnoglaciālie, fluvioglaciālie, aluviālie (upju) un eolie nogulumi, kas veido kvartāra segas lielāko daļu 
un mūsdienu reljefa formas. Kvartāra nogulumu, kas atsedzas zemes virspusē, izplatība parādīta šo nogulumu 
ģeoloģiskajā kartē (5. attēls). 

5. attēls. Kvartāra nogulumu ģeoloģiskā karte 

 
Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas meteoroloģijas centrs”, 2010.gads. 

Glacigēnie nogulumi (morēna) pārklāj devona iežus, bet zemkvartāra virsmas pazeminājumos un novada 
dienvidos arī Kurzemes leduslaikmeta nogulumus. Morēna sastopama gandrīz visā novada teritorijā, izņemot 
samērā plašus Daugavas senielejas posmus, kur tā ir izskalota. Morēnu novada lielākajā daļā pārsedz 
limnoglaciālie, Daugavas senielejā arī aluviālie nogulumi, kā arī fluvioglaciālie un pēcleduslaikmeta nogulumi. 
Novada rietumu-dienvidrietumu daļā morēna atsedzas zemes virspusē. 

Glacigēnie nogulumi sastāv no nešķirota sarkanbrūna, brūna, pelēcīgi brūna smilšmāla un mālsmilts ar grants, 
oļu piemaisījumu un atsevišķiem dažāda lieluma laukakmeņiem. Dažviet morēnā iekļauti plāni dažāda rupjuma 
smilts, retāk aleirītu un mālu starpslāņi un ieslēgumi. Morēnas biezums parasti mainās no 2-3 līdz 5-7m, 
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Daugavas senielejā samazinoties līdz 0,5-1,5m. Savukārt zemkvartāra virsmas pazeminājumos, tas vietām 
pieaug līdz 10-20m un vairāk, bet apraktajās ielejveida iegrauzumos – līdz pat 30-35m. 

Limnoglaciālie nogulumi, kas veidojušies ledāja kušanas ūdeņu sprostbaseinā, izplatīti plašās teritorijās novada 
austrumu daļā, izņemot Daugavas senieleju, kur tie ir izskaloti. Vietām tos sastop arī novada rietumos. Šie 
nogulumi atsedzas zemes virspusē un gandrīz viscaur pārklāj mainīga biezuma Latvijas morēnu. Limnoglaciālo 
nogulumu slāņkopu veido galvenokārt māli un mālaini aleirīti. Mazāk izplatīta smalkgraudaina un aleirītiska 
smilts, kas dažāda lieluma areālos zemes virspusē atsedzas novada pašā austrumu daļā, kā arī dienvidos, 
veidojot pārsvarā neliela biezuma iegulas. Mālu slāņkopas dažādās griezuma daļās vietām sastop ūdens 
piesātinātas plānas aleirītu un smilts starpkārtiņas vai arī atsevišķus līdz 0,52,0m biezus starpslāņus. 
Limnoglaciālo nogulumu biezums parasti svārstās no 1-2 līdz 4-6m. Atsevišķos reljefa vaļņveida pacēlumos tas 
reizēm pieaug līdz 9-12m. Limnoglaciālie nogulumi vietumis ieguļ arī zem fluvioglaciālo veidojumu slāņkopas 
Zasas paugurmasīvā. Tos šeit pārstāv ļoti smalkgraudaina, aleirītiska smilts un mālaini aleirīti, kuru biezums 
sasniedz 5-10m. Dažviet limnoglaciālos veidojumus pārklāj dažāda biezuma kūdra vai alūvijs. Ar 
limnoglaciālajiem nogulumiem saistītas vairākas māla atradnes. 

Fluvioglaciālie nogulumi (ledāja kušanas ūdeņu straumju) izplatīti salīdzinoši nelielās platībās Kalna, Leimaņu un 
Rubenes pagastos. Fluvioglaciālo nogulumu slāņkopas lielāko daļu veido vāji šķirota dažādgraudaina smilts ar 
mainīgu grants un oļu piemaisījumu, vietām grants-oļu materiāls ar laukakmeņiem. Sastop arī atsevišķus 
smalkgraudainas smilts, aleirītu, dažviet arī morēnas ieslēgumus un starpslāņus. Nogulumu biezums ir ļoti 
mainīgs un svārstās no dažiem līdz 10m, vietumis sasniedzot par 20-30m. Ar fluvioglaciālajiem nogulumiem 
saistītas vairākas smilts un smilts-grants atradnes, tostarp arī Zasas paugurmasīvā izvietotā Laukāru smilts-
grants un smilts atradne un prognozēto resursu laukums.  

Aluviālie nogulumi, kas saistīti ar Latvijas leduslaikmeta beigu posmu, sastopami Daugavas senielejā, kur veido 
augstāko virspalu terasi. Alūvijs sastāv no dažāda rupjuma smilts, dažādgraudainas smilts ar grants un oļu 
piejaukumu. Sastop arī grants – oļu materiālu ar laukakmeņiem un dolomīta šķembām. Alūvijs lielākoties 
pārklāj devona iežus, retos gadījumos arī morēnu. Tā biezums svārstās no 1,0-1,5 līdz 5-6m. 

Eolie nogulumi veidojušies no vējpārpūstām limnoglaciālām smiltīm novada dienvidu daļā, kur vietām tos 
sastop kā zemas kāpu grēdiņas. Nogulumi sastāv no labi šķirotas smalkgraudainas smilts. To biezums atkarīgs 
no kāpu augstuma un parasti nepārsniedz 2–3m. 

Pēcleduslaikmetā jeb holocēnā, kas iestājās pirms 10 tūkst. gadiem, izveidojušies ezeru, purvu un aluviālie 
nogulumi. 

Purvu nogulumi izplatīti diezgan plašās teritorijās. Tie aizņem dažāda lieluma reljefa pazeminājumus un 
ieplakas. Pārsvarā sastopami zemā tipa purvi, kurus veido zāļu – koku, koku – grīšļu un koku kūdra ar augstu 
sadalīšanās pakāpi. Kūdras biezums tajos reti pārsniedz 2m. Ievērojamas platības aizņem augstā tipa purvi. 
Lielākie no tiem ir Akmeņkroga-Sila, Nomaņu, Salu, Ašnaveres, Spuldzenieku un Kraukļu purvs, kuru platība 
pārsniedz 500ha, bet maksimālais kūdras biezums ir 4-8,5m. Iegulas veido sfagnu, spilvju – sfagnu, koku – 
sfagnu kūdra, kuras sadalīšanās pakāpe mainās no 10 līdz 45%.  

Ezeru nogulumi – sapropelis konstatēts dažos novada ezeros un purvos zem kūdras slāņa. Sapropeļa slāņa 
biezums Skrīveru, Vārzgūnes, Klaucānu, Augšķiešu un  Priekulānu ezeros pārsniedz 5m.   

Aluviālie nogulumi, kas veidojušies holocēnā, izplatīti visu upju ielejās. Mazāko upju alūvijs sastāv galvenokārt 
no dažāda rupjuma smilts, kas vietām satur aleirītu, dūņu un kūdras starpkārtiņas. To biezums nav liels (1-3m). 
Daugavas gultnes alūviju pārstāv smilts – grants un grants – oļu materiāls, kas nereti satur atsevišķus dažāda 
lieluma laukakmeņus. Upes nogulumu sastāvu lielā mērā nosaka gultnē un krastos izskalotie ieži, nav pastāvīgs 
arī šo veidojumu granulometriskais sastāvs un biezums dažādos gultnes iecirkņos. Palu alūviju pārsvarā veido 
smalkgraudaina un aleirītiska smilts, vietām ar mālsmilts un smilšmāla starpslāņiem, kuri reizēm satur smilts 
lēciņas un starpkārtiņas, kūdras starpslānīšus, kā arī organisko vielu piejaukumu un koksnes atliekas. Vecupju 
gultnes piepilda smilšmāls, māls, aleirīts, mālsmilts, kas satur organiskā materiāla piejaukumu, koku gabalus, kā 
arī atsevišķus kūdras un sapropeļa starpslāņus. Aluviālo nogulumu biezums mainās no dažiem līdz 5-7m.  

4.2.  Derīgie izrakteņi 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Politikas mērķis ir „nodrošināt zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot ilgtspējīga 
patēriņa un ražošanas principa īstenošanu.” Tā sasniegšanai valstī plānotas turpmākās rīcības: „pilnveidot 
normatīvo aktu sistēmu zemes resursu un zemes dzīļu izmantošanas jomā” un „uzlabot izglītības programmas 
un informācijas sistēmas zemes resursu, zemes dzīļu un augsnes speciālistu sagatavošanai”.  

Valstī ir izveidota normatīvo aktu sistēma, kas reglamentē zemes dzīļu izmantošanu. Noteikta zemes dzīļu 
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, ģeoloģiskās 
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informācijas izmantošanas kārtība, derīgo izrakteņu ieguves kārtība, tostarp, prasības ģeoloģiskajai izpētei, 
ieguves projektiem un projektu akceptēšanai. 

4.2.1.  Būvmateriālu izejvielu  un kūdras atradnes  

Situācija Jēkabpils novadā 

Novadā atrodas 2 smilts, 7 smilts-grants, 2 dolomīta, 7 māla atradnes; 54 kūdras atradnes un prognozēto 
krājumu laukumi;  kā arī 5 smilts-grants, 1 dolomīta, 2 māla un 3 sapropeļa  prognozēto krājumu laukumi.

22 

Atradņu saraksts un informācija par to krājumiem sniegta  3., 4., 5., 6.pielikumā. Iegulu izplatības robežas 
Plānojumā attēlotas shematiski (Pielikuma Nr.2 2.attēlā). 

Lielākā smilts-grants atradne „Laukāres” atrodas Leimaņu pagastā, vēl 5 smilts-grants atradnēs („Slate” 
Rubenes pagastā, „Sliterāni” Dignājas pagastā, Rubiķi”, Rubenes pagastā, „Kapāres” Leimaņu un Kalna pagastā 
„Ošinieki” Ābeļu pagastā) notiek izstrāde, derīgie izrakteņi tiek izmantoti būvniecībai, ceļu būvei un remontam 
vai ceļu uzturēšanai. 

Novada ceļu infrastruktūras attīstībai ir svarīgi, lai ceļu remontdarbiem vai pārbūvei novada teritorijā, kā arī cita 
veida būvdarbiem būtu pieejama smilts un smilts-grants ieguve. Novadā šie zemes dzīļu resursi ir pietiekami, lai 
teritorijas plānojuma darbības laikā nodrošinātu pieprasījumu pēc derīgajiem izrakteņiem novada ceļu būvei. 
Ievērojot to, ka lielākā daļa atradņu ir pētītas un to krājumi jau apzināti, jaunas derīgo izrakteņu ieguves 
ekspluatācijas uzsākšanai pirmkārt ir jāizskata iespēja izmantot jau esošās izpētītās atradnes. Novada teritorijā 
mazāk izpētītas ir kūdras atradnes, galvenokārt apzināti prognozētie resursi. Daļa kūdras atradņu novadā 
nepārsniedz 10ha. Šādu atradņu ekonomiskais potenciāls ir nenozīmīgs, tām ir vietēja rakstura nozīme. Kūdras 
saimnieciskā izmantošana saistīta ar tās kvalitāti, kuru raksturo kūdras pelnainība, sadalīšanās pakāpe, mitrums, 
sastāvs un iegulas tips. Tradicionāli kūdru izmanto kā pakaišus, augsnes mēslošanai vai kā kurināmo. 

4.2.2.  Pazemes ūdeņi, to ieguve un izmantošana 

Situācija Jēkabpils novadā 

Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam pazemes ūdensobjektos,
23

 Jēkabpils novads atrodas pazemes 
ūdensobjektā D10. Pazemes ūdeņi ir valsts nozīmes zemes dzīļu resurss.
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 Pazemes ūdeņi novadā barojas no 

nokrišņiem, kas izfiltrējas caur aerācijas zonu un pārtek no augstāk iegulošiem ūdens horizontiem uz zemākiem. 
Barošanās apjomi ir atkarīgi no konkrētā teritorijā izplatītākajiem nogulumiem un to filtrācijas īpašībām. 
Pazemes ūdeņu barošanās veids ietekmē arī to dabisko aizsargātību pret piesārņojumu. PŪO D10 aktīvās ūdens 
apmaiņas zonas biezums sasniedz 165m PŪO dienvidu daļā līdz 270-375 m PŪO ziemeļaustrumu daļā.  

Jēkabpils novada teritorija pēc pazemes ūdeņu dabiskās aizsargātības ir dažāda. Leimaņu pagasta centrālajā, 
Zasas pagasta ziemeļrietumu daļā un Kalna pagasta austrumu stūrī nelielā teritorijā  atrodas zona ar augstu 
pazemes ūdeņu piesārņošanas risku. To nosaka teritorijas ģeoloģiskā uzbūve un tas, ka tā ir artēzisko ūdeņu 
resursu papildināšanās apgabals. Pārējā novada teritorija austrumu daļā pārsvarā atrodas zonā ar zemu, bet 
rietumu daļā ar vidēju pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.  

Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2010.-2015.gadam (2009.), balstoties uz ilggadīgiem 
novērojumu datiem par pazemes ūdens līmeņiem, novērtēts, ka pazemes ūdensobjekta D10 kvantitatīvais 
stāvoklis ir labs. Tas nozīmē, ka pazemes ūdeņu ieguves apjoms nepārsniedz pieejamos pazemes ūdens 
resursus, pazemes ūdeņu līmeņa maiņas netraucē sasniegt noteiktos vides kvalitātes mērķus ar pazemes 
ūdensobjektiem saistītajos virszemes ūdensobjektos un nerada intrūzijas vai pazemes ūdeņu plūsmas maiņas 
draudus.  

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegto informāciju novadā ir 
149 ūdensapgādes urbumi. To saraksts ir aplūkojams 7.pielikumā. Atbilstoši LVĢMC sniegtajai informācijai par 
102 urbumiem nav informācijas par to izmantošanu, 15 urbumus – neizmanto. Turpmāk ir nepieciešams 
precizēt informāciju par šo urbumu izmantošanu nākotnē. Lai novērstu pazemes ūdeņu piesārņošanu, ir jāveic 
to urbumu tamponēšana, kurus ir plānots slēgt. Plānojuma izstrādes laikā precizēts – novada centralizētajā 
ūdensapgādē ir iesaistīti pavisam 20 urbumi (8.pielikums), daļa no tiem ir rezervē. Plašākā informācija par 
katras novada apdzīvotās vietas ūdensapgādes urbumiem sniegta 20.1.apakšnodaļā „Ūdensapgāde, 
notekūdeņu savākšana un attīrīšana”.  

Centralizētai ūdensapgādei novadā tiek izmantoti Pļaviņu, Gaujas un Gaujas-Amatas ūdens horizontu artēziskie 
ūdeņi, ārpus centralizētās ūdensapgādes sistēmām – novada lauku teritorijā – gruntsūdeņi (no raktajām akām).  
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 Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”,  Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 
23

 Artēziskā baseina daļas, kas ir hidrauliski izolētas viena no otras. 
24

 LR likums „Par zemes dzīlēm”. 
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Pazemes ūdeņu ieguve pēdējos piecos gados ir bijusi mainīga, svārstoties robežās no 51 līdz 91,6 tūkst. m
3
 gadā 

laika periodā no 2007. līdz 2011.gadam. 2011.gadā lielākie dzeramā ūdens ieguves apjomi bija Zasas pagastā 
(19 tūkst. m

3
) un Rubenes pagastā (16 tūkst. m

3
). Ābeļu, Dunavas, Dignājas un Kalna pagastā 2011.gadā tika 

iegūti no 8 – 10 tūkst. m
3
, bet Leimaņu pagastā – 5,6 tūkst. m

3
  pazemes ūdeņu.  

Iegūtais pazemes ūdens galvenokārt tiek izmantots komunālajām un sadzīves vajadzībām.  

6. tabula. Ūdens ieguves apjomi centralizētajā ūdens apgādē 2007.-2011.gadā 

Gads Ūdens ņemšana no dabīgiem avotiem, tūkst.m
3
/gadā 

Kopā Vietu  
skaits 

T.sk. izmērīts Virszemes Pazemes Lietus ūdeņi 

2011. 78,66 10 68,811 0 78,66 0,2 

2010. 51,042 7 20,795 0 51,042 0 

2009. 83,39 9 35,063 0 83,39 0 

2008. 84,157 10 34,243 9,39 74,767 0 

2007. 91,597 10 37,825 0 91,597 0 

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze „Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens”.  

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Vides politikas pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam ir atzīmētas šādas problēmas, kas risināmas valsts līmenī:   
„Jāpilnveido derīgo izrakteņu ieguves, uzskaites, kontroles un rekultivācijas metodikas, zemes dzīļu 
izmantošanas jomā. Nav veikta derīgo izrakteņu atradņu inventarizācija. Pašvaldības nespēj pietiekami 
kvalitatīvi veikt nelielo ieguves vietu pārraudzību. Nepietiekoša ir derīgo izrakteņu ieguvju vietu rekultivācija. 
Daļa karjeru, kas tika izveidoti bijušās Padomju Savienības laikā, šobrīd ir pamesti un nav rekultivēti.”  

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Likums „Par zemes dzīlēm”. 

Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumi Nr.321 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu 
atradnēm”. 
Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. 
Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”. 
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.470 „Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas 
kārtība”. 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu 
izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”. 

Pazemes ūdeņu apsaimniekošanu regulē Ūdens apsaimniekošanas likums. (Saistībā ar Ūdens apsaimniekošanas 
likuma prasību ieviešanu ir noteikts Latvijas teritorijas iedalījums upju baseinu apgabalos. Tā apsaimniekošanas 
pamatvienība ir virszemes ūdensobjekts (VŪO), kam ir piesaistīti pazemes ūdensobjekti (PŪO). Upju baseinu 
apgabaliem izstrādā apsaimniekošanas plānus un pasākumu programmas vides kvalitātes mērķu sasniegšanai.) 
Apsaimniekošanas kārtību attiecībā uz pazemes ūdeņiem  regulē šādi galvenie Ministru kabineta noteikumi:  

Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumi Nr.179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu 
aprakstiem". 

Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.42 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas 
kārtību un kvalitātes kritērijiem”. 

Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.646 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu 
apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām”. 

Izstrādes stadijā ir Likumprojekts „Zemes pārvaldības likums" (izskatīts valsts sekretāru sanāksmē 
29.10.2012.),

25
 kurā plānots noteikt zemes un augsnes aizsardzības pasākumus. 

Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998.). (Ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas kārtību nosaka 
Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības 
ietekme uz vidi”, saistībā ar ietekmi uz NATURA2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām – 
Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas 
nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.) 
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 Datu avots: http://www.mk.gov.lv.  

http://www.mk.gov.lv/
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Teritorijas plānojuma risinājumi 

Plānojumā ir atspoguļotas derīgo izrakteņu resursu izplatības teritorijas un karjeri, atbilstoši VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pieejamai informācijai, vienlaikus atzīmējot īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, kurās derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta. 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. Teritorijas 
plānojuma ieviešanas laikā ir nepieciešams precizēt informāciju par neizmantoto urbumu vai urbumu par 
kuriem nav ziņu turpmāko izmantošanas nepieciešamību. Lai novērstu pazemes ūdeņu piesārņošanu, ir jāveic 
to urbumu, kurus ir plānots slēgt, tamponēšana.  

Lai novērstu pazemes ūdeņu piesārņošanas risku, zemes izmantošanā ir svarīgi ievērot aizsargjoslas ap dzeramā 
ūdens ņemšanas vietām un vides aizsardzības nosacījumus darbības ar piesārņojošām vielām. Tas ir jo īpaši 
svarīgi zonā ar augstu pazemes ūdeņu piesārņošanas risku. 

4.3.  Virszemes ūdeņi 

Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novads izvietojas uz Lielupes un Daugavas sateces baseina ūdensšķirtnes. Saskaņā ar Latvijas 
teritorijas iedalījumu upju baseinu apgabalos

26
 novada lielākā daļa atrodas Daugavas upju baseina apgabalā, 

novada dienvidrietumu mala – Lielupes upju baseina apgabalā. 

Novada hidrogrāfiskā tīkla pamatu veido Daugava (kopā ar mazo pieteku Eglonas un Olājas lejtecēm) un tās 
pietekas Ziemeļsusēja (ar pietekām Aldaunīcu un Vārgūzni) un Dviete. Novada upju saraksts un noteiktās 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas sniegtas 10.pielikumā. Novada nozīmīgākās ūdenstilpes ir Klaucānu ezers 
(21,3ha), Priekulānu ezers (22,5ha), Nomavas (Baltais) ezers (22,2ha), Krūkliņu ūdenskrātuve (40,0ha) un 
Vārzgūnes ezers (43,0ha).  To sarakstu un noteiktās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas skatīt 11.pielikumā. 
Novada hidrogrāfisko tīklu papildina meliorācijas sistēmas. Pavisam virszemes ūdeņi novadā aizņem 3,15% jeb 
2849,0ha. 

Atbilstoši upju baseinu apgabalu iedalījumam apsaimniekošanas vienībās - virszemes ūdensobjektos
27

 (turpmāk 
- VŪO) novadā atrodas četri Daugavas upju baseina apgabala VŪO: Daugava (D476), Daugava (D487), Sakas 
(D470) kreisā krasta pietekas – Ziemeļsusējas sateces baseins un Dviete (D489). Nelielu daļu novada 
dienvidrietumos aizņem divu Dienvidsusējas ūdensobjektu (L169 un L166) tiešie sateces baseini. Novada VŪO 
raksturojoša informācija apkopota 7. tabulā, VŪO izvietojums un to tiešie sateces baseini parādīti 
Pielikuma Nr.2 3.attēlā. 

7. tabula. Virszemes ūdensobjekti novada teritorijā 

Kods Ūdensobjekta 
nosaukums 

Tips Tipa 
nosaukums 

LR „Ūdens apsaimniekošanas 
likuma” 1.pantā definēto novadā 
esošo aizsargājamo teritoriju veidi

28
 

Teritoriālā vienība 

D470* Saka 4 Potamāla tipa 
(lēna) vidēja 
upe 

K, P, ĪADT – dabas liegumi 
„Klaucānu un Priekulānu ezers”, 
„Spulgu purvs”, „Kaušņu purvs”, 
„Saltais purvs”, „Ābeļi”, „Nomavas 
purvs” 

Ābeļu pagasts 
Dignājas pagasts 
Kalna pagasts, 
Leimaņu pagasts 
Rubenes pagasts  
Zasas pagasts 

D476 Daugava 5 Ritrāla tipa 
(strauja) liela 
upe 

K, P, ĪADT – dabas liegums „Ābeļi” Ābeļu pagasts 
Dignājas pagasts 

D487 Daugava 6 Potamāla tipa 
(lēna) liela upe 

K, P, ĪADT – dabas liegums „Tīreļu 
purvs” 

Dignājas pagasts 
Dunavas pagasts 
Rubenes pagasts  
Zasas pagasts 

D489 Dviete 4 Potamāla tipa ĪADT – dabas parks „Dvietes Dunavas pagasts 
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 Noteikts Ūdens apsaimniekošanas likumā. 
27

 Iedalījums virszemes ūdensobjektos atbilstoši Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.858 „Noteikumi par 
virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” 
prasībām. 
28

 Ūdens apsaimniekošanas likuma 1.panta pirmajā daļā noteikto aizsargājamo teritoriju veidi un to apzīmējumi (norādītas 
tikai tās, kuras atrodas Jēkabpils novadā): K - karpveidīgo zivju ūdeņi, P - peldvieta, peldūdeņi, IADT - īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas. 
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Kods Ūdensobjekta 
nosaukums 

Tips Tipa 
nosaukums 

LR „Ūdens apsaimniekošanas 
likuma” 1.pantā definēto novadā 
esošo aizsargājamo teritoriju veidi

28
 

Teritoriālā vienība 

(lēna) vidēja 
upe 

paliene” Rubenes pagasts  
 

L166** Dienvidsusēja 4 Potamāla tipa 
(lēna) vidēja 
upe 

K, P, ĪADT – dabas liegums 
„Dimantu mežs”, „Nomavas purvs” 

Kalna pagasts 
 

L169** Dienvidsusēja 3 Ritrāla tipa 
(strauja) vidēja 
upe 

- Kalna pagasts, 
Leimaņu pagasts 
Rubenes pagasts  
Zasas pagasts  

Datu avots: Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2009.-2015.gadam, Lielupes upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plāns 2009.-2015.gadam, LVĢMC, 2009. 

* Novadā atrodas Sakas pieteka Ziemeļsusējas un sateces baseina liela daļa. 

** Novadā atrodas neliela daļa šī VŪO tiešā sateces baseina. 

Daugava (ŪSIK* 43115000 - 43377000) ir Latvija ir Latvijas lielākā upe. Tās kopējais garums 1020km, Latvijā – 
352km, sateces baseins – 88752km

2
, Latvijā – 23970km

2
, kritums – 221m, Latvijā - 99m, gada notece – 

20,45km
2
. Jēkabpils novadā upe plūst pa Austrumlatvijas zemieni. Upe iezīmē novada austrumu robežu – krasta 

garums 60km. Upes gultne tās austrumu daļā ir smilšaina, ar sēkļiem un salām. Tālākajā tecējumā smilšainos 
krastus nomaina dolomītu atsegumi, arī gultni veido dolomīti. Novada teritorijā ir Daugavas salas: Ploņu (Plāņu) 
sala, Zvonkas sala, Reiņu sala, Ābeļu salas. Daugavas kreisajā krastā atrodas Jēkabpils novada Dunavas, Dignājas 
un Ābeļu pagasti. Upe novadā plūst pa lēzenu ieleju, tādēļ pavasara palos, īpaši veidojoties ledus sastrēgumiem 
pie salām, teritorijas upes krastos aplūst. Nozīmīgākās Daugavas pietekas (8. tabula) ir Eglona, kā arī 
Ziemeļsusēja un Dviete, kas upē ietek ārpus novada teritorijas. 

8. tabula. Daugavas nozīmīgākās pietekas Jēkabpils novadā 

ŪSIK* kods Pietekas pazīme Nosaukums Garums, km Sateces baseins, 
km

2
 

43124000 Kreisā krasta** Ziemeļsusēja 52 490 

43126000 Kreisā krasta** Pelīte 9 25,8 

43180000 Kreisā krasta Jesperu grāvis (Reiņupīte) 8 20,4 

43192000 Kreisā krasta Slīterānu upīte (Sleiterānu grāvis) 6 2,2 

43194000 Kreisā krasta Silupeite (Meņķa upīte) 3 16,4 

43320000 Kreisā krasta Skujupīte 10 23,7 

43360000 Kreisā krasta Eglona (Eglaine) 33 248 

43372000 Kreisā krasta Gaiļupīte (Puntouka, Puntovka, Gaiļupe) 10 21,8 

43376000 Kreisā krasta Melnupīte 5 7,6 

43420000 Kreisā krasta** Dviete 33 250,8 

* ŪSIK – ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 

** Šķērso novadu, ieteka Daugavas sānupē Sakā ārpus novada 

Ziemeļsusēja (ŪSIK 43124530 – 43124930) ir Daugavas kreisā krasta pieteka, kas ietek Daugavas sānupē Sakā 
ārpus novada teritorijas – Salas pagastā. Upes kopējais garums ir 52km, sateces baseins – 490km

2
 (no tā lielākā 

daļa atrodas Jēkabpils novadā), gada notece 0,12km
2
, kritums 33m (0,63 m/km). Upe sākas uz 

dienvidaustrumiem no Zasas, tek pa Aknīstes nolaidenumu paralēli Daugavai. Tās sateces baseinā ir daudz 
purvu un mežu. Senāk upes krastos bijušas arī pļavas, bet tagad tās aizaugušas. Bioloģiski vērtīgākajiem 
mitrājiem un mežiem ir noteikts īpaši aizsargājamas teritorija statuss (dabas liegums „Ābeļi”). Upe augštecē ir 
iztaisnota.  

9. tabula. Ziemeļsusējas sateces baseina nozīmīgākās pietekas Jēkabpils novadā 

ŪSIK* kods Pietekas pazīme Nosaukums Garums, km Sateces baseins, km
2
 

43124400 Kreisā krasta** Podvāze 20 121,4 

43124520 Kreisā krasta** Vīpīte 7 17,0 

43124600 Kreisā krasta Vārzgūne 3 48,8 (ietverot Vārzgūnes ezera un 
Ērmītes upes sateces baseinu) 

43124634 Ietek ūdenstilpē 
(Vārzgūnes ezerā) 

Bērzupīte 6 11,5 

43124632 Ietek ūdenstilpē 
(Vārzgūnes ezerā) 

Ērmīte 10 26,6 
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ŪSIK* kods Pietekas pazīme Nosaukums Garums, km Sateces baseins, km
2
 

43124720 Kreisā krasta Aldaunīca 11 33,6 

43124800 Kreisā krasta Zasa 14 42,8 

43124920 Kreisā krasta Ridupīte 6 12,6 

* ŪSIK – ūdens saimnieciskā iecirkņa kods. 

** Ieteka Daugavā  ārpus novada. 

Eglona (ŪSIK 43360000 – 63369000, arī Eglaine) ir Daugavas krasta kreisā krasta pieteka. Garums 36km, sateces 
baseina platība – 207km

2
, kritums 23km. Upes izteka ir ārpus novada – purvu masīvā starp Aknīsti un Subati. 

Tālāk tek pa mežainu apvidu. Vilkupes gravas purvājos ar grāvju sistēmu savienota ar Vilkupes (Lielupes sateces 
baseina upi) augšteci. Ietekas posmā (Dunavas pagasta teritorijā) – krastos dominē lauksaimniecības zemes. 
Daugavas ielejas malā upe meandrē pa dziļāku gravu. No Bērzes ietekas līdz Eglonas ietekai Daugavā 
līkumainības koeficients > 2. Pietekas – Bērzi, Lāčupīti, Ritenišku un Grīvīti upe uzņem vidusposmā.  

10. tabula. Eglonas sateces baseina nozīmīgākās pietekas Jēkabpils novadā 

ŪSIK* kods Pietekas pazīme Nosaukums Garums, km Sateces baseins, km
2
 

43362000 Labā krasta Olāja upīte  8 37,4 

43364000 Kreisā krasta Akņupīte 9 18,3 

43365200 Labā krasta Grīvīte 5 10,5 

43365400 Labā krasta Riteniška 4 8,5 

43366000 Kreisā krasta Bērze 9 57,8 

43366600 Kreisā krasta Rātupīte 7 12,2 

43368000 Labā krasta Lāčupīte 8 38,1 

43368200 Kreisā krasta Dzirnavupīte 10 24,4 

43368400 Labā krasta Cīruļupīte  7 10,7 

*ŪSIK – ūdens saimnieciskā iecirkņa kods. 

Dviete (ŪSIK 43427300 – 43429500) tek pa Jēkabpils novada teritoriju nelielā posmā upes vidusdaļā uz 
ziemeļiem no Kaldabruņas. Upes garums 33km, sateces baseins – 251km

2
, kritums 49km (1,32m/km). Tā sākas 

Ilūkstes paugurainē, kas iestiepjas Jēkabpils novadā. Upe augštecē plūst ziemeļu virzienā, tad apliecot 
pauguraini novada teritorijā maina tecējumu uz dienvidaustrumiem, tālāk plūstot pa senleju. Palu laikā, kad 
upes ieleju pārpludina Daugavas ūdeņi, tie vietā, kas ir tuvu Eglonas baseinam - pa Eglonu un Lāčupīti aizplūst 
atpakaļ uz Daugavu, tā izkliedējot palu ūdeņu plūsmas. Dvietes applūstošā senleja ir unikāla, bioloģiskajai 
daudzveidībai nozīmīga teritorija – dabas parks „Dvietes paliene” (novadā atrodas šīs ĪADT rietumu stūris). 

11. tabula. Dvietes nozīmīgākās pietekas Jēkabpils novadā 

ŪSIK* kods Pietekas pazīme Nosaukums Garums, km Sateces baseins, km
2
 

43428000 Labā krasta Ilzupīte 12 28,7 

43429200 Kreisā krasta  Alkšņupe 5 14,7 

43429400 Labā krasta Kaldabruņa 6 11,3 

* ŪSIK – ūdens saimnieciskā iecirkņa kodiem. 

** Novadā izteka, ieteka Dvietē ārpus novada. 

No Lielupes baseina novadā atrodas Dienvidsusējas labā krasta pieteka Radžupe (USIK 38648000) ar pietekām - 
Putraimiņu grāvis un Mežgales grāvis un Arālīte (38647600) un tās kreisā krasta pieteka Goba. 

Novada upes un ūdenstilpes, īpaši Daugava tiek izmantotas makšķerēšanai, peldēšanai un atpūtai dabā pie 
ūdeņiem. 

Saskaņā ar LR Civillikuma Trešās daļas Lietu tiesības 1102.panta nosacījumiem un tā 1.pielikumā ietverto 
publisko upju un ezeru sarakstu Jēkabpils novadā publiskie ūdeņi ir Daugava, novada ezeri nav publiskie ūdeņi. 
Savukārt atbilstoši Civillikuma Trešās daļas Lietu tiesības 1115.panta nosacījumiem un 3.pielikumā noteikto, 
zvejas tiesības valstij pieder Daugavā. 

Daugava ir prioritārie karpveidīgo zivju ūdeņi.
29

  

                                                                 
29

 Nosaka 2002.gada 12.marta Ministru Kabineta noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 
(2.

1
pielikums). Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes 

uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus. Karpveidīgo zivju ūdeņos dzīvo vai 
kuros iespējams nodrošināt karpu dzimtas (Cyprinidae) zivju, kā arī līdaku (Esox lucius), asaru (Perca fluviatilis) un zušu 
(Anguilla anguilla) eksistenci. 
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Novadā nav Ministru Kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas 
kārtība” iekļautu peldvietu. Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2009.-2015.gadam kā 
peldūdeņi ir atzīmēta Daugava. 

Uz Daugavas Jēkabpils novadā atrodas valsts LVĢMC hidroloģisko novērojumu stacija „Jēkabpils”, tās atrašanās 
vieta parādīta 15.pielikumā.  

Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumos Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām 
zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus 
mehāniskus šķēršļus” noteikts, ka uz Dvietes, Eglaines, Ziemeļsusējas ir aizliegts būvēt un atjaunot 
hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus.  

Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.549 „Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais 
režīms regulējams ar hidrotehniskām būvēm” Jēkabpils novada ūdenstilpes nav iekļautas to ūdenstilpju 
sarakstā, kuru hidroloģiskā režīma regulēšana ir atļauta ar hidrotehniskām būvēm un kurām izstrādājami ūdens 
objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi plūdu draudu novēršanai. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Labiekārtojuma infrastruktūra nav pietiekami attīstīta ūdeņu pieejamības vietās – Daugavas krastmalā nav 
publiski pieejamu, iekārtotu atpūtas vietu. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Virszemes ūdeņu apsaimniekošanas jomu regulē Ūdens apsaimniekošanas likums. 

Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumi Nr.179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu 
aprakstiem". 

Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu 
raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību". 

Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.646 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu 
apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām”. 

Virszemes ūdeņu plānošanā un apsaimniekošanā ir jāņem vērā LR „Aizsargjoslu likums”, kurā kā viens no dabas 
un vides resursu aizsargjoslu veidiem ir noteikts „virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas”. Tās nosaka 
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. Likumā ir noteikti minimālie aizsargjoslu platumi 
(7.pants). Likums nosaka arī to, ka „ūdenstilpei vai ūdenstecei ar applūstošo teritoriju virszemes ūdensobjekta 
aizsargjoslu nosaka ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no 
minimālā aizsargjoslas platuma.” 

Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumi Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” nosaka: „Virszemes ūdensobjektiem aizsargjoslas nosaka pa izteiktām kontūrām dabā, piemēram, 
reljefu (izteiktām zemes virsmas augstuma izmaiņu vietām), ceļiem, ielām, meža nogabalu robežām, 
kvartālstigām, grāvjiem, kultivēto pļavu un aramzemes lauku robežām, apbūvētu vai labiekārtotu teritoriju 
robežām vai pa iedomātu līniju, ievērojot Aizsargjoslu likuma 7.pantā noteiktās prasības”, kā arī - „gar 
ūdensobjektiem ar applūstošu teritoriju, ja tā ir šaurāka par Aizsargjoslu likuma 7.panta otrajā daļā noteikto 
aizsargjoslas minimālo platumu, aizsargjoslu nosaka atbilstoši likumā noteiktajam minimālajam platumam, 
iekļaujot applūstošo teritoriju aizsargjoslā.” 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Plānojumā grafiski parādītas applūstošās teritorijas, plūdu riska teritorijas un virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslas, pēdējās dotas arī 10., 11.pielikumā. 

4.4.  Meži, purvi 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Latvijas Meža politika nosaka mežu nozares attīstības ilgtermiņa stratēģiskos un taktiskos mērķus un 
pamatprincipus, panākot kompromisu starp visām mežsaimniecībā ieinteresētajām pusēm.  

Vispārējais mērķis ir mežu un mežaiņu ilgtspējīga apsaimniekošana. Meža politikas izpratnē „ilgtspējīga” 
apsaimniekošana tiek definēta kā „Mežu un mežaiņu pārvaldīšana un izmantošana tādā veidā un apmērā, lai 
tiktu saglabāta to bioloģiskā daudzveidība, produktivitāte, reģenerācijas spēja, dzīvotspēja un to potenciāls 
tagad un nākotnē veikt attiecīgās ekoloģiskās, saimnieciskās un sociālās funkcijas vietēja, valsts un globālā 
mērogā un netiktu nodarīts kaitējums citām ekosistēmām”.  
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Meža likums regulē meža ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, visiem 
meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem nodrošinot vienādas tiesības, īpašuma tiesību neaizskaramību un 
saimnieciskās darbības patstāvību un nosakot vienādus pienākumus.  

Meži ir pamats bioloģiskajai daudzveidībai. Jēkabpils novadā meža apsaimniekošanas un izmantošanas 
normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic VMD Sēlijas virsmežniecība. Jebkādas darbības, kas 
ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar LVM.  

Uz meža zemēm novadā attiecināmas šādas normatīvajos aktos noteiktās un Valsts meža dienesta Meža valsts 
reģistrā ietvertās vides aizsardzības prasības: aizliegta mežsaimnieciskā darbība mikroliegumos un īpaši 
aizsargājamos meža iecirkņos; aizliegta kailcirte aizsargzonās gar ūdenstecēm un purviem; aizliegta 
mežsaimnieciskā darbība dabiskajos meža biotopos u.c. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Novadā ir ievērojami meža resursi, atbilstoši Valsts meža dienesta meža inventarizācijas 2012.gada datiem, 
Jēkabpils novadā meža zemes aizņem 48719ha (inventarizācijas dati ietver informāciju arī par mežā 
ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm un infrastruktūras objektiem meža zemēs), skat. 
38.pielikumu. Meža zemju izvietojums un sadalījums novada teritorijā parādīts Pielikuma Nr.2 1.attēlā.  

LVM mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (meža zeme Meža likuma izpratnē, t.sk. purvi) aizņem 32945,1ha 
lielas platības novadā. Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju Jēkabpils novadā apsaimnieko Dienvidlatgales 
mežsaimniecība.  

Purvi aizņem 3488,6ha jeb 3,86% no kopējās novada teritorijas, t.sk. meža zemēs purvi aizņem 3454,2ha lielu 
platību. Purvu izmantošana galvenokārt iespējama kā vērtīgas dabas teritorijas un ūdens režīma regulētāji – 
vairākiem purviem vai to daļām ir noteikts aizsardzības statuss, skat. Pielikuma Nr.2 6.attēlu. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Meža infrastruktūra (Latvijā pēc Latvijas meža īpašnieku biedrības  datiem privātajos mežos meža ceļu garums 
uz 100ha meža ir 0,3km). Tas ir ļoti neliels meža ceļu garums, kas iezīmē problemātisku piekļuvi resursiem. 
Meliorācijas sistēmu atjaunošana privātajos mežos dotu ievērojamu meža produktivitātes pieaugumu. Minētās  
investīcijas ir ar augstu finanšu ieguldījumu, kas vienam meža īpašniekam nav realizējamas.  

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Meža likums. 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā". 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.947 „Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā". 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas 
noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību". 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.936 „Dabas aizsardzības noteikumi meža 
apsaimniekošanā. 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju 
meža noteikumi". 

Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra noteikumi Nr.98 „Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža 
platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē". 

Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība". 

Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.228 „Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība". 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Meža zemes izdalītas atsevišķā funkcionālajā zonā Mežu teritorijas M, tās izmantojamas atbilstoši meža nozares 
normatīvajiem aktiem.  

Grafiski atspoguļotas LVM valdījumā esošās u.c. mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, meža infrastruktūras 
objekti un rekreācijas objekti – atpūtas vietas mežā (Pielikums Nr.2 1.attēls). 

Novada teritorijā esošajiem purviem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteikti minimālie aizsargjoslu platumi 
(Aizsargjoslas parādītas Plānojuma III „Grafiskajā daļā” kartē „Jēkabpils novada teritorijas funkcionālais 
zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas”. 
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4.5.  Lauksaimniecības zemes 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Zemkopības ministrija izstrādā Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības rīcības programmas laika 
posmam 2014.-2020.gadam. 

Valsts nozīmes ūdensnotekas atrodas VSIA ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektora 
pārziņā. 

Latvijas Lauku attīstības politikas attīstības virzieni Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 
kontekstā: 

Saskaņā ar Latvijas ilgīspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Latvijai lauku reģionu turpmākajai attīstībai 
pēc 2013.gada būtiski risināt šādus jautājumus: stiprināt un veicināt uzņēmējdarbību lauku teritorijās, t.sk. 
tradicionālo lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru modernizāciju, efektivitāti un konkurētspēju; 
saglabāt lauku apdzīvotību, nodrošinot pakalpojumu un darba vietu pieejamību un sasniedzamību lauku 
iedzīvotājiem, attīstot kvalitatīvu sabiedrisko infrastruktūru, t.sk. elektroniskos sakarus, uzlabot ceļu kvalitāti 
u.c., tā radot dzīvošanai pievilcīgu un kvalitatīvu vidi lauku teritorijās; nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu dabas, 
t.sk. meža un zemes resursu izmantošanu; dažādot lauku ekonomiku, attīstot lauku tūrismu, amatniecību, 
bioloģisko lauksaimniecību, atjaunojamos energoresursus u.c. 

Kvalitatīvas dzīves un darba telpas nodrošināšana, saglabāšana un attīstīšana laukos ir Eiropas Savienības 
stratēģiskais mērķis. Lauksaimniecība, bez tās pamatmērķa - nodrošināšana ar pārtiku, sniedz arī ievērojamu 
ieguldījumu sabiedriskā labuma nodrošināšanā, piemēram, pārtikas drošība, lauku reģionu saglabāšana un 
daudzveidība u.c.  

Situācija Jēkabpils novadā 

Saskaņā ar VZD zemes sadalījuma datiem, atbilstoši zemes lietošanas veidiem uz 01.01.2013., novadā kopā 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 33826,2ha jeb 37,43% no kopējās novada teritorijas, no tiem 
vislielākās platības aizņem aramzeme 25175,5ha, pļavas aizņem 4221,1ha, ganības – 4188,8ha un augļu dārzi – 
240,8ha (6. attēls). 

6. attēls. Jēkabpils novada  lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums pēc izmantošanas veida 

 

Novadā kopumā nav novērojuma LIZ sadrumstalotība un neefektīva konfigurācija. Jēkabpils novadā ir 
nepieciešamie priekšnoteikumi daudzveidīgas lauksaimnieciskās ražošanas un lauku saimnieciskās darbības 
attīstībai. Lauksaimniecības attīstību var veicināt relatīvi labvēlīgā ekoloģiskā situācija (nepiesārņotās augsnes 
un mazais atmosfēras piesārņojums).  

Lauksaimniecības zemes platības vēlams saglabāt, jo tas veicina ES līdzekļu piesaistīšanu saskaņā ar tās 
prasībām par lauksaimnieciskās ražošanas metodēm, kas savienojamas ar vides aizsardzību un ainavas 
saglabāšanu. Nākotnē būtu vēlama lauksaimnieciskās ražošanas daudzveidības paplašināšana, sekmējot jaunu, 
novada apstākļiem atbilstošu darbības veidu uzsākšanu, ekoloģiski tīras produkcijas ražošanas veicināšanu un 
konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas pārstrādes attīstību novadā.  

Meliorētās zemes un valsts nozīmes meliorāciju ūdensnotekas 

Jēkabpils novadā pēc meliorācijas kadastra datiem atrodas sekojošas meliorētas platības: 

1. Ābeļu pagastā – 3007ha,   
2. Dignājas pagastā – 1993ha, 

Aramzeme
74%

Augļu dārzi
1%

Ganības
13%

Pļavas
12%
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3. Dunavas pagastā – 2783ha, 
4. Kalna pagastā – 3095ha, 
5. Leimaņu pagastā – 2447ha, 
6. Rubenes pagastā – 4352ha, 
7. Zasas pagastā – 3261ha. 

Zemes, kurām būtu nepieciešama  meliorācijas sistēmu rekonstrukcija saskaņā pašvaldības veikto aptauju 
zemju īpašniekiem redzamas Pielikuma Nr.2 5.attēlā. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts dots 13.pielikumā.  

Jaunākās meliorācijas sistēmas LIZ izbūvētas 80-to gadu sākumā, bet daudzas meliorācijas sistēmas izbūvētas 
pirms vairāk kā 40 gadiem un nepieciešama to rekonstrukcija. Slēgto drenāžas sistēmu drenas pakāpeniski 
„aizaug” ar dzelzi un humusvielām. Drenāžas sistēmas grauj arī meliorētās zemes aizaudzēšana ar krūmiem un 
kokiem. LIZ meliorācijas sistēmu stāvokli var raksturot kā daļēji apmierinošu.  

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Nefunkcionējošu meliorācijas sistēmu dēļ lauksaimniecības zemes ir pārmitras. 

Tiešmaksājumi Latvijas zemniekiem patlaban ir viszemākajā līmenī ES, nepārsniedzot 63Ls/ha, kamēr vidējais ES 
rādītājs ir 186 Ls/ha. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām” (Novadā nav atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.977 
noteiktajiem kritērijiem nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritoriju). 

Meliorētās teritorijas izmantojamas saskaņā ar „Meliorācijas likumu". 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”. 

Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumi". 

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju 
būvniecības kārtība". 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Visās Lauku zemēs noteikti daudzveidīgi izmantošanas veidi un elastīgi nosacījumi to izmantošanai, lai veicinātu 
lauksaimniecības nozares attīstību un uzņēmējdarbības dažādošanos.  
 

5.  ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS DABAS TERITORIJAS, MIKROLIEGUMI UN CITAS 
NOZĪMĪGAS DABAS TERITORIJAS  

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, 
kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, veicot efektīvu Latvijas īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
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Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts 
aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo 
sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos 
veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai 
nozīmīgas teritorijas. Īpaši retu sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzībai ārpus īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām tiek veidoti mikroliegumi. 

Visas Eiropas Savienības valstis ir apņēmušās izveidot kopīgu aizsargājamo teritoriju tīklu ar nosaukumu 
Natura 2000, no 2004.gada Latvija ir izveidojusi savu Natura 2000 tīkla daļu.  

Likumdošanas aktualitāte -  zemes īpašnieki beidzot varēs saņemt kompensācijas par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem aizsargājamās dabas teritorijās, to paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
sagatavotais likums „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”, 
kuru Saeima 4.aprīlī pieņēma galīgajā lasījumā (Plānotā likme par ha, ja aizliegta mežsaimnieciskā darbība, 
galvenā cirte un kopšanas cirte būs līdz 110Ls/gadā, par aizliegtu galveno cirti - līdz  90Ls/gadā. Par aizliegtu 
kailcirti  varēs izmaksāt līdz 30Ls/gadā, bet kompensācija par lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem būs 
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 Datu avots: http://www.daba.gov.lv.  
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līdz  30Ls/gadā. Likmes paredzēts noteikt Ministru kabineta noteikumos, ņemot vērā piešķirtos finanšu 
līdzekļus.) Likums stāsies spēkā 1.jūnijā un tā ieviešanai 2013.gadā kopumā paredzēti 462 tūkstoši latu no valsts 
budžeta.  

Eiropas Savienības LIFE+ projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas 
programma” jeb NAT-PROGRAMME ietvaros četru gadu laikā plānots izstrādāt un publicēt Natura 2000 
teritoriju nacionālo aizsardzības un apsaimniekošanas programmu, kā arī apsaimniekošanas un aizsardzības 
vadlīnijas visām biotopu grupām. Šo rīcību mērķis ir sekmēt vienotu un plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu 
visās Natura 2000 sauszemes teritorijās Latvijā, kā arī nodrošināt aktuālu, praksē pārbaudītu un nozares 
profesionāļu atzītu biotopu apsaimniekošanu.
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Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novadā daba kopumā ir maz pārveidota. Novadā Daugavas un Dvietes ielejas, mežu un purvu 
teritorijās ir saglabājušies neskarti biotopi, retu un aizsargājumu sugu atradnes un dzīvotnes, kas ir nozīmīgas 
gan Latvijas, gan Eiropas līmenī. 

Jēkabpils novadā atrodas 10 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. To izvietojums novada teritorijā parādīts 
Pielikuma Nr.2 6.attēlā. Visas novada īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ir iekļautas Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju – NATURA 2000 sarakstā.
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 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 7148ha 

jeb 7,9% no novada kopējās zemes platības. 

Četrām no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – dabas liegumiem „Ābeļi”, „Klaucānu un Priekulānu ezeri”, 
„Nomavas purvs” un dabas parkam „Dvietes paliene” ir izstrādāti un apstiprināti dabas aizsardzības plāni. 
Dabas liegumam „Ābeļi” dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts laika periodam 2006.-2016.gadam, dabas 
liegumam „Klaucānu un Priekulānu ezeri” – 2006.-2013.gadam, dabas liegumam „Nomavas purvs”– 2011.-
2021.gadam un dabas parkam „Dvietes paliene”– 2006.-2015.gadam. Teritorijas plānojuma darbības laikā līdz 
2025.gadam šie plāni ir atjaunojami. Pārējām novada īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas aizsardzības 
plāni nav izstrādāti, to dabas vērtības un esošais stāvoklis nav izvērtēts un līdz ar to nav plānoti pasākumi īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai. 

Dabas parka „Dvietes paliene” apsaimniekošanas kārtību un funkcionālo zonējumu nosaka Ministru kabineta 
2007.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.274 „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, dabas lieguma „Ābeļi” - Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.369 
„Dabas lieguma „Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Pārējo NATURA 2000 
izmantošanu nosaka Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

12. tabula. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Jēkabpils novadā, to NATURA 2000 tips, informācija par dabas 
aizsardzības plānu un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu esamību  

Nr. 
p.k. 

Vietas kods Kategorija un nosaukums, 
kategorija 

NATURA 2000, 
tips* 

Dabas aizsardzības plāna, darbības 
laiks/ individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem 

1. LV0520000 Dabas liegums „Ābeļi” C Ir, 2006.-2016.g./ MK noteikumi 
Nr.369, 28.04.2009. 

2. LV0532900 Dabas liegums „Dimantu mežs” B Nav/Nav 

3. LV0530100 Dabas liegums „Eglone” B Nav/Nav 

4. LV0505900 Dabas liegums „Kaušņu purvs” B Nav/Nav 

5. LV0502800 Dabas liegums „Klaucānu un 
Priekulānu ezeri” 

B Ir, 2006.-2013.g./Nav 

6. LV0505600 Dabas liegums „Nomavas purvs” B Ir, 2011.-2021.g./Nav 

7. LV0506000 Dabas liegums „Saltais purvs” B Nav/Nav 

8. LV0505800 Dabas liegums „Spuļģu purvs” B Nav/Nav 

9. LV0506100 Dabas liegums „Tīreļu purvs” B Nav/Nav 

10. LV0302900 Dabas parks „Dvietes paliene” C Ir, 2006.-2015.g./MK noteikumi 
Nr.274, 24.04.2007. 

* Tips: B – teritorijas, kas noteiktas atbilstoši ES direktīvai „Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību”  
(92/43 EEK); C – teritorijas, kas noteiktas atbilstoši ES direktīvai „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409 EEK) un direktīvai 
„Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” (92/43 EEK). 
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 Datu avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/nat_programme.  
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 Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1993.gads) 1.pielikums. 
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Dabas liegums „Ābeļi”
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 ir lielākā novada īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Platība – 3275ha. Tajā konstatēti 8 
ES Biotopu direktīvas biotopi, no kuriem nozīmīgākie ir mežu biotopi (veci vai dabiski boreāli meži, staignāju 
meži un slīkšņas, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži). Ievērojamu platību aizņem Kraukļu purvs (neskarts 
augstais purvs ar pārejas purvu apmalēs). Nozīmīgākā lielo zīdītāju (lūsis, vilks u.c.) uzturēšanās vieta visā Sēlijā. 
Ļoti daudz retu augu (laksis, divsēklu grīslis, apdzira, gada staipeknis, spilvainais ancītis, lietuvas ūdenszāle) un 
dzīvnieku (melnais stārķis, lapseņu klijāns, mazais ērglis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš, purva tilbīte, apodziņš, 
urālpūce, ūdrs, meža cauna u.c.) sugu. Robežas noteiktas Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumu 
Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 1.53.punktā un 68.pielikumā. 

Funkcionālo zonu robežas noteiktas Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.369 „Dabas lieguma 
„Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 1.pielikumā. (Funkcionālo zonu robežas parādītas 
Pielikuma Nr.2 20.attēlā). Dabas liegumā ir šādas funkcionālās zonas: regulējamā režīma zona, dabas lieguma 
zona un ainavu aizsardzības zona. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu bioloģiski vērtīgāko 
teritoriju aizsardzību. Tajā aizliegta saimnieciskā darbība un cita veida darbība, noteikti izņēmumi, kā arī 
gadījumi, kad konkrētas ar izpēti, teritorijas apsaimniekošanu un citu pasākumu realizēšanu saistītas darbības ir 
atļautas, tās saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši 
aizsargājamo mežu, purvu un pļavu biotopu aizsardzību. Tajā ir atļauti šo biotopu aizsardzības un 
apsaimniekošanas pasākumi, sabiedrības informēšanas un tūrisma infrastruktūras izvietošana. Ainavu 
aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu Ziemeļsusējas un tās pļavu kompleksa ainavu. Tajā ir aizliegts veikt 
darbības, kas neatgriezeniski pārveido Ziemeļsusējai raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides 
īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti. 

Dabas aizsardzības plānā noteikti divi teritorijas ilgtermiņa apsaimniekošanas mērķi: saglabāta dabas lieguma 
„Ābeļi” bioloģiskā un ainaviska vērtība un sabalansētas teritorijas ekonomiskas un dabas aizsardzības intereses. 
Dabas aizsardzības plānā plānoti uz dabas vērtību aizsardzību, saglabāšanu un stāvokļa uzlabošanu vērsti 
pasākumi, īpaši attiecībā uz ES aizsargājamo meža un purvu biotopu aizsardzību, teritorijā ligzdojošo putnu, 
t.sk. griezes dzīvotņu saglabāšanu, kā arī raksturīgās ainavas saglabāšanu. Dabas liegumā arī plānots labiekārtot 
tūrisma un rekreācijas infrastruktūru, tajā  uzstādot informācijas zīmes un stendus, atkritumu urnas, ierīkojot 
skatu torņus, organizēt ekskursijas zinoša gida pavadībā.  

Dabas liegums „Dimantu mežs” izveidots trīs ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma meža biotopu aizsardzībai. Tās 
galvenā vērtība ir veci jaukti platlapju meži un staignāju meži. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. 
Ligzdo melnais stārķis. Vietām izcili liepu-ozolu meži auglīgās augsnēs ar platlapju mežiem raksturīgo veģetāciju. 
Sastopami arī apšu-egļu meži, bet pamežā nereti liepas, kā arī purvaini priežu meži. Platība – 183ha. Robežas 
noteiktas Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 
1.207.punktā un 249.pielikumā. 

Dabas liegums „Eglone” izveidots, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu – veci jaukti platlapju meži, kuros 
sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas. Teritorija atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu-
apšu, egļu, bērzu mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi. Vairāki nogabali izdalīti kā 
dabiskie meža biotopi. Upes ielejā mēreni mitras pļavas, kā arī parkveida pļavas. Teritorijā vairāki dižkoki, ozoli, 
kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās. No aizsargājamām augu, ķērpju un putnu sugām sastopamas – 
jumstiņu gladiola, parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija, baltmugurdzenis, vidējais 
dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna u.c. Platība – 159ha. Robežas noteiktas Ministru kabineta 
1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 1.203.punktā un 245.pielikumā. 

Dabas liegums „Kaušņu purvs”. Teritorijas lielāko daļu aizņem meliorācijas rezultātā degradēts augstais purvs, 
kurš apaug ar priedi. Teritorija ietver arī distrofu ezeru ar nelielu pārejas purvu. Perifērijās skujkoku, jauktie un 
fragmentāri lapkoku meži, kas ir vienīgie biotopi, kas piemēroti dažām retām putnu sugām (sastopama - 
mežirbe, baltmuguras dzenis, pelēkā dzilna). Teritorija ļoti piemērota lielajiem zīdītājiem, sastopami vilki un 
meža caunas. Platība – 221ha. Robežas noteiktas Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.212 
„Noteikumi par dabas liegumiem” 1.61.punktā un 76.pielikumā. 

Dabas liegums „Klaucānu un Priekulānu ezers”. Teritorija veidota peldošā ezerrieksta aizsardzībai, kurš Latvijā 
sastopams tikai 3 ezeros un ir uz izplatības areāla ziemeļu robežas. Ezera krastos konstatēti aluviāli krastmalu 
un palieņu (baltalkšņu) meži. Bagātīgas ES Biotopu direktīvas sugas - spalvainā ancīša audzes. Platība – 200ha. 
Robežas noteiktas Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 
1.59.punktā un 74.pielikumā. 

Dabas aizsardzības plānā teritorijas apsaimniekošanai noteikti trīs ilgtermiņa mērķi: saglabātas dabas lieguma 
„Klaucānu un Priekulānu ezeri” galvenās vērtības, sabalansētas dabas aizsardzības prasības un saimnieciskās 
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 Informācija par novada ĪADT sniegta no Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnes 
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/zemgales_novados.  
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intereses teritorijā un veikta padziļināta ezerrieksta Trapa Natans augšanas apstākļu un izplatības izpēte Latvijā. 
Dabas aizsardzības plānā iekļauti pasākumi, kuri ietver dabas aizsardzības vērtību saglabāšanu, 
mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus ezeru krasta joslā, pļavu apsaimniekošanu (pļaušana, ganīšana), 
ūdenstransporta pārvietošanās un makšķerēšanas ierobežojumus un dabas lieguma kā tūrisma objekta 
popularizēšanas ierobežošanu, kā arī teritorijas apsaimniekošanas uzlabošanu: esoša automašīnu stāvlaukuma 
uzturēšana, informatīvo zīmju un stendu uzstādīšana, ceļa posma remonts, laipas ierīkošana Priekulānu ezerā, 
iespējamo ezera ūdens piesārņojuma avotu kontrole, piesārņojuma nokļūšanas ezerā ierobežošana, ezeru 
monitorings. 

Dabas liegums ,,Nomavas purvs”. Teritorija ietver Nomavas purvu – labas struktūras augsto purvu, kas senāk 
veiktas meliorācijas ietekmē apaudzis ar nelielām priedītēm, vietām klajš, ar kūdras ieplakām. Teritorija iekļauj 
divus distrofus ezerus - Nomavas un Baltais, kā arī vairākas lāmas. Purva malās skujkoku un jaukti meži - 
dienvidu daļā minerālsala ar izcilu vecu boreālo mežu (ap 200 gadus vecas priedes). Nozīmīga teritorija lielo 
plēsēju aizsardzībai (vilks, ūdrs). Platība – 1285ha. Robežas noteiktas Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija 
noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 1.58.punktā un 73.pielikumā. 

Dabas aizsardzības plānā dabas lieguma apsaimniekošanai noteikts ilgtermiņa mērķi: „Dabas lieguma teritoriju 
saglabāt kā dabisku purva, saldūdens un meža biotopu kopumu, kas kalpo par dzīvotni aizsargājamām sugām, 
un kurā cilvēka darbības ietekme ir minimāla.” Tās apsaimniekošanai plānoti administratīvie un 
organizatoriskie, dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas, sabiedrības informēšanas un izglītošanas, 
rekreācijas un tūrisma, kā arī monitoringa pasākumi. Pasākumi kopumā ir vērsti uz dabas vērtību aizsardzību, 
plānota informatīvo stendu un zīmju uzstādīšana un informācijas nodrošināšana par dabas liegumā esošajiem 
ierobežojumiem un to kontroli.  

Dabas liegums „Saltais purvs”. Teritorija izveidota neskarta augstā un pārejas purva aizsardzībai. No ES Biotopu 
direktīvas biotopiem sastopamas pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži un degradēti augstie purvi, kuros 
iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Platība – 102ha. Robežas noteiktas Ministru kabineta 1999.gada 
15.jūnija noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 1.62.punktā un 77.pielikumā. 

Dabas liegums „Spuļģu purvs” ir augstais purvs, kuru aptver purvaini meži. Purvs apaudzis ar priedi. 
Konstatētas pārejas purvi un slīkšņas un staignāju meži, kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājamie biotopi. 
Teritorijas perifērijā jauktu koku un lapkoku meži. Platība – 307ha. Robežas noteiktas Ministru kabineta 
1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 1.60.punktā un 75.pielikumā. 

Dabas liegums „Tīreļu purvs”. Nozīmīga augsto purvu aizsardzības teritorija, konstatētas arī ieplakas purvos. 
Purvu aptver purvains priežu mežs. Konstatēti pārejas purvu fragmenti. Purva pussalu klāj skujkoku un jauktu 
koku meži. Potenciāli laba vilku aizsardzības teritorija. Teritorijā sastopamas tādas ES Putnu direktīvas sugas kā 
rubenis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, vidējais dzenis, trīspirkstu dzenis, melnā dzilna. Platība – 1203ha. 
Robežas noteiktas Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 
1.63.punktā un 78.pielikumā. 

Dabas parks „Dvietes paliene”. Novada Rubenes pagastā, tā dienvidrietumu stūrī iestiepjas dabas parka neliela 
daļa. Dabas parks ir izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes 
ietekas Daugavā. Viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Regulāra un izcili nozīmīga 
caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī - ik sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši zosu un pīļu. Svarīga 
ligzdošanas vieta griezei. Pavisam teritorijā konstatētas vismaz 28 ES Putnu direktīvas 1.pielikuma un 28 Latvijas 
īpaši aizsargājamo putnu sugas. Tās robežas noteiktas Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumu Nr.83 
„Noteikumi par dabas parkiem” 1.26.punktā un 28.pielikumā, funkcionālo zonu robežas un izmantošanas 
kārtība noteikta Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.274 „Dabas parka „Dvietes paliene” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (funkcionālo zonu robežas – noteikumu 3. punktā, 1. un 
2.pielikumā).  

Jēkabpils novadā esošā dabas parka daļa ietilpst dabas lieguma un dabas parka zonās (Pielikuma Nr.2 
21.attēlā). Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju, palieņu pļavu un palieņu mežu 
biotopus un aizsargātu īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu – griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), baltā 
stārķa (Ciconia ciconia), ormanīša (Porzana porzana), melnā zīriņa (Chlidonias niger), mazā ērgļa (Aquila 
pomarina) – dzīvotnes un migrējošo ūdensputnu barošanās vietas, kā arī citu dabas lieguma zonā sastopamo 
īpaši aizsargājamo augu sugu un dzīvnieku sugu populācijas. Dabas parka zona – lai saglabātu raksturīgo ainavu 
un kultūrvēsturisko vidi, kā arī veicinātu sugu un biotopu aizsardzību ārpus dabas lieguma zonas.  

Dabas parka dabas aizsardzības plānā ir noteikta teritorijas attīstības vīzija, kas ietver visus apsaimniekošanas 
ilgtermiņa mērķus, t.i.: „Dvietes paliene ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko palieņu 
ekosistēmu paraugiem jeb etaloniem Latvijā un Eiropā.” Noteikti šādi teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa 
mērķi:  

1. Saglabātas dabiski funkcionējošas Dvietes un Ilūkstes upju palienes ar atjaunotu hidrogrāfisko tīklu. 
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2. Teritorijai raksturīgs augsts dabas daudzveidības līmenis, ko nodrošina galvenokārt palieņu pļavu un 
mitrāju biotopiem raksturīgie floras un faunas elementi. 

3. Dabas parka prioritāro biotopu un savvaļas sugu aizsardzības statuss ir labvēlīgs, to platības un 
populācijas ilgtermiņā ir stabilas vai pieaug. 

4. Teritorijas dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana notiek ilgtspējīgi un ir izdevīga zemes 
īpašniekiem, apsaimniekotājiem un pašvaldībām. 

5. Dvietes paliene ir Latvijā un ārzemēs labi pazīstama dabas teritorija atpūtai un tūrismam ar pārdomātu 
infrastruktūru apmeklētājiem. 

Dabas aizsardzības plānā iekļautie šādi pasākumi, kas  ir īstenojami novada teritorijā (konkrētas realizācijas 
vietas attēlotas plāna 4.2. nodaļā): 

1. Uzsākt grāvju aizdambēšanu vai citus pasākumus hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānā paredzētajās 
vietās. Kā viena no svarīgām šī pasākuma īstenošanas vietām ir dabas parka rietumu gals Dvietes upes 
posmā no Kaldabruņas ceļa tilta līdz Bebrenes-Dvietes ceļa tiltam. 

2. Atjaunot un palielināt atklāto pļavu platības, veicot krūmu ciršanu un pirmreizējo pļaušanu. 

3. Izvietot dabas parka esošo robežu marķējošās zīmes un informatīvās zīmes. Tām novadā paredzētas  
vietas Kaldabruņas ceļa malā pie Dronku salas un Olksnas ceļu sazarojuma. 

4. Pārbaudīt un novērtēt dabas parka robežu loģiskumu un atsevišķu ārpusē esošu biotopu fragmentu 
dabas aizsardzības nozīmi. Pārbaudāmā platība noteikta arī novadā dabas parka rietumu galā. Tās ir 
lielākoties jau atzītas vai potenciālas bioloģiski vērtīgo zālāju platības. To iekļaušanas dabas parkā 
veicinātu gan šīs ĪADT dabas aizsardzības vērtības un nozīmes palielināšanos, gan konkrēto zālāju 
platību mērķtiecīgu un saskaņotu apsaimniekošanu. 

5. Veikt padziļinātu atpūtas un tūrisma iespēju novērtējumu un izstrādāt plānu atbilstošas infrastruktūras 
ierīkošanai dabas parkā. Ierīkot, uzraudzīt un apkalpot infrastruktūru. Dabas parka teritorijai ir 
izstrādāts velosipēdu maršruta plāns (D. Gruberts, 2004; 13.attēls), ko turpmāk var papildināt ar dabas 
izziņas takām. Plānā atzīmēts iespējamo dabas izziņas taku posms pie Kaldabruņas ietekas Dvietē. 
Plānā uzvērts, ka šie iespējamie tūrisma un izziņas maršruti pavasara palu laikā var būt daļēji applūduši 
un līdz ar to pārtraukti. 

Dabas pieminekļi – aizsargājamie koki (dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
38.2. apakšpunktam un 2. pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem - teritorija ap kokiem vainagu projekcijas 
platībā, kā arī 10m plata josla no tā. Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmā „Ozols” 
(→ datu slāņu izvēlne → Dabas dati → ĪADT → aizsargājamie koki) iekļautajai informācijai, novadā ir apzināts 21 
aizsargājams koks. To saraksts aplūkojams 16.pielikuma 1. tabulā, izvietojums novada teritorijā parādīts 
Pielikuma Nr.2 6.attēlā). 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, tādēļ  nav iespējams šo 
informāciju savietot ar Dabas aizsardzības pārvaldes aizsargājamo koku sarakstu. VVD Daugavpils reģionālās 
vides pārvaldes informācija par kontatētajiem dižkokiem Jēkabpils novada pagastos ir iekļauta 16. pielikuma 
2. tabulā. 

Dabas pieminekļi – dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam –
laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10m

3
 un vairāk, kā arī 10m plata josla ap tiem.  

Dižkoki un dižakmeņi ir arī citi novadā esošie koki un akmeņi, kuri nav identificēti šajā nodaļā iepriekšminētajos 
avotos, ja tie atbilst Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktajiem kritērijiem.  

Atsevišķu aizsargājamu biotopu, kā arī sugu dzīvotņu vai atradņu aizsardzībai nelielām bioloģiski vērtīgām 
teritorijām, Jēkabpils novadā ir noteikts mikroliegumu statuss. Novadā teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir 
15 mikroliegumi īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu aizsardzībai (Dunavas pagastā – 1, Leimaņu pagastā 
– 2, Dignājas pagastā – 2, Kalna pagastā – 6, Ābeļu pagastā – 4), t.sk. 11 – putnu sugu, 2 – putnu, 1 – 
bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai, kā arī 1 mikroliegums izveidots biotopu un augu sugas aizsardzībai. 
Mikroliegumu saraksts sniegts 40.pielikumā. 

Vietējās nozīmes dabas objekti bez aizsargājamas teritorijas statusa: Zasas muižas parks un Rubenes dabas 
parks. Parkos koki līdz šim ir bijuši relatīvi pasargāti no nociršanas, tādēļ daudzviet spējuši sasniegt ievērojamu 
vecumu un izmērus un ir uzskatāms piemērs attiecīgā koka sugas spējām piemēroties Latvijas apstākļiem 
(klimata, augsnes u.c.). 
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Daugavas krāce „Gārde” (Ābeļu pagasts), Daugavas Ābeļu salas (pretstraumes jeb Daugavpils pusē ir Fogtu sala 
(20-25ha) un pastraumes jeb Jēkabpils pusē – Burkānu sala (45-50ha)), vislielākā ir Ploņu sala pie Sudrabkalna 
ciema (pieder pašvaldībai; 60-65ha liela) un Zvonkas salas (sastāv no vairākām mazām saliņām). 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Maz attīstīts dabas izziņas tūrisms. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.  

Sugu un biotopu aizsardzības likums, Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. 

Likums „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās (stājas spēkā 
01.06.2013.). 

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. 

Ministru kabineta 1999. gada 15.jūnija noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”.  

Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”. 

Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem 
stādījumiem”. 

Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.199 „Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 
2000) izveidošanas kritēriji Latvijā”. 

Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas 
nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”. 

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 plānojuma risinājumi 

Plānojuma III „Grafiskajā daļā” attēlotas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, un mikroliegumu robežas un 
dižkoki. 

Nosakot novada teritorijas funkcionālo zonējumu, ņemtas vērā teritorijas dabas vērtības. 

 

6.  AINAVAS 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

2000.gada 20.oktobrī Eiropas Padome pieņēma Eiropas ainavu konvenciju, kuras mērķis ir veicināt ainavu 
aizsardzību, pārvaldību un plānošanu, kā arī organizēt sadarbību par ainavu jautājumiem Eiropā. Pieņemot  
likumu  „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 2007.gada 18.aprīlī šo konvenciju ratificēja arī  LR Saeima. Par šīs 
konvencijas īstenošanu saskaņā ar savu nolikumu ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija.

34
  

Ministrija ir sagatavojusi attīstības plānošanas dokumenta Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 
projektu. 

Ainavu politikas mērķis - izveidot ietvaru Eiropas ainavu konvencijas un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
„Latvija 2030” noteikto ilgtermiņa uzdevumu risināšanai vidējā termiņā, lai nodrošinātu Latvijas ainavu 
ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību, saskaņojot dažādu sabiedrības grupu intereses. 

Saskaņā ar likuma „Par Eiropas ainavu koncepciju” 1.pantu ainavas definīcija ir: „ainava - nozīmē teritoriju tādā 
nozīmē, kā to uztver cilvēki un kas izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā.” 
Ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daļa jebkurā vietā, gan apvidos, kas atzīti par izcili skaistiem, gan 
ikdienišķās teritorijās. Ainavas estētiskā vērtība un tās vizuālā pievilcība ir svarīga harmoniskas dzīves telpas 
veidošanā, kā arī viens no tūrisma attīstības priekšnoteikumiem.  

                                                                 
34

 Datu avots: http://www.varam.gov.lv.  

http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/sab_aps/?doc=15713
http://www.varam.gov.lv/
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Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienes dienvidu daļas Aknīstes nolaidenuma dienvidu malā. Šim 
apvidum raksturīgas labi pārskatāmas līdzenuma ainavas ar viensētām, koku puduriem, kas mijas ar mežu 
masīviem. 

Nozīmīga loma novada ainavā ir Daugavai u.c. upēm un ūdenstilpnēm, tās palielina ainavas izteiksmību. 
Novadam raksturīgs liels ar mežiem klāto teritoriju īpatsvars un ievērojamu teritoriju novadā aizņem arī purvu 
platības.  

Ainava ir dinamiska sistēma, kura pastāvīgi mainās. Ainavu attīstības procesus visbūtiskāk ietekmējušas un 
turpina ietekmēt krasas politiskās, ekonomiskās un sociālās pārmaiņas, jo mainās ainavu attīstības nosacījumi, 
tādēļ šodien dabā konkrētās vietās mijas dažādi ainavu stāvokļi.  

Ainavu attīstību Jēkabpils novada teritorijā ietekmējuši tie paši procesi, kas daudzviet citur Latvijas laukos. Līdz 
šim būtiskākie ainavas struktūru un tās izmaiņas ietekmējošie faktori ir agrārā reforma 1920-tajos gados, 
apdzīvojuma struktūras izmaiņas no 1950-tajiem gadiem līdz mūsdienām, lauksaimniecības zemju meliorācija, 
lauksaimniecības nozares apsīkums un nespēja saglabāt ražotnes privatizācijas periodā pēc 1990-tajiem 
gadiem. Daugavas ainavu ietekmēja  Pļaviņas HES uzcelšana. 

Pēdējā laika būtiskākās ainavas izmaiņas saistītas ar apdzīvojuma struktūras izmaiņām – lauku teritorijā 
pastāvīgo iedzīvotāju skaits turpina samazināties, līdz ar to samazinās arī apdzīvoto viensētu skaits (Pielikuma 
Nr.2 10.attēls). Kā rāda patreizējās tendences, lielās platībās mežaudžu raksturīga tendence ir, ka izteikti 
dominē jaunaudzes. Tā kā ainava veidojas dabas un cilvēka mijiedarbības rezultātā, tad apdzīvotība un 
saimnieciskā darbība uzskatāmas par nozīmīgākajiem faktoriem ainavas attīstībā.  

Novada attīstībai nozīmīgākās ainavu telpas ir Daugavas ielejas ainavu un Zasas kultūrvēsturiskā ainavu telpa. 
Dabas liegumam „Ābeļi" ir izdalīta ainavu aizsardzības zona. Tā izveidota, lai saglabātu Ziemeļsusējas un tās 
pļavu kompleksa ainavu. Tajā ir aizliegts veikt darbības, kas neatgriezeniski pārveido Ziemeļsusējai raksturīgo 
ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko 
daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti. 

Novada bioloģiski un ainaviski daudzveidīgās teritorijas, t.sk. ĪADT un vietējas nozīmes dabas objekti (5.nodaļa) 
vienlaikus ar kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem (7.nodaļa), ir novada rekreācijas, tūrisma un sabiedrības 
izglītošanas resurss.  

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Ainavu vizuālo kvalitāti mazina – autoceļu infrastruktūras sliktais stāvoklis (konkrēta problēmvieta: grants 
autoceļš V783 gar Daugavas upi – kavē tūrisma attīstību), pamestu viensētu, lauksaimniecības u.c. būvju 
grausti, ciemos  vietām augsts  publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementu nolietojums (ietves, apstādījumi, 
labiekārtojums, vides dizaina atsevišķi elementi). Problēmas lielākoties ir saistītas nevis ar pārmērīgu resursu 
ekspluatāciju, bet tieši otrādi – ar to neizmantošanu. Ainavas kvalitāti ietekmē arī bojātas meliorācijas sistēmas, 
kā rezultātā ūdenim nav kur noplūst un notiek zemes pārpurvošanās.  

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Ainavu vērtības respektētas izstrādājot novada teritorijas plānojumu. Būtiski aspekti, kas ņemti vērā plānojuma 
risinājumos, ir raksturīgās viensētu apbūves struktūras un lauku ainavas saglabāšana. 

 

7.  KULTŪRAS MANTOJUMS 

7.1.   Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, ir izveidota nacionāla kultūras mantojuma aizsardzības instītūcija.
35

 Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir Kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas 
īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un 
pieminekļu uzskaiti. Inspekcijas darbība balstīta uz Konvenciju par Pasaules kultūras un dabas mantojuma 
aizsardzību, Konvenciju Eiropas Arhitektūras mantojuma aizsardzībai, Konvenciju Eiropas Arheoloģijas 
mantojuma aizsardzībai, Eiropas Padomes vispārējo konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai, 
Latvijas Republikas likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kā arī 24 citiem likumiem, 27 Ministru 
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 Datu avots: http://www.mantojums.lv.  

http://www.mantojums.lv/
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kabineta noteikumiem un rīkojumiem, vairāk kā 70 starptautiskām hartām, deklarācijām, rezolūcijām un citiem 
starptautiskiem dokumentiem. 

Inspekcijas misija ir nodrošināt cilvēka dzīves kvalitāti, saglabājot kultūras mantojumu – apzinot, aizsargājot un 
veicinot vērtību izpratni. Inspekcijas funkciju izpildi Jēkabpils novadā nodrošina Zemgales reģionālā nodaļa. 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu veidi un būtiskākās to aizsardzības prasības ir noteiktas likumā „Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību”, tā 1.pantā ir teikts, ka „Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma 
daļa - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises 
un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, 
iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru 
saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm”. 
Atbilstoši likumam kultūras pieminekļi ir klasificēti  divās pamata grupās – nekustamajos kultūras pieminekļos 
un kustamajos kultūras pieminekļos. 

Nekustamie kultūras pieminekļi: atsevišķi objekti – ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, atsevišķas 
apbedījuma vietas; kompleksi objekti – arheoloģiskās senvietas, arhitektūras ansambļi un kompleksi, pilsētu un 
citu apdzīvoto vietu vēsturiskie centri, ielas, laukumi, kvartāli, kultūrslānis, kapsētas, kultūrvēsturiskas ainavas, 
piemiņas vietas, vēsturiskas vietas un teritorijas. 

Kustamie kultūras pieminekļi: atsevišķi objekti – arheoloģiskie atradumi, senlietas, nekustamo pieminekļu 
elementi, vēsturiskas relikvijas, mākslas darbi, rokraksti, reti iespieddarbi, kinodokumenti, fotodokumenti un 
videodokumenti, skaņu ieraksti; kompleksi objekti – vēsturiski izveidojušies kompleksi, atsevišķu objektu fondi 
un kolekcijas, kas ir nedalāma kultūrvēsturiska vērtība. 

Arheoloģisko pieminekļu kultūrvēsturiskās vides sakārtošanas nolūkā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija ir apstiprinājusi rekomendācijas Nr.2010-1 Arheoloģisko izrakumu vietu sakārtošanai 
(Rekomendācijas ir konsultējošs dokuments.) 

Inspekcija (VKPAI) ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā, ņemot vērā VZD datu 
publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju.  

Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novadā atrodas 29 nekustami kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR KM ar rīkojumu Nr.128.  

Novada teritorijā atrodas 1 arhitektūras (Zasas luterāņu baznīca), 1 vēstures (dzejnieka Raiņa dzīves vieta – 
Tadenavā), 1 mākslas (Kapa plāksne A.Velinkam – Dignājā) un 23 arheoloģijas pieminekļi. To saraksts (izraksts 
no valsts aizsargājamo pieminekļu reģistra) aplūkojams 17.pielikumā, izvietojums novada teritorijā parādīts 
Pielikuma Nr.2 7.attēlā. Nozīmīgākie pieminekļi ir novada atpazīstamības simboli, kas veido tā identitātes 
kodolu. 

Zasas luterāņu baznīca celta 18.gs. Zasas baznīcas interjers veidots luterāņu dievnamiem raksturīgā 
vienkāršībā. Altāra centrā ir glezna ar Pestītāja tēlu ,,Kristus debess braukšana” autors nezināms. Vērtīgi ir 
vietējo amatnieku darinātie soli, kancele, altāris un grīda, kas klāta ar oriģinālām māla flīzēm. Iejas durvju 
komplektam ir mākslas darba vērtība. Balkonā atrodas ērģeles, kuras būvējis Jēkabpils ērģeļmeistars Andrejs 
Sūnāklis.
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1. attēls. Zasas luterāņu baznīca 2. attēls. Raiņa dzimtā vieta – Tadenavā 
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Dzejnieka Raiņa dzīves vieta – Tadenavā. Latvijas pazīstamākā dzejnieka Jāņa Raiņa dzimtā vieta. Dunavas 
mežu vidū, braucot pa ceļu Dunava – Rubeņi,  atrodas Tadenava.
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Objekts iekļauts tūrisma bukletos, iekštelpu apskate iespējama par ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās. 

Raiņa (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns) dzimtā vieta Tadenava ir viņa būtības – viņa filozofijas šūpulis. Vienīgā Raiņa 
piemiņas vieta, kur civilizācija nav iznīcinājusi senatnīgo vides enerģētisko informāciju, kas iekodēta Raiņa 
zemapziņā, izveidojot vides uztveres stereotipus visam mūžam. Karalisku mežu un pļavu ieskautā Tadenava 
staro pārlaicīgā mierā un klusumā. Viena kilometra attālumā no muzeja Eglaines upītes ielokā atrodas piemiņas 
akmens – vecās pirtiņas vietā, kur piedzima dzejnieks. 

Muzejs atvērts no 15.maija līdz 31.oktobrim. 

Sēlijas pilskalni jeb Augšzemes pilskalni ir sēļu savulaik būvēti nocietinājumi Sēlijas pakalnos, kas tika izmantoti 
pilsnovadu pārvaldei un patvērumam bruņotu konfliktu gadījumā. 

Kaupres pilskalns (Ābeļu pagasts) kādreiz atradies Daugavas krastā, bet upei mainot savu gultni, tagad tas pa 
sauszemi nav sasniedzams. Ierīkots Daugavas Ābeļu salas pašā ziemeļu galā, šķērsām pār salu uzberot divus 
vaļņus, no kuriem lielākais ir 3m augsts, un starp tiem izrokot grāvi. Ārējā valnī jūtams kaļķu javā likts radžu 
mūrējums, kas varētu liecināt par pilskalna vēlu datējumu. Kaupres pilskalna novietojums upes salā, 
nocietinājumu veids un īpaši mūrējuma paliekas nav raksturīgas tradicionālajiem Latvijas pilskalniem.  

Ir ceļa zīme – norādne. Pilskalns atrodas uz pagastam piederošas zemes, tas apaudzis ar zāli un retām vecām 
mežābelēm un izmantots kā ganības. 

Dignājas pilskalns (Dunavas pagasts) atrodas Daugavas krastā. Pretējā upes krastā atrodas Jersikas pilskalns. 
1939.gadā E.Šnores vadībā pilskalnā tika veikti  arheoloģiskie izrakumi. Dignāja kā nocietināta apmetne 
pastāvējusi otrā gadu tūkstoša vidū p.m.ē. Vispirms cilvēki apmetušies no vējiem pasargātās kalnu nogāzēs. 
Pastiprinot nocietinājumu sistēmas, celtas spēcīgas stāvkoku ēkas. Tālākā attīstības gaitā uzbūvēti pilskalna 
plakumi. Pilskalns ticis apdzīvots vairākos periodos. Bet ziedu laikus sasniedzis 5.-9.gs., kad kā svarīgs sēļu 
nocietinājums pacēlās Daugavas krastā. Šajā laika posmā te veikti pārbūves darbi. Vietām uzbērts līdz metru 
augsts zemes uzbērums, kas pārklājis iepriekšējā perioda valni un terases. Uzejas vieta bijusi ar bruģi, ko veido 
smilšainā mālā iespiesti akmeņi. Pilskalna pakājē bijusi apmetne.  

Ir ceļa zīme – norādne. Pilskalns atrodas uz privātas zemes. 

7. attēls. Dignājas pilskalns 8. attēls. Biržu pilskalns 

  

Biržu pilskalns (Kalna pagasts) atrodas pie Jēkabpils-Zasa-Ilūkste šosejas. D pusē kalna augstums 10m un tas 
robežojas ar purvu, bet Z pusē to no bijušajiem tīrumiem norobežo grava, kas, domājams, ir dabīga, bet 
iespējams vēl arī piestāvināta. ZR pusē atrodas ieeja pilskalnā, kuru lieto arī mūsdienās. Ieejas vieta nesenā 
pagātnē izrakta, lai pilskalna plakumā varētu iebraukt tehnika, kā arī plakums nedaudz pielīdzināts. Te arī 
izrakta ap 10m gara tranšeja. Pilskalna nedaudz pret D nolaidenā plakuma caurmērs ap 100m, tajā aug lieli lapu 
koki. Pilskalna D-DA un ZA pusēs kalns veido stūri un ir nolaidenāks nekā citur. Pilskalnam izdevīga novietne, 
tomēr, saskaņā ar VKPAI sniegto informāciju, par īstu pilskalnu to uzlūkot nevar, jo tam nav konstatēti 
neapšaubāmi cilvēka pārveidojumi. Iespējams, ka tas izmantots kā īslaicīga patvēruma vai dzīves vieta. 

Nav ceļa zīmes – norādnes. Pilskalns atrodas uz privātas zemes. 

Kaldabruņas pilskalns  (Rubenes pagasts) atrodas netālu no Rubenes – Daugavpils lielceļa mežā aiz Sēļu 
kapsētas. Arheologs J.Graudonis konstatējis mūsu ēras 1.g.t. pirmās puses apdzīvotības pēdas. Kādreiz pilskalna 
plakumā (tā caurmērs 50m) notikuši izrakumi. Kaldabruņas pilskalns ierīkots 8m augstā kalnā. Pilskalna plakuma 
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D malā atrada ar nocietinājumu izbūvi saistītu akmeņu kaudzi. Ieejas vieta pilskalnā vedusi no austrumu puses, 
kur terasē vērojams pārtraukums. Pilskalna pakāji no divām vai trim pusēm apņem apmetnes. Kultūras slānis 
tajās ir līdz 1m biezumā, bet pilskalnos plānāks. Iedzīvotāji mituši apbūvei un saimniecībai ērtākajās plašajās 
apmetnēs. Pilskalns noderējis par patvēruma vietu, tāpēc šeit veikti zināmi nocietināšanas darbi.  

Nav ceļa zīmes – norādnes. Pilskalns atrodas uz privātas zemes. 

Pētītās Daugavas krastu senās apmetnes, skaistie un varenie pilskalni apliecina, ka mūsu ēras sākumā – pirmajā 
gadu tūkstotī ar savu īpatnējo kultūru izcēlās sēļi – viena no baltu ciltīm, kurai bijusi nozīmīga loma latviešu un 
lietuviešu tautu tapšanā.  

Ģevrānu Velna akmens - kulta vieta atrodas Rubenes pagastā blakus Lašupītei, kilometra attālumā no Rubeņu 
centra. Akmens izmēri ir visai iespaidīgi – garums 5,7m, platums 3,7m, augstums pret upīti – 2,1m. Upe 
meliorācijas rezultātā ir kļuvusi par taisnu grāvi.  

Akmens atrodas lauka vidū, un vislabāk to meklēt gida pavadībā. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Nav izstrādātas kultūras pieminekļu individuālās aizsargjoslas. 

Tūrisma apritē esošajās vietnēm web vidē ir maz aktuālās informācijas par kultūras pieminekļiem Jēkabpils 
novadā, tā nav sasaistīta ar pasākumiem, kas notiek šajos objektos un kuru laikā tos varētu apmeklēt. 

Līdz objektiem ir ļoti grūti nokļūt, ceļu infrastruktūra ir nesakārtota, vide neaicina apmeklētājus, novada 
teritorijā ir tūrismam nepievilcīgas teritorijas – neapsaimniekotie nekustamie īpašumi (bijušo padomju 
saimniecību būves). 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, saskaņā ar likuma 7.panta otro un trešo daļu, nostiprinot 
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atzīts par kultūras pieminekli, zemesgrāmatā izdarāma attiecīga 
atzīme par aprobežojumu. 

Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumi Nr.534 „Noteikumi par valsts nozīmes kultūras pieminekļu 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem". 

Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.473 „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta". 

Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, 
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu". 

Aizsargjoslu likums un Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Plānojuma izstrādes laikā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, veikta objektu robežu un 
teritoriju precizēšana un Zasas luterāņu baznīcai izstrādāta individuālā aizsargjosla (parādīta Plānojuma III 
„Grafiskajā daļā” kartēs „Jēkabpils novada teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti 
un to aizsargjoslas” un „Zasas ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to 
aizsargjoslas”.   

Prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai ietvertas Plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos” (TIAN). 

Atbilstoši Aizsargjoslu likumam, ap kultūras pieminekļiem noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības zonas). Ja 
kultūras piemineklim nav izstrādāta individuālā aizsargjosla, aizsardzības zona ir 500m rādiusā ap kultūras 
pieminekli, kas atrodas lauku teritorijā (arī ciemos). 

Teritorijas plānojuma ieviešanas laikā Zasas luterāņu baznīcai jāpastiprina Plānojumā izstrādātā individuālā 
aizsargjosla, vēlams izstrādāt individuālās aizsardzības zonas arī citiem kultūras pieminekļiem novada teritorijā. 
Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības zona - samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai 
situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību 
saistītos apgrūtinājumus. 

Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānota tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt 
kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Saimnieciskā darbība 
kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi un nodrošinot 
pieminekļa vizuālo uztveri. 

Arheoloģisko pieminekļu galvenā vērtība atrodas zemē - kultūrslānī, par kuru nozīmīga informācija tiek iegūta 
arheoloģiskās izpētes laikā. Tādēļ arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānota jaunu objektu būvniecība un 
ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. 
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7.2.  Pašvaldības aizsargājamie kultūrvēsturiski nozīmīgie objekti 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija rekomendē 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. Un iesaka plānot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos 
iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība 
un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

Kultūrvēsturiskā objekta īpašniekam ir tiesības vērsties arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ar 
ierosinājumu iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā savā īpašumā esošo kultūrvēsturiski 
nozīmīgo objektu vai ierosināt mainīt tam noteikto aizsardzības statusu.  

Situācija Jēkabpils novadā 

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros apzināti 15 pašvaldības aizsargājami (vietējas nozīmes) kultūrvēsturiski 
nozīmīgi objekti, to saraksts aplūkojams 18.pielikumā, izvietojums novada teritorijā parādīts Pielikuma Nr.2 
8.attēlā. 

Novada teritorijā atrodami arī citi objekti - kultūras mantojuma liecības, kam nav noteikts īpašs aizsardzības 
status. Par šiem objektiem plašāku informāciju iespējams gūt Jēkabpils novada novadpētniecības materiālos. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Katrs objekts ar kultūrvēsturisku nozīmi atrodas kādā vietā - unikālā novietnē, un ir neatņemama daļa no 
kultūrainavas veseluma. Tā mijiedarbība ar apkārtējo dabas, vēsturisko, sociālo un ekonomisko vidi ir būtiska, 
tādēļ viens no galvenajiem paņēmieniem to aizsardzībā ir ainaviskās pieejas īstenošana, t.i., skatījums uz 
mantojuma objektu, neatrauti no apkārtējās vides. Prasības kultūrvēsturiski nozīmīgie objektu aizsardzībai un 
izmantošanai ietvertas Plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” (TIAN). 

7.3.  Piemiņas vietas 

Situācija Jēkabpils novadā 

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir sagatavots nozīmīgāko piemiņas vietu apkopojums novada griezumā, 
to saraksts aplūkojams 19.pielikumā. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Piemiņas vietas kā novada vēstures un kultūras vērtības respektētas izstrādājot novada teritorijas plānojumu. 

 

8.  KAPSĒTAS 

Situācija Jēkabpils novadā 

Plānojuma izstrādes ietvaros apzinātas 29 funkcionējošas kapsētas un 8 kapsētas, kurās apbedīšana ir 
pārtraukta vismaz 25 gadus (kapsētas, kurās nav apbedīti mēra upuri un apbedījuma vietas un, kuras nav 
kultūras pieminekļi), to saraksts aplūkojams 20.pielikumā, izvietojums novada teritorijā parādīts Pielikuma Nr.2 
19.attēlā. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Rubenes kapiem nav kapličas. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Plānošanas kontekstā nozīmīgākie normatīvie akti ir Aizsargjoslu likums un Ministru kabineta 1998.gada 
29.decembra noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”. (Aizsargjoslu nenosaka 
kapsētām, kurās apglabāšana nenotiek vismaz 25 gadus. Aizsargjoslu likvidē pašvaldība pēc saskaņošanas ar 
Veselības inspekciju.) 

Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošie noteikumi Nr.17 (Apstiprināti ar Jēkabpils novada 
domes 22.07.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.9,19.§)) „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas 
noteikumi”. 

 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām ap funkcionējošu kapsētu aizsargjoslas platums ir 300m no kapsētas 
teritorijas robežas ārējās malas, lai nepieļautu kapsētai tuvējo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos 
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(Aizsargjoslā aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, kad ir veikti 
iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni var nodrošināt, ievērojot aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodiku.). 

Kapsētām, kurās apbedīšana ir pārtraukta vismaz 25 gadus, aizsargjosla nav nepieciešama. Aizsargjoslu likvidē 
pašvaldība pēc saskaņošanas ar Veselības inspekciju. 

Kapsētu teritorijas Plānojumā izdalītas atsevišķā funkcionālajā zonā Kapsētu teritorijas D3. Kapsētu 
paplašināšana plānota Dignājas pagasta Dignājas un Slīterānu kapiem (zemes gabalos 56520060144 un 
56520020090), Leimaņu pagastā – Leimaņu kapsētai (zemes gabalā – 56740040198), Zasas pagasta kapiem 
paplašināšana paredzēta zemes gabalos 56980030134, 56980030132, pie Rubenes kapiem plānota kapličas 
celtniecība. 

 

9.  VIDES STĀVOKĻA RAKSTUROJUMS 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam  ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā 
atspoguļota esošā situācija, formulēti vides politikas mērķi, risināmās problēmas, politikas pamatprincipi un 
politikas rezultāti, kā arī rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai. 

Pamatnostādnes izstrādājusi Vides ministrija. Vides politikas virsmērķis ir veidot pamatu vides kvalitātes 
saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides 
faktoru ietekmi uz cilvēka veselību. 

Ņemot vērā, ka vides un dabas jautājumi ietver ļoti plašu jautājumu spektru, pamatnostādnes ir veidotas piecās 
tematiskajās sadaļās - GAISS, ŪDENS, ZEME, DABA un KLIMATS. 

Būtiskākās identificētās un risināmās problēmas pamatnostādnēs ietverto jautājumu blokos, kas ir aktuālas arī 
Jēkabpils novadā ir šādas: ekonomiskās krīzes apstākļos problēmu rada otrreizējo izejvielu izmantošana, ņemot 
vērā būtisko cenu un pieprasījuma kritumu, problemātiska ir atkritumu pārstrādes mērķu sasniegšana; citu 
nozaru plānošanas dokumentos nepietiekami atspoguļoti dažādi vides faktori - gaisa kvalitāte un troksnis, 
plānojot transporta plūsmas, ģeoloģiskie riski, plūdu riski, rūpniecisko avāriju risku novēršanas pasākumi;  
sabiedrības izpratnes trūkums par saimnieciskās darbības veida un paņēmienu saistību ar dabas vērtību 
ilglaicīgu pastāvēšanu; trūkst ilgtermiņa sistemātisku zinātnisko pētījumu par iespējamo klimata pārmaiņu 
ietekmi uz Latvijas vidi, klimata pārmaiņu radītiem riskiem, klimata ietekmes samazināšanas pasākumu ietekmi 
uz tautsaimniecību, kā arī nav izstrādāti ekonomiskie un sociālie piemērošanās pasākumi un programma to 
īstenošanai; dažādu datubāzu savietojamības problēmas un nepilnības esošajos reģistros; finansējuma trūkums 
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes kontrolei. 

Lai īstenotu pamatnostādnēs ietvertos pasākumus un uzdevumus, plānots izmantot gan valsts budžeta 
finansējumu, gan piesaistīt Eiropas Savienības finanšu līdzekļus un privāto kapitālu. Jāņem vērā arī tas, ka 
ekonomiskās krīzes apstākļos tuvākajos gados būs nepietiekams finansējuma apjoms, līdz ar to būs iespējams 
īstenot tikai prioritāros uzdevumus. Vienlaikus tiek pieņemts, ka attiecīgā perioda beigu posmā finansiālā 
situācija valstī uzlabosies. Pasākumus, kas saistīti ar tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi un 
ar pētījumu veikšanu, institūcijas īsteno tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 

9.1.   Gaisa kvalitāte  

Situācija Jēkabpils novadā 

Gaisa kvalitāte novadā ir laba. Regulāri gaisa kvalitātes mērījumi Jēkabpils novadā netiek veikti. Taču, izvērtējot 
autotransporta intensitāti un stacionāro objektu radīto izmešu apjomus salīdzinājumā ar Latvijas pašvaldībām, 
kurās gaisa kvalitāte tiek kontrolēta, var secināt, ka novada gaisa piesārņojuma avotu ietekme uz gaisa kvalitāti 
kopumā ir neliela. Novads robežojas ar Jēkabpils pilsētu, kurā gaisa piesārņojums ir augstāks, galvenais 
piesārņojuma avots – transports. Taču tā kā valsts autoceļi A6 un A12 un dzelzceļa līnija Rīga-Daugavpils-Indra, 
izvietojas Daugavas labajā krastā Jēkabpilī, tad nav pamata uzskatīt, ka Jēkabpils pilsētas gaisa kvalitāte būtiski 
ietekmē Jēkabpils novada teritoriju.  

Galvenie novada gaisa piesārņojuma avoti, kas rada izmešus atmosfēras gaisā novadā ir autotransports un 
stacionārie objekti. 

Jēkabpils novadu šķērso valsts reģionālie autoceļi:
 
P72 Ilūkste-Bebrene-Birži (daļēji ar melno segumu), P74 

Šiliņi-Aknīste (ar melno segumu) un P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) (ar melno segumu), kā arī 14 valsts 
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vietējie ceļi.
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  Autotransporta radīto emisijās piesārņojošas vielas ir slāpekļa oksīdi, cietās daļiņas (putekļi) un 
oglekļa monoksīds. Jēkabpils novadā asfaltbetona ceļu seguma īpatsvars uz valsts autoceļi ir tikai 17%, 
pašvaldības ceļiem – 0,4%. Neasfaltēto autoceļu apkārtnē izplatās un uzkrājas putekļi, ko rada transportlīdzekļu 
pārvietošanās. Jāatzīmē arī, ka asfaltēto ceļu posmos ar sliktu asfalta kvalitāti ir apgrūtināta transportlīdzekļu 
pārvietošanās, biežāka bremzēšana vai braukšanas uzsākšana rada papildus gaisa piesārņojumu no 
autotransporta.  

Transporta intensitāte novada autoceļos ir salīdzinoši zema. Intensīvākā autotransporta intensitāte 1777 
automašīnas vidēji diennaktī atbilstoši VAS „Latvijas Valsts autoceļi” datiem (25.pielikums) ir uz valsts reģionālā 
autoceļa P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta). Valsts reģionālajā autoceļā P72 Ilūkste-Bebrene-Birži – 682 un 
P74 Šiliņi-Aknīste – 417 automašīnas vidēji diennaktī. Transporta intensitāte valsts vietējos ceļos ir zemāka nekā 
reģionālajos un teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir robežās no 22 līdz 165 automašīnas vidēji diennaktī. 
Ievērojot gaisa piesārņotājvielu izkliežu modelēšanas datus uz valsts galvenajiem autoceļiem pilsētu apkārtnē, 
kur transporta intensitāte ir ievērojami lielāka (10 – 20 reizes), var secināt, ka novada teritorijā autotransports 
nerada gaisa piesārņojuma kvalitātes normatīvu pārsniegumus. 

Pēdējos trīs gados (2009.-2011.) novadā ir tikai 6 uzņēmumi vai iestādes, kuri iesniedz valsts statistisko 
pārskatu „2Gaiss” par piesārņojošo vielu izmešiem atmosfēras gaisā. Dati par piesārņojošo vielu apjomiem no 
stacionārajiem avotiem ir apkopoti 13.tabulā. Tās ir novada pagastu pārvaldes: Ābeļu, Dunavas un Zasas 
pagastu pārvaldes, kā arī SIA „Eglainītes” un SIA „Sēlijas mežs” un AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils 
ceļu rajons apkures iekārtas. 

13. tabula. Piesārņojošo vielu daudzumi Jēkabpils novada stacionāro avotu izmešos 2007.-2011.gadam 

Gads Piesārņojošo vielu daudzumi, t/gadā 

slāpekļa oksīdi 
(NOx) 

oglekļa oksīds 
(CO) 

oglekļa dioksīds 
(CO2) 

cietās 
izkliedētās 
daļiņas (kopā) 

sēra dioksīds 
(SO2) 

2011. 3,722 27,723 0,176 2,648 0,00 

2010. 7,249 54,244 0,193 5,652 0,00 

2009. 1,223 6,94 0,00 1,015 0,00 

2008. 2,565 16,384 0,171 2,68 0,00 

2007. 4,756 33,271 88,703 4,512 0,00 

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze „Valsts statistiskais pārskats Nr.2Gaiss" 

Centralizētās siltumapgādes sistēmās (par sistēmām plašāka informācija dota 20.2.apakšnodaļā) kā kurināmais 
katlu mājās un apkures iekārtās tiek lietota malka, šķelda vai citas koksnes frakcijas. Lauku teritorijās viensētās, 
fermās un citos objektos tiek lietoti individuāli apkures risinājumi. Galvenais kurināmais – malka vai šķelda. 
Tādēļ izmešos gaisā neveidojas sēra dioksīds. 2011.gadā saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs" datu bāzes „Valsts statistiskais pārskats Nr.2Gaiss" informāciju novadā tika izmantota 
671 tonna malkas.  

Atbilstoši VVD Daugavpils RVP informācijai (2012.gada novembris) novadā ir izsniegti vienpadsmit C kategorijas 
piesārņojošās darbības apliecinājumi, kas ir saistīti ar gaisu piesārņojošām darbībām:  septiņu sadedzināšanas 
iekārtu, trīs kokapstrādes ražotņu un  VAS „Latvijas ceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona Jēkabpils nodaļai – 
gan katlu mājas, gan kokzāģētavas darbībai (36.pielikums). 

Kopumā novada stacionāro avotu ietekme, ievērojot to nelielo daudzumu novadā, uz atmosfēras gaisa kvalitāti 
novadā ir niecīga.  

9.2.  Trokšņa līmenis 

Situācija Jēkabpils novadā 

Transporta un ražošanas un radītie trokšņa līmeņi novadā ir zemi. Trokšņa līmeņu mērījumi pašvaldības 
teritorijā netiek veikti. Taču, salīdzinot transporta intensitātes ar vietām, kurās šādi mērījumi ir veikti vai arī 
noteikts trokšņa līmenis aprēķinu ceļā, un izvērtējot novada transporta infrastruktūru, var apgalvot, ka trokšņa 
līmenis novadā nepārsniedz Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas 
un pārvaldības kārtība” noteiktos robežlielumus. 

9.3.  Smakas 

Situācija Jēkabpils novadā 
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 Datu avots: VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa. 
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Par smaku ietekmes mazināšanu atbild operators, juridiskā vai fiziskā personai, kuras piesārņojošās darbības 
dēļ ir radīti smaku traucējumi. Smaku traucējuma novērtējumu veic un, ja tiek pārsniegts smakas mērķlielums, 
kas noteikts Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības 
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”. Lēmumu par 
nepieciešamību veikt pasākumus smaku traucējumu samazināšanai Jēkabpils novadā pieņem VVD reģionālā 
vides pārvalde.  

9.4.  Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novada virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitātes aktuālākais vērtējums ir veikts Lielupes un 
Daugavas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādes ietvaros (LVĢMC, 2009.). Informācija par šo 
vērtējumumu, tāpat arī ūdens kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un 2015.gadā sasniedzamo ūdensobjektu 
kvalitāti (vides kvalitātes mērķiem) ir apkopota 14.tabulā. VŪO ekoloģiskā kvalitāte parādīta Pielikuma Nr.2 
4.attēlā. 

Atbilstoši Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2009.-2015.gadam iekļautajam 
ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes vērtējumam ūdensobjektu Sakas (D470, novadā atrodas Sakas pieteka 
Ziemeļsusējas un tā sateces baseina liela daļa) un Dvietes (D489) ekoloģiskā kvalitāte ir laba, Daugavas (476), 
Daugavas (D487) ekoloģiskā kvalitāte ir vidēja. Lielupes upju baseina apgabala Dienvidusējas ūdensobjektu 
L169 un L166 ekoloģiskā kvalitāte ir vidēja. Jēkabpils novada ūdensobjektu vidējo ekoloģisko stāvokli nosaka 
biogēno vielu (slāpekļa un fosfora savienojumu) daudzums ūdenī un tas, ka vēsturiskā piesārņojuma dēļ, bet 
Dienvidsusējā (L169) - arī pārrobežu piesārņojuma dēļ ūdenstecēs ir sākušies eitrofikācijas procesi. 

14. tabula. Ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums, to ietekmējošie faktori un vides kvalitātes mērķi 

Kods Ūdensobjekta 
nosaukums 

Ekoloģiskā 
kvalitāte, 
2009.g. 

Ķīmiskais 
stāvoklis, 
2009.g. 

Kvalitāti ietekmējošie 
būtiskākie faktori 

Riska 
ūdensobjekts, 
MK 
noteikumi 
Nr.418, 
31.05.2011. 

2015.gadā 
sasniedzamā 
ekoloģiskā 
kvalitāte 

D470 Saka laba labs - Nav laba 

D476 Daugava vidēja labs Punktveida 
piesārņojums 
(notekūdeņos esošie 
biogēni) un 
izkliedētais 
piesārņojums 

Ir laba 

D487 Daugava vidēja labs - Nav laba 

D489 Dviete laba labs - Nav laba 

L166** Dienvidsusēja vidēja labs Izkliedētā 
piesārņojuma/ 
morfoloģiskā ietekme 

Nav laba 

L169** Dienvidsusēja vidēja labs Punktveida 
piesārņojums 
(notekūdeņos esošie 
biogēni), izkliedētais 
un pārrobežu 
piesārņojums, plūdu 
risks 

Ir laba 

Datu avots: Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2009.-2015.gadam, Lielupes upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plāns 2009.-2015.gadam. 

* Novadā atrodas neliela daļa šī VŪO tiešā sateces baseina. 

Daugavas un Lielupes upju baseina apgabalos nav konstatēti prioritāro un bīstamo vielu gada vidējo 
koncentrāciju robežlielumu pārsniegumi, līdz ar to ūdensobjektu ķīmiskā kvalitāte novadā ir vērtējama kā laba. 
Ķīmiskās kvalitātes vērtējumu pamato arī valsts statistikā pārskata „2Ūdens” (LVĢMC) informācija, kas liecina 
par to, ka Jēkabpils novada teritorijā virszemes ūdeņos netiek novadītas prioritārās un bīstamās vielas. 

Visiem novada virszemes ūdensobjektiem upju baseinu apgabalu plānos ir noteikts vides kvalitātes mērķis 
sasniegt labu ekoloģisko kvalitāti. To sasniegšanai ir svarīgi nodrošināt esošā stāvokļa nepasliktināšanu, 
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notekūdeņu attīrīšanas ietaišu efektīvas darbības nodrošināšanu un optimālu mēslošanas līdzekļu lietošanu 
lauksaimniecības zemēs.   

Prioritārajiem karpveidīgajiem zivju ūdeņiem Jēkabpils novadā nav konstatēti kvalitātes robežlielumu 
pārsniegumi.
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Atbilstoši Daugavas un Lielupes upju baseina apgabala plāna 2009.-2015.gadam informācijai, novada 
peldūdeņiem robežlielumu pārsniegumi ir konstatēti Daugavai (D487).    

Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” Jēkabpils 
novada ūdensobjekti Daugava (D476) un Dienvidsusēja (L169, novadā atrodas neliela daļa no šīs upes tieša 
sateces baseina) ir noteikts kā riska ūdensobjekti. Tajos pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā 
noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā, t.i. 2015.g. Riska ūdensobjektu 
apsaimniekošanā, veicot jebkuru darbību, ir īpaši svarīgi ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz 
piesārņojošām darbībām un piesārņojošo vielu novadīšanu virszemes ūdeņos.  

9.5.   Pazemes ūdeņu kvalitāte 

Situācija Jēkabpils novadā 

Atbilstoši Daugavas un Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānos 2009.-2015.gadam.  (LVĢMC) 
iekļautajam vērtējumam pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte novadā ir laba. 

Centralizētajai ūdensapgādei novadā izmanto Pļaviņu, Gaujas un Gaujas-Amatas ūdens horizontu ūdeņus. Tie 
kopumā atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma obligātajām prasībām,

40
 izņemot paaugstinātu dzelzs, atsevišķos 

gadījumos mangāna saturu, ko nosaka pazemes ūdeņu dabiskais sastāvs. Dzeramā ūdens kvalitātes 
nodrošināšanai Jēkabpils novada apdzīvotajās vietās īsteno ūdenssaimniecības projektus, kas ietver dzeramā 
ūdens ieguves un sagatavošanas uzlabošanas tehniskos risinājumus (esošo urbumu sakārtošana vai jaunu 
ierīkošana, atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, cauruļvadu nomaiņa; plašāk skatīt informāciju 
20.1.apakšnodaļā). 

Pazemes ūdeņu aizsargāšanai no virszemes piesārņojuma dzeramā ūdensapgādes urbumiem un ūdensgūtnēm 
ir noteiktas aizsargjoslas. Informācija par noteiktajām un aprēķinātajām dzeramā ūdens ieguves vietu 
aizsargjoslām sniegta 8.pielikumā. 

9.6.   Notekūdeņu attīrīšana  

Situācija Jēkabpils novadā 

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā 2012.gadā centralizētajās notekūdeņu savākšanas sistēmās sadzīves 
notekūdeņi tika attīrīti deviņās bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās: Dunavas ciema, Vandānu ciema, Mežgales 
ciema, Rubenes ciema, Slates ciema, Vidsalas ciema, Dubultu ciema, Zasas ciema un Sudrabkalna ciema NAI. 
Vandānu un Sudrabkalna ciemos notekūdeņu pēcattīrīšanai ir ierīkoti mitrāji. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
raksturojošie parametri un to sanitārās aizsargjoslas ir sniegtas 9.pielikumā. Ābeļu pagasta Brodu ciema 
centralizētajā notekūdeņu sistēmā savāktie sadzīves notekūdeņi tiek nodoti attīrīšanai SIA „Jēkabpils ūdens”, 
kas darbojas Jēkabpils pilsētā. Novadā nedarbojas citi uzņēmumi, kuri veic notekūdeņu attīrīšanu un 
novadīšanu apkārtējā vidē. Darbībām ar notekūdeņu attīrīšanu ir izsniegtas astoņas B kategorijas piesārņojošas 
darbības atļaujas un viens C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums (Kalna pagasta pārvalde, Vidsalas 
ciema NAI darbībai) (atļauju saraksts 37.pielikumā, apliecinājumu saraksts 36.pielikumā). 

15. tabula. Apkārtējā vidē novadīto notekūdeņu daudzumi un to atbilstība normatīvo aktu prasībām 2007.-2012.g. 

Gads Novadīšanas 
vietu skaits 
(izplūdes) 

Kopā novadītie 
notekūdeņi, 
tūkst m3/gadā 

tai skaitā 

Ar 
attīrīšanu 
norm. tīri 

Ar 
attīrīšanu 
norm. 
netīri 

Bez 
attīrīšanas 
norm. tīri  

Bez 
attīrīšanas  
norm. 
netīri 

Lietus 
ūdeņi 

2012. 9 64,453 49,378 0 15,075 0 0 

2011. 10 71,849 56,27 0 15,579 0 0 

2010. 9 65,259 57,705 0 7,554 0 0 

2009. 9 65,259 57,705 0 7,554 0 0 

2008. 8 59,843 51,043 0 8,8 0 0 
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 Kvalitātes prasības nosaka MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, vērtējums pēc 
Daugavas un Lielupes upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 2009. – 2015.g.(2009.) materiāliem. 
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 Nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 

kārtība”(29.04.2003.). 
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Gads Novadīšanas 
vietu skaits 
(izplūdes) 

Kopā novadītie 
notekūdeņi, 
tūkst m3/gadā 

tai skaitā 

Ar 
attīrīšanu 
norm. tīri 

Ar 
attīrīšanu 
norm. 
netīri 

Bez 
attīrīšanas 
norm. tīri  

Bez 
attīrīšanas  
norm. 
netīri 

Lietus 
ūdeņi 

2007. 7 63,278 63,278 0 0 0 0 

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze „Valsts statistiskais pārskats Nr.2Ūdens". 

Kopējam apkārtējā vidē novadītajam notekūdeņu daudzumam pēdējos sešos gados (2007.-2012.g.) nav 
izteiktas izmaiņu tendences. Tas šajā periodā ir robežās no 60 līdz 72 tūkst. m

3 
gadā. No Brodu ciema attīrīšanai 

SIA „Jēkabpils ūdens” tiek nodoti aptuveni 10 tūkst. m
3 

gadā, piemēram, 2011.gadā - 9,296 tūkst.m
3
.  

Novadā ir deviņas notekūdeņu izplūdes virszemes ūdeņos: divas Rožupīte (No Dunavas ciema NAI, izplūde 
Nr. N800049 un no Sudrabkalna NAI), Spiču grāvī (ar ieplūdi pēc 30m Daugavā) – no Vandānu ciema NAI 
(Nr. N800223,), meliorācijas grāvī – no Mežgales ciemata NAI (Nr. N800060), meliorācijas grāvī (ar ieplūdi pēc 
2km Lāčupītē) – no Rubenes ciemata NAI (Nr. N800063), meliorācijas grāvī (ar ieplūdi pēc 4,5km Birzupītē) – no 
Slates ciemata NAI (Nr. N800064), meliorācijas grāvī (ar ieplūdi pēc 100m Podvāzē) – no Dubultu ciema NAI 
(Nr. N800053), beznoteces dīķī – no Vidsalas ciema NAI (Nr. N200242) un Zasas upē no Zasas ciemata NAI 
(Nr. N800079). Atbilstoši Valsts statistisko pārskatu „Nr.2Ūdens” informācijai no Jēkabpils novada teritorijas 
apkārtējā vidē novadītie attīrītie notekūdeņu atbilst Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 
„Noteikumi pa piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktajām kvalitātes prasībām. 

Galvenās vielas, kuras tiek novadītas apkārtējā vidē, ir sadzīves notekūdeņu paliekošais piesārņojums: 
suspendētās vielas, slāpekļa un fosfora savienojumi (16. tabula). Valsts statistiskās pārskata „2Ūdens” 
informācija liecina, ka no Jēkabpils novada teritorijas virszemes ūdeņos netiek novadītas prioritārās un 
bīstamās vielas.
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 Ievērojot to, ka analīžu un uzskaites metožu precizitāte minētajā laika posmā ir bijusi 

atšķirīga, apkopotie dati nav tieši salīdzināmi, taču pēdējos 3 gados (2009.-2011.) kopumā paliekošā 
piesārņojuma apjomi ir samazinājušies. 

16. tabula. Attīrītajos notekūdeņos paliekošo vielu daudzumi 2007.-2011.g. 

Gads Vielu daudzumi, t/gadā 

 Piesārņ. 
dati 

Suspendē-
tās vielas 

BSP5 ĶSP Naftas 
produkti 

SVAV Pkop. P-PO4 Nkop. 

2011. 8,116 1,093 0,875 4,114 0 0 0,632 1,402 8,116 

2010. 5,396 0,602 0,528 3,218 0 0 0,225 0,824 5,396 

2009. 10,332 1,055 1,46 5,811 0 0 0,353 1,653 10,332 

2008. 24,39 4,017 3,841 13,358 0 0 0,509 2,665 24,39 

2007. 24,39 4,017 3,841 13,358 0 0 0,453 1,911 24,39 

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze „Valsts statistiskais pārskats Nr.2Ūdens". 

Dūņas, kuras veidojas bioloģiskajās NAI, tiek izvestas uz lauksaimniecības zemēm lauku mēslošanai uz 
pašvaldībai piederošām zemēm vai slēdzot līgumus ar zemniekiem. Atbilstoši Valsts statistisko pārskatu 
„Nr.2Ūdens” informācijai, 2011.gadā novadā uz lauksaimniecības zemēm izvestas 2,045 tonnas dūņu, 
2010.gadā – 3 tonnas dūņu. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Normatīvajos aktos nav noteiktas prasības artēzisko urbumu ierīkošanu saskaņot ar pašvaldību. Savukārt 
urbumu, kuri ir seklāki par 20m, ierīkošana nav jāsaskaņo arī ar vides institūcijām, tiem netiek gatavotas 
urbumu pases. Ja urbumi, netiek apsaimniekoti, rodas pazemes ūdeņu piesārņošanas risks.  

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Ūdens apsaimniekošanas likums, Aizsargjoslu likums, Atkritumu apsaimniekošanas likums un uz to pamata 
izdotie normatīvie akti, kā arī Piesārņojuma likums un saskaņā ar to izdotie normatīvie akti, tostarp: 

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”. 

Ministru kabineta 202.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. 

Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti”. 

Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta 
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 Noteiktas 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 1.pielikumā. 
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izmantošanu, monitoringu un kontroli". 

Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība". 

Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 
normatīviem". 

Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumi Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju 
apsaimniekošanai". 

Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.691 „Vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes 
iekārtām". 

Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai 
dzīvnieku novietnēs". 

Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku 
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos". 

Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu 
remontdarbnīcu izveidei un darbībai". 

Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un 
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem". 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Plānojuma izstrādes laikā ir pieprasīta un saņemta informācija par artēziskajiem ūdensapgādes urbumiem no 
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes „Urbumi”, precizēts esošajā ūdensapgādē 
iesaistīto urbumu saraksts un to aizsargjoslas. 

Plānojuma izstrādes laikā ir sagatavots priekšlikums teritorijas izmantošanas plānošanai saistībā ar ražošanas 
objektu un mazo ražotņu attīstību, iekļauts II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 

10.  RISKA OBJEKTI UN TERITORIJAS 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē; Nozīmīgākie normatīvie akti 

Valsts politiku attiecībā uz iedzīvotāju drošību nosaka Civilās aizsardzības likums, Ugunsdrošības un 
ugunsdzēsības likums un saistībā ar tiem izdotie normatīvie akti, vides aizsardzības jomā – Vides aizsardzības 
likums, likums „Par piesārņojumu”, Ūdens apsaimniekošanas likums, Meža likums, Ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu likums, Aizsargjoslu likums un uz šo likumu pamata izdotie normatīvie akti.  

Nozīmīgākās problēmas, politikas mērķi un risinājumi iekļauti Vides politikas pamatnostādnēs 2009.-
2015.gadam. Detalizētāk valsts politika attiecībā uz novada riska objektiem un teritorijām ir raksturota šīs 
nodaļas apakšnodaļās.  

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir pasargāt iedzīvotājus, tautsaimniecību un vidi no iespējamo ārkārtējo 
situāciju potenciālajām briesmām, ko var izraisīt dabas un tehnogēnās katastrofas un avārijas.  

Situācija Jēkabpils novadā 

Riska situācijas cilvēku veselībai un nekustamajiem īpašumiem var radīt dabas apstākļi, esošās un bijušās 
saimnieciskās darbības objekti. Izstrādājot Jēkabpils novada teritorijas plānojumu, ir apzinātas dabas apstākļu 
un saimnieciskās darbības radītās riska teritorijas un objekti. 

Jēkabpils novadā var izdalīt šādas dabas apstākļu radītas riska teritorijas:  

1. Applūstošās teritorijas; 
2. Plūdu riska teritorijas; 
3. Ģeoloģiskā riska teritorijas. 

Saimnieciskā darbība vēsturiski un pašlaik novadā nosaka šādus riska objektus un teritorijas:  

1. Potenciāli piesārņotās vietas; 
2. Paaugstinātas bīstamības objekti; 
3. Bīstamo kravu pārvadājumu maršruti; 
4. Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas; 
5. Riska virszemes ūdensobjekti; 
6. Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas.  

Riska objektu un teritoriju izvietojums novada teritorijā aplūkojams Pielikuma Nr.2 9.attēlā. Citi ar iedzīvotāju 
un īpašumu drošību saistītie riski un to novēršanas pasākumi ir iekļauti Jēkabpils novada civilās aizsardzības 
plāna projektā (2013.gadam, februāra redakcija). 
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10.1.  Applūstošās teritorijas 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Aizsargjoslu likumā noteiks, ka applūstošā teritorija ir ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daļa, kura 
palos vai plūdos pilnīgi vai daļēji applūst un kuras platums ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības nolūkos tiek 
noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā atbilstoši šajā likumā noteiktajai un Ministru kabineta 
apstiprinātajai metodikai (Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumi Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”).  

Applūstošās teritorijas ir skatāmas kontekstā arī ar plūdu riska teritorijām, kam valsts politikas dokumentos ir 
pievērsta īpaša uzmanība (skatīt nākamo apakšnodaļu).  

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika veikts pētījums „Applūstošo teritoriju noteikšana 
Jēkabpils novadā” (L.Eņģele, 2013.), kurā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumi Nr.406 
„Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” nosacījumiem ir noteiktas applūstošās teritorijas.  

Lai noteiktu applūstošās teritorijas:  

1. Izmantota VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegtā informācija par aprēķināto 
maksimālo ūdens līmeni ar 10 % pārsniegšanas varbūtību; 

2. Izlases veidā veikta teritorijas apsekošana dabā; 
3. Izvērtēta informācija pašlaik spēkā esošajā Jēkabpils novada teritorijas plānojumā (pagastu teritorijas 

plānojumos) un blakusesošo novadu teritorijas plānojumos, kā arī tuvāko hidroloģisko novērojumu 
staciju dati un pieejamā informācija par reģistrētajiem aizsargājamajiem biotopiem, bioloģiski 
vērtīgajiem zālājiem, dabiskajiem meža biotopiem; 

4. Uz ortofoto kartes, izmantojot arī PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību 
1:10 000 augstuma līnijas un augstuma atzīmes, attēlota applūstošās teritorijas un plūdu riska 
teritorijas robežas. 

Applūstošo teritoriju noteikšana veikta Daugavai (kopā ar mazo pieteku Eglonas un Olājas lejtecēm) un tās 
pietekām Ziemeļsusējai (ar pietekām Aldaunīcu un Vārgūzni) un Dvietei, kas veido novada hidrogrāfiskā tīkla 
pamatu. 

Applūstošo teritorijas noteikšanā izmantota VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegtā 
informācija par Daugavas maksimālo ūdens līmeni ar 10% pārsniegšanas varbūtību:
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 uz novada 

ziemeļaustrumu robežas – 91,53m BS, uz ziemeļrietumu robežas – 81,44m BS. 

Ņemot vērā virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu un applūstošo teritoriju noteikšanas mērķi, MK apstiprinātajā 
metodikā minēto, kā arī vietas specifiskos apstākļus, applūstošo teritoriju noteikšanai Jēkabpils novada 
teritorijā izmantoti sekojoši kritēriji: 

1. Aprēķinātā applūšanas ar 10 % varbūtību riska augstuma atzīme; 
2. Dabā konstatējamas regulāri applūstošo teritoriju robežas, kas izveidojušās tiešas ūdens iedarbības vai 

saimnieciskas darbības dēļ, piemēram, izteikta robeža reljefā ir raksturīga pazīme, kas norāda palienes 
robežu; 

3. Mitrumu mīloši augi un palienēm tipiskas augu sabiedrības, augsnes pārmitrums;  
4. Esošās infrastruktūras, hidrotehniskās un civilās būvniecības radītā ietekme uz palienes mitruma 

režīmu un dabīgo veģetāciju teritorijās, kurās ir daļēji vai pilnīgi izmainījies mitruma režīms; 
5. Izmantota arī pašvaldības speciālistu un vietējo iedzīvotāju sniegtā informācija par teritoriju 

applūšanu. 

Noteiktās applūstošās teritorijas robežas ir parādītas plānojuma III „Grafiskās daļas” kartē „Jēkabpils novada 
teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas”. Applūstošās teritorijas 
ir iekļautas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. 

Applūstošās teritorijas un aizsargjoslas robežas ir precizējamas arī turpmākās plānošanas un projektēšanas 
gaitā, izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un būvprojektus un izmantojot kartogrāfisko materiālu ar 
lielāku mēroga noteiktību, veicot inženiertopogrāfisko uzmērīšanu un biotopu izpēti. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Ievērojama ūdens līmeņa celšanās un plašu teritoriju applūšana raksturīga Daugavai (kopā ar Eglonas un Olājas 
lejtecēm applūstošā teritorija 1132ha). Arī Dvietes applūstošā teritorija (271ha) ir saistīta ar ūdens līmeni 
Daugavā. Savukārt Ziemeļsusējai un tās pietekām raksturīga izteikta paliene ar mitrumu mīlošu augu sugu 

                                                                 
42

 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2012.gada 14.decembra vēstule Nr.4 – 6/2048. 
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veidotu augāju (kopā ar pietekām applūstošā teritorija 341ha). Applūstošo teritoriju platība Jēkabpils novada 
teritorijā kopā ir 1744ha. 

10.2.  Plūdu riska teritorijas 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto, plūdi tiek definēti kā „parasti ar ūdeni neklātas 
sauszemes īslaicīga applūšana, ko izraisa strauja ūdens līmeņa celšanās ūdenstecēs un ūdenstilpēs palu vai 
ilgstošu lietavu laikā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.631 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"” noteikto formulējumu 
plūdi (arī pali) ir virszemes ūdensobjekta hidroloģiskā režīma fāze, kam raksturīgs straujš caurplūduma 
pieaugums un ūdens līmeņa celšanās. 

Ūdens apsaimniekošanas likumā definētais „plūdu risks” ir plūdu iestāšanās iespējamība un to radītā varbūtējā 
nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību. 

Jēkabpils novada civilās aizsardzības plāna projektā (2013.gadam, februāra redakcija) kā iespējamais dabas risks 
ir plūdu draudi, kas pastāv pavasaros un rudeņos kad ūdens līmeņa svārstības Daugavā ir ap 1,5-3m. 
Bīstamākais periods ir pavasara ledus iešanas laikā, kad var rasties ledus sastrēgumi un ūdens līmenis var 
sasniegt kritisku līmeni dažu stundu laikā. Paaugstinoties ūdens līmenim, pa ūdenstecēm applūst arī ar upes 
palieni tieši nesaistītas, nereti no upes visai tālu esošas ieplakas. Līdz ar to novada turpmākās izmantošanas 
plānošanai ir svarīgi apzināt arī plūdu riska teritorijas. 

Arī Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2009.-2015.gadam Daugavai plūdu apdraudējums 
ir norādīts kā ietekmējošais faktors. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Jēkabpils novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laikā veiktā pētījuma „Applūstošo teritoriju 
noteikšana Jēkabpils novadā” (L.Eņģele, 2013.) ietvaros papildus Aizsargjoslu likumā definētās applūstošās 
teritorijas noteikšanai ir identificētas arī plūdu riska teritorijas, kur applūšanas varbūtība ir mazāka (1% - 10 %). 
(Noteiktās plūdu riska teritorijas robežas ir parādītas Plānojuma III „Grafiskās daļas” kartēs.) 

Plūdu riska teritoriju identificēšanai izvērtēta informācija spēkā esošajā novada teritorijas plānojumā, 
kartogrāfiskais materiāls, tuvāko hidroloģisko novērojumu staciju dati, kā arī iedzīvotāju un pašvaldības 
speciālistu sniegtā informācija. Plūdu riska teritorijas attēlotas uz ortofoto kartes, izmantojot PSRS 
Ģenerālštāba topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību 1:10 000 augstuma līnijas un augstuma atzīmes.  

Situācija Jēkabpils novadā 

Iepriekšminētā pētījuma rezultātā Jēkabpils novadā plūdu riska teritorijas ir noteiktas Daugavai un tās pietekai 
Olājai. Applūstošo teritoriju kopējā platība 1110ha. 

10.3.  Ģeoloģiskā riska teritorijas 

Situācija Jēkabpils novadā 

Ģeoloģiskā riska teritorijas Jēkabpils novadā ir teritorijas ar slēgtām pazemes karsta izpausmes formām, 
artēzisko ūdeņu papildināšanās apgabals un seismiskā riskā zona.  

Teritorija ar slēgtām pazemes karsta formām atrodas Ābeļu un Dignājas pagastos visā teritorijā, Kalna un 
Leimaņu pagastu austrumu daļā, nelielā teritorijā Dunavas pagasta ziemeļu stūrī un Zasas pagasta austrumu 
stūrī. Ģeoloģiskā risku novadā nosaka Pļaviņu svītas dolomītu klātbūtne pamatiežos novada ziemeļu daļā, kuros 
veidojas slēgtas pazemes karsta formas (kavernes un dobumi).  

Zona ar augstu pazemes ūdeņu piesārņošanas risku atrodas Leimaņu pagasta centrālajā, Zasas pagasta 
ziemeļrietumu daļā un Kalna pagasta austrumu stūrī nelielā teritorijā. To nosaka teritorijas ģeoloģiskā uzbūve 
un tas, ka tā ir artēzisko ūdeņu resursu papildināšanās apgabals. 

Seismiskā riska zona. Ģeoloģiskajā informācijā valsts nacionālā plānojuma vajadzībām (Valsts ģeoloģijas fonds, 
2000.) minēts, zemestrīces Latvijā ir reta un neraksturīga parādība, taču ilggadējo instrumentālo seismoloģisko 
novērojumu analīze un ģeoloģiski- ģeofizikālie zemes garozas pētījumi pierāda, ka tās ir iespējamas. Novērojumi 
liecina, ka valsts teritorijā un tās tiešā tuvumā ir bijušas zemas intensitātes zemestrīces. Seismisko procesu 
radītas zemes garozas svārstības arī gadījumos, ja to intensitātes ir zemas, var izraisīt celtņu un to pamatu 
bojājumus. Tādēļ Jēkabpils novada teritorijas plānojuma attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kontekstā ir 
atzīmējama seismiskā riska zona, kura iepriekšminētajā ģeoloģiskajā informācijā ir identificēta Dunavas un 
Rubenes pagastu lielākajā daļā, nelielā Zasas pagasta austrumu stūrī (ļoti nelielā teritorijā). Īpašu pasākumu 
plānošana aizsardzībai pret seismisko risku nav nepieciešama.  
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10.4.  Potenciāli piesārņotas vietas 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē; Nozīmīgākie normatīvie akti 

Valsts politika attiecībā uz potenciāli piesārņotajām vietām ir formulēta Vides politikas pamatnostādnēs 2009.- 
2018.gadam. Tajās kā problēmas piesārņoto vietu apsaimniekošanas jomā, kuru risināšanai ir nepieciešams 
īstenot noteiktu valsts politiku ir minētas šādas problēmas: 

1. Neveicot piesārņoto vietu sanāciju, saglabājas draudi gruntsūdeņos un augsnē esošā piesārņojuma 
tālākai izplatībai vidē, kas varētu ietekmēt virszemes ūdenstilpnes un to ekosistēmas, ūdens kvalitāti 
ūdens ieguves avotos, pazemes ūdeņu kvalitāti un sekojoši radīt draudus cilvēku veselībai.  

2. Risku rada nepietiekami līdzekļi un iniciatīva piesārņoto vietu sanācijā un atgriešanā saimnieciskajā 
apritē. 

Vides politikas pamatnostādnēs attiecībā uz šo jomu ir plānotā rīcība „aktualizēt piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu reģistra struktūru un nodrošināt tā izmantošanu teritorijas plānošanas procesā.” 

Šo jomu regulē LR likums „Par piesārņojumu” un saskaņā ar to izdotie normatīvie akti: Ministru kabineta 
2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un 
reģistrācijas kārtība", Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un 
grunts kvalitātes normatīviem", Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 „Virszemes un 
pazemes ūdeņu kvalitāti”. Likumā „Par piesārņojumu” definēts:  

1. Potenciāli piesārņota vieta – augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, 
kuri, pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas; 

2. Sanācija – piesārņotas vietas attīrīšana un atveseļošana vismaz līdz tādai pakāpei, ka turpmāk cilvēku 
veselība vai vide netiek apdraudēta un attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai 
darbībai.  

Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 
normatīviem" noteikts, ka, ja ir pārsniegts augsnes un grunts kvalitātes kritiskais robežlielums C, ir jāveic 
piesārņotās vietas sanācija, bet, ja ir pārsniegts piesardzības robežlielums B vai ir pārsniegts mērķlielums A - 
piesārņotās vietas izpēte un monitorings. 

Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumi Nr.804 nosaka, ja „pazemes ūdeņu piesārņojuma līmenis 
pārsniedz robežlielumu, tad, ņemot vērā ģeoloģiskos, hidroģeoloģiskos, hidrodinamiskos apstākļus un 
antropogēnās iedarbības radīto slodzi attiecīgajā teritorijā, novērtē, vai vides sanācija ir nepieciešama un 
tehniski iespējama bez tādu pasākumu īstenošanas, kuri paaugstinātu apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, 
kā arī novērtē, vai pasākumiem piesārņoto pazemes ūdeņu vietu sanācijai un kontrolei nav nesamērīgi augstas 
izmaksas.” 

Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novadā atbilstoši VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes „Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai atrodas 21 potenciāli piesārņota vieta. To saraksts iekļauts 
22.pielikumā. Potenciāli piesārņotās vietas pārsvarā ir bijuši saimnieciskās darbības objekti – bijušās sadzīves 
atkritumu izgāztuves, naftas bāzes, kodinātavas un citi ar saimniecisko darbību saistīti objekti. Potenciāli 
piesārņoto vietu reģistrā ir iekļauti objekti, kuros saimnieciskā darbība ir bijusi saistīta ar iespējamu vides 
piesārņojumu, taču vietas izpēte parasti nav veikta un līdz ar to nav precīzas informācijas par piesārņojuma 
klātbūtni, tā veidu, apjomu un izplatību. Izplatītāko iespējamo piesārņojošo vielu grupu veido naftas produkti, 
sadzīves ķīmijas produkti un pesticīdi vai sadalīšanās blakus produkti un citas ķīmiskas vielas. Lielākajā daļā 
potenciāli piesārņoto objektu saimnieciskā darbība ir pārtraukta. Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sīpulāni” 
(Zasas pagasts), „Prūsāni” (Dunavas pagasts), „Starenieki” (Kalna pagasts) un „Siliņi” (Rubenes pagasts) tiek 
rekultivētas teritorijas plānojuma izstrādes laikā ar ES Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu.  

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Plānojuma III „Grafiskajā daļā” atspoguļotas potenciāli piesārņotās vietas. Turpmāk, iesaistot potenciāli 
piesārņotās vietas novada attīstībā, ir svarīgi veikt to izpēti un, ja nepieciešams, sanāciju vai monitoringu.
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10.5.  Paaugstinātas bīstamības objekti 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē; Nozīmīgākie normatīvie akti 

                                                                 
43

 Atbilstoši LR „Piesārņojuma likuma”, 2002.gada 12.marta Ministru kabineta  noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes 
un pazemes ūdeņu kvalitāti” un 2005.gada 25.oktobra Ministru kabineta  noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un 
grunts kvalitātes normatīviem” nosacījumiem.  
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Vides politikas pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam kā valsts līmenī risināma problēma ir: „avāriju risku 
identificēšanā un novēršanā ne vienmēr ir optimāla sadarbība starp iesaistītajām valsts institūcijām un 
komersantiem”. Pamatnostādnēs plānota rīcība „sekmēt sadarbību starp komersantiem, valsts iestādēm un 
pašvaldībām, kas vērsta uz rūpniecisko avāriju risku samazināšanu un vides un cilvēku drošības palielināšanu.” 

Šo jomu attiecībā uz sabiedrības drošību regulē LR „Civilās aizsardzības likums”, uz tā pamata izdotie Ministru 
kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumu Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu 
noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas 
pasākumu nodrošināšanai”, saistībā ar vides aizsardzības jomu un iedzīvotāju drošības saglabāšanu šo objektu 
ietekmes zonās – LR likums „Par piesārņojumu”, LR „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”, Ministru 
kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un 
riska samazināšanas pasākumiem", kas nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem saistīto 
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus, kā arī vielas un produktus 
(atkarībā no to daudzuma un bīstamības pakāpes), uz kuriem šī kārtība un pasākumi attiecas. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novadā nav ražošanas objektu, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu 
Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" ir 
jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma, drošības pārskati vai civilās aizsardzības plāns un kuri 
savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumu Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas 
bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem 
riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai” nosacījumiem būtu iedalāmi paaugstinātas valsts vai reģionālas 
nozīmes paaugstinātas bīstamības grupā.  

Novada teritorijā nedarbojas vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti, kas atbilstu iepriekšminēto 
Ministru kabineta noteikumu Nr.626 7.1.punktā un pielikuma 1.tabulā iekļautajiem kritērijiem attiecībā uz 
bīstamo vielu uzglabāšanu un to maksimālajiem daudzumiem.  

Ābeļu pagastā atrodas vidējā spiediena gāzesvads - bīstamība ir ar lokālu ietekmi. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Gadījumā, ja teritorijas plānojuma darbības laikā darbību uzsāk ražotnes, degvielas uzpildes stacijas vai citi 
objekti, kuri atbilst paaugstinātas bīstamības objektu kritērijiem, tiem ir jāievēro drošības aizsargjoslas. Objekti 
ir jāiekļauj novada civilās aizsardzības plānā. Par drošību paaugstinātas bīstamības objektos atbild to operatori. 

10.6.  Bīstamo kravu pārvadājumu maršruti 

Situācija Jēkabpils novadā  

Novada teritoriju šķērso valsts autoceļi P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un  P74 Siliņi-Aknīste. Pa tiem nelielos 
apjomos tiek pārvadātas arī bīstamas kravas (sašķidrinātās dabasgāzes baloni, naftas produkti, skābekļa baloni). 
Nenozīmīgos daudzumos bīstamas kravas var tiks transportētas arī pa citiem novada ceļiem. Šie kravu 
pārvadājumi avārijas gadījumā var radīt apkārtējās vides piesārņojumu lokāli - nelielā teritorijā. Tādēļ bīstamo 
kravu pārvadājumi pa autoceļiem nav izdalāmi kā bīstami objekti novada līmenī.  

Rīcības transporta avāriju, tostarp saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem gadījumā ir plānotas Jēkabpils 
novada civilās aizsardzības plāna projektā (2013.). 

10.7.  Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē; Nozīmīgākie normatīvie akti 

Sosnovska latvānis Heracleum sosnovskyi Manden Latvijā, kā arī citās Baltijas valstīs ir atzīta par invazīvo augu 
sugu (Latvijā - Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlijs noteikumi Nr.559 „Invazīvās augu sugas - Sosnovska latvāņa 
- izplatības ierobežošanas noteikumi”). LR „Augu Aizsardzības likumā” tā ir definēta kā Latvijas dabai 
neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu 
videi vai cilvēka veselībai.  

Līdz 2012.gadam valstī darbojās „Latvāņu izplatības ierobežošanas programmas 2006-2012.gadam (apstiprināta 
ar Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.426). Tās mērķis, ieviešot koordinētu latvāņu 
ierobežošanas sistēmu valstī, samazināt latvāņu kā invazīvas sugas izplatību, līdz ar to, mazinot latvāņu 
izraisītos draudus cilvēku veselībai, neapdraudot vietējās ekosistēmas un nesamazinot dabisko fitocenožu 
bioloģisko daudzveidību, neradot ekonomiskos zaudējumus lauksaimniecībai, saglabājot Latvijas laukiem 
raksturīgās ainavas vizuālo kvalitāti.  

Invazīvo sugu noteikšanas un ierobežošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumi 
Nr.467 „Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlijs 
noteikumi Nr.559 „Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”. Tajos 
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noteikta pašvaldības atbildība
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 ar latvāni invadēto teritoriju ierobežošanā, aprakstītas metodes un darba 
aizsardzības nosacījumi. Latvāņa ierobežošanu var veikt ar mehānisko, ķīmisko, bioloģisko un kombinēto 
metodi. Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumus veic zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemē ir 
invazīvā augu suga. Koordinētai latvāņa izplatības ierobežošanai detalizētāku informāciju Valsts augu 
aizsardzības dienests sniedz pašvaldībām, noslēdzot ar tām vienošanos. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Valsts augu aizsardzības dienesta datubāzē Jēkabpils novadā ir reģistrētas 50 Sosnovska latvāņa atradnes ar 
kopējo platību 31,33ha.
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 To saraksts iekļauts 23.pielikumā. Vislielākās ar Sosnovska latvāni invadētās platības – 

30,21ha (43 atradnes) atrodas Kalna pagastā, nelielas platības arī Rubenes pagastā – 1,12ha (7 atradnes).  

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Plānojuma III „Grafiskajā daļā” atspoguļotas Sosnovska latvāņa atradnes. Teritorijas plānojuma darbības laikā ir 
jāveic invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi.  

10.8.  Riska virszemes ūdensobjekti 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē; Nozīmīgākie normatīvie akti 

Vides politikas pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam, valsts vides politika raksturota 9.3. un 17.3. nodaļā. Riska 
virszemes ūdensobjektu sarakstu nosaka Ministru kabineta 2011.gada .31.maija noteikumi Nr.418 „Noteikumi 
par riska ūdensobjektiem”. 

 Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novadā saskaņā ar 2011.gada 31.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.418 „Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem” noteikto ir divi riska ūdensobjekti – Daugava (D476) un Dienvidsusēja (L169, novadā atrodas 
VŪO tiešā sateces baseina neliela ziemeļu daļa), kuriem ir risks 2015.gadā nesasniegt vides kvalitātes mērķi 
„laba ekoloģiskā kvalitāte” (skatīt 9.4.apakšnodaļu „Virszemes ūdeņu kvalitāte”). Būtiskākie riska cēloņi 
Daugavai ir punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums, Dienvidsusējai 
– punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, kā arī plūdu 
risks. 

10.9.  Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē; Nozīmīgākie normatīvie akti 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomu regulē Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums un Ministru kabineta 
2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, kuros teikts, ka visā Latvijas teritorijā meža 
ugunsnedrošo laikposmu un tā sākumu un beigas nosaka Valsts meža dienests. Pašvaldības pēc saskaņošanas ar 
Valsts meža dienestu attiecīgajā administratīvajā teritorijā var noteikt un izsludināt citu meža ugunsnedrošo 
laikposmu. Sevišķas ugunsbīstamības apstākļos pašvaldībām ir tiesības veikt pasākumus, kas samazina 
ugunsgrēku izcelšanās iespējas mežā. Meža likums nosaka pašvaldība tiesības pēc Valsts meža dienesta vai 
vides aizsardzības institūcijas ierosinājuma meža ugunsdrošības interesēs, kā arī īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju, meža augu un dzīvnieku aizsardzības interesēs var ierobežot fizisko personu tiesības uzturēties un 
brīvi pārvietoties mežā.  

Situācija Jēkabpils novadā 

Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas vasarās ugunsbīstamajā periodā ir meži, īpaši sauso augšanas 
apstākļu veidi, un purvi, kā arī nekoptās lauksaimniecības zemes pavasarī, kad tajās bieži vien tiek dedzināta 
kūla, kas var izraisīt ugunsgrēkus plašākās teritorijās, skart ēkas, būves un apdraudēt cilvēku drošību. 

Atbilstoši Valsts meža dienesta meža inventarizācijas 2012.gada datiem, Jēkabpils novadā meža zemes aizņem 
47030,2ha jeb 52% no kopējās novada platības. Ņemot vērā lielo mežu īpatsvaru Jēkabpils novadā liela meža 
ugunsgrēka gadījumā iespējama lielu meža masīvu izdegšana, postījumi videi un īpašumiem. Meža degšana var 
sekmēt arī kūdras purvu aizdegšanos. Degot purviem, plašā novada un pat kaimiņu pašvaldību teritorijā 
iespējams sadūmojums. 

                                                                 
44

 Pašvaldība  izvērtē saņemto informāciju un, ņemot vērā ar latvāni invadēto platību, organizē un koordinē latvāņa 
izplatības ierobežošanas pasākumus. Pašvaldības var kopīgi organizēt un koordinēt latvāņa izplatības ierobežošanas 
pasākumus, ja ar latvāni invadētā teritorija veido vienlaidu audzi starp attiecīgajām pašvaldībām. Pašvaldība līdz 1.aprīlim 
apstiprina latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu attiecīgajai teritorijai turpmākajiem septiņiem 
gadiem. 
45 

Datu avots: http://www.vaad.gov.lv, uzmērītie dati uz 29.01.2010. un VAAD 2012.gada augustā sniegtā informācija 
teritorijas plānojuma izstrādei. 

http://www.vaad.gov.lv/
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11.  TERITORIJAS STRUKTŪRA UN IZMANTOŠANA 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē. Nozīmīgākie normatīvie akti 

Zemes ierīcības likums nosaka zemes lietošanas veidus. Zemes lietošanas veids raksturo zemes platības saskaņā 
ar tās dabiskajām īpašībām un zemes pašreizējo saimniecisko izmantošanu, kas atbilst zemes lietošanas veidu 
klasifikatoram. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klases.  

Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma zemes dalījumu definīcijas, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis tiek noteikts atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai. (Zemes dalījums pēc lietošanas 
mērķa un izmantošanas veida var atšķirties, piem., dalījumā pēc izmantošanas mērķa tā var būt 
lauksaimniecības zeme, ko daļēji aizņem mežs.) 

Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novadā ir 90383,8ha zemes. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma noteikto klasifikāciju – pēc zemes 
dabiskajām īpašībām un zemes pašreizējās saimnieciskās izmantošanas, novadā ir 33826,2ha lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes un 44399ha meža platības (9. attēls). 

9. attēls. Jēkabpils novada  zemes sadalījums pēc izmantošanas veida 

 

Novadā ir daudz purvu to kopējā platība ir 3488,6ha, no kopējās novada teritorijas purvi aizņem 3,86%,  pārējie 
zemes lietojuma veidi nepārsniedz 3% robežu. Derīgo izrakteņu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (NĪLM) ir 
noteikts tikai 132,9ha lielai platībai novada teritorijā, kas nav augsts rādītājs.  

Detalizēti dati par zemes sadalījumu pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc nekustamā īpašuma  
lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 01.01.2013. iekļauti 41.pielikumā. Šie dati neietver 
pašvaldībai piekritīgos zemes starpgabalus un rezerves zemes fondā iekļautos zemes starpgabalus. 

Zemes sadalījums pēc īpašnieka statusa (uz 01.01.2013.) plānojumā ietverts III „Grafiskajā daļā” kartē „Jēkabpils 
novada teritorijas īpašumpiederības struktūra”.  
 

12.  APBŪVE 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē. Nozīmīgākie normatīvie akti 

Ekonomikas ministrija veic vispārējo būvniecības pārraudzību un koordināciju valstī un ir atbildīga par vienotas 
valsts politikas būvniecībā izstrādi un tās īstenošanu. Ministrijas kompetence būvniecības jomā ir noteikta 
Būvniecības likumā, un tajā ietilpst būvniecības attīstības stratēģijas un programmu izstrāde, priekšlikumu 
sagatavošana būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu sistēmas pilnveidošanai, būvniecību reglamentējošo 
normatīvo aktu projektu izstrādāšana u.c. normatīvajos aktos paredzētie pienākumi būvniecības jomā. 

Ministru kabineta 1997.gada. 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi". 

Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.1000 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-
09 „Mazstāvu dzīvojamās mājas”", Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumi Nr.567 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves", citi Latvijas būvnormatīvi, kas apstiprināti ar 
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Ministru kabineta noteikumiem. 

Attīstības plānošanas sistēmas likums, Aizsargjoslu likums.  

2012.gadā ir pieņemts jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 
noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka 
teritorijas plānošanas kārtību.  

Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”. 

2013.gada 9.janvārī spēkā stāsies Ēku energoefektivitātes likums. Likuma mērķis ir veicināt energoresursu 
racionālu izmantošanu, informējot sabiedrību par ēku enerģijas patēriņu, kā arī uzlabojot ēku 
energoefektivitāti.  

Likumdošanas aktualitāte -  Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi (projekts). 
Projektā ietverti Atšķirīgi plānošanas un telpiskās attīstības nosacījumi ciemos un lauku teritorijās.  

Nozīmīgākā likumdošanas aktualitāte būvniecības nozarē ir jaunā Būvniecības likuma izstrāde. Jaunais 
regulējums paredz būtiskas izmaiņas, kuru mērķis ir paātrināt būvniecības procesu un mazināt administratīvo 
slogu būvniekiem. Viena no jaunā Būvniecības likuma pamatnostādnēm ir publiskās apspriešanas procedūru 
izslēgšana no būvniecības procesa, to atstājot plānošanas kompetencē. Līdz ar to paredzēts atteikties no 
būvniecības publiskās apspriešanas. Attīstības ieceru publiskā apspriešana notiek detālplānojuma izstrādes 
laikā. Līdz ar to detālplānojuma izstrāde ciemos paredzēta ļoti daudzās situācijās pirms būvniecības uzsākšanas. 

Apbūves struktūras veidošanas prasības ciemos un lauku teritorijās ir pašvaldību kompetence. Šīs prasības 
nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā (funkcionālajā zonējumā un Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos).  

Krustpils novada būvvalde - izveidota būvniecības pārzināšanai un kontrolei Krustpils novada administratīvajā 
teritorijā un Jēkabpils novada pašvaldība ir tai deleģējusi nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā (deleģētas ar būvniecības pārzināšanu saistītas funkcijas novadā). 

Situācija Jēkabpils novadā 

Blīvākās apbūves teritorijas novadā ir ciemi – lielākās no tām ir novada un vietējas nozīmes attīstības centri, kur 
koncentrēta apkārtnes apkalpei nepieciešamā infrastruktūra. Detalizētāka informācija par katru no ciemiem 
novada teritorijā iekļauta 1.pielikumā, par Plānojumā paredzētajām ciemu robežu izmaiņām 2.pielikumā, ciemu 
izvietojums novada teritorijā parādīts Pielikuma Nr.2 10. un 11.attēlā. Pārējā novada teritorijā galvenais 
apbūves veids ir viensētas, tās koncentrētas galvenokārt ceļu tuvumā. 

Ražošanas būves (darbnīcas, fermas u.c. saimniecības ēkas) lielākoties būvētas kolhozu laikā un atrodas kā 
ciemos tā lauku teritorijā. Daļai no tām mainoties saimnieciskajai darbībai nav atrasts jauns pielietojums un 
ilgstoši stāvot neizmantotas, tās kļuvušas par degradējošiem objektiem.  

Jēkabpils novadā vēsturiski izveidojusies situācija, ka lielākie ražošanas uzņēmi novadā atrodas pie pilsētas 
robežas un no pilsētas puses daļēji robežojas ar savrupmāju apbūves teritorijām. Plānojumā noteiktas prasības 
ražošanas uzņēmumu izvietojumam un darbībai, ierobežojumi saistīti ar vides kvalitātes apsvērumiem un 
iespējamo sadzīvisko traucējumu novēršanu. 

Ciemu apbūves struktūru nosaka konkrētās apdzīvotās vietas vēsturiskās attīstības īpatnības, lielākā daļa lielo 
ciemu, t.sk. Rubeņi, Zasa ir vēsturiski veidojušās apdzīvotas vietas, ir arī tādi, kas  izveidojušies padomju laikā, 
lielākais no tiem ir Brodi, kas atrodas Jēkabpils piepilsētā. Pilsētas tuvums ietekmējis arī citu ciemu attīstību – 
šeit apbūve ir blīvāka, gan ciemos, gan ceļu tuvumā lauku teritorijā, arī atālumi starp ciemiem ir mazāki vai tie 
pat ir daļēji saplūduši. Piepilsētā atrodas blīvi apdzīvotās vietas (ciemi) – Ābeļi, Laši, Ķeikāni, Silacaunes, 
Sīļukalns, Platači un Rubuļkalns. 

Iepriekšējā plānošanas periodā raksturīga iezīme novadu pagastu plānojumos ir plašās, plānotās, koncentrētās 
apbūves teritorijas (plašās, plānotās ciemu teritorijas, kuru platība dažkārt pārsniedz pat esošā ciema blīvi 
apbūvētās teritorijas platību), īpaši šāda situācija raksturīga Jēkabpils piepilsētā. Praksē apdzīvotās vietas 
lielākoties nav „augušas” atbilstoši plānotajam.  

Brodi (agrāk arī Zemgaļi) ir ciems Ābeļu pagastā, pagasta centrs. Izviedojies Jēkabpils pilsētas dienvidaustrumu 
pierobežā pie Radžu ūdenskrātuves (4,3km attālumā no novada domes Jēkabpilī un 147km attālumā no Rīgas). 
Apdzīvotā vieta sākusi veidoties 17.gs. vidū, kad šajā apvidū apmetās krievu vecticībnieki. Intensīva ciema 
apbūves veidošanās notikusi galvenokārt pēc 1969.gada. Ciemā vienu daļu dzīvojamās apbūves veido 
daudzdzīvokļu mājas, otru individuālās mājas. Brodos atrodas pagasta pārvalde, Ābeļu kultūras nams, 
bibliotēka, un veikals. 

10. attēls. Brodi  – daudzdzīvokļu māju apbūve  11. attēls. Brodi – pagasta māja un veikals  

http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80be%C4%BCu_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabpils
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Rad%C5%BEu_%C5%ABdenskr%C4%81tuve&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabpils
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vectic%C4%ABbnieki
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Laši – ciems piepilsētā, blakus Daugava. Šajā vietā 18.gs. beigās atradās Dignājas mežniecība, 19.gs. sākumā 
uzcēla sērkociņu fabriku – tas arī bija apdzīvotās vietas aizsākums. Lašu ciema apbūve (savrupmājas un dažas 
mazstāvu, vairāku dzīvokļu ēkas) izveidojusies apbus valsts autoceļam V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste. Ciema 
centrā atrodas veikals. 

12. attēls. Veikals Lašos 13. attēls. Mežniecības māja Lašos 

  

Ābeļi – ciems piepilsētā, blakus Daugava. Pēc I pasaules kara uz kādreizējās Ābeļu muižas nenopostīto ēku 
pārceļ skolu. 1940.gadā uzcēla jaunu skolas ēku, kas ir šobrīd zināmā Ābeļu pamatskola. Ap skolu izviedojusies 
individuālo māju apbūve ar piemājas saimniecībām. Tā kā teritorija ir cieši saistīta ar Jēkabpils pilsētu, pēdējos 
gados šajā teritorijā ir attīstījusies savrupmāju būvniecība uz daudz mazākiem zemes gabaliem, nekā 
tradicionālās piemājas saimniecības ar dzīvojamajām un saimniecības ēkām. Apbūve izviedojusies paralēli gar 
Daugavu. Ciemā pie pašas pilsētas robežas atrodas ražošanas objektu apbūves teritorija. 

14. attēls. Ābeļu pamatskolas ēka 15. attēls. Ābeļu sk. sporta komp. 16. attēls. Ražanas obj. piepilsētā
46

 

  
 

17. attēls. Veikals – kafejnīca Vandānos 18. attēls. Skats uz dzīvojamo māju apbūvi Vandānos 

  

Vandāni – pagasta centrs Dignājas pagastā, 28,5km attālumā no novada administratīvā centra Jēkabpilī. 
Atrodas Daugavas krastā. Šeit dzīvo vairāk nekā 40% no visiem pagasta iedzīvotājiem. Vandāniem pretī otrpus 
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 Datu avots: https://maps.google.com.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Dign%C4%81jas_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Daugava
https://maps.google.com/
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Daugavai atrodas Līvāni, uz Jēkabpils pusi no ciema atrodas pārceltuve. Ciema apbūves kodols izveidojies ap 
autoceļu V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste un V824 Vandāni-Zasa krustojumu. Ciemā ir viena daudzdzīvokļu māju 
apbūves teritorija, viena publiskās apbūves un viena ražošanas objektu apbūves teritorija. Ciemā atrodas 
Dignājas pagasta pārvalde, pamatskola, bibliotēka, divi veikali un pasts. 

Dunava ir Dunavas pagasta centrs, izviedojusies Daugavas krastā pie Eglonas ietekas, abpus aotoceļam V801 
Rubeņi-Dunava (43,5km attālumā no novada administratīvā centra Jēkabpilī). Apdzīvotā vieta savulaik sākusi 
veidoties ap bijušās Podunajas muižas (Podunai) centru, kas I pasaules kara laikā nopostīta un vēlāk atjaunota. 
1933.gadā Dunavai tika piešķirts biezi apdzīvotas vietas (ciema) statuss. Apbūvi veido vairākas daudzdzīvokļu 
mājas un savrupmājas, kā arī sabiedriskās ēkas – pagasta pārvalde, pamatskola, kultūras nams, bibliotēka, 
pasts, katoļu baznīca, doktorāts. 

19. attēls. Dunavas baznīca 20. attēls. Dunavas pamatskola 

  

Sudrabkalns – Dunavas pagasta otrs lielākais ciems, atrodas 5km uz Z no Dunavas ciema. Pirms Sudrabkalna 
pievienošanas Dunavas padomju saimniecībai ciems attīstījās kā kolhoza centrs uz bijušās Dignājas 
mācītājmuižas bāzes. Ciems strauji attīstījās 70.-80.gados. Tajā laikā galvenokārt sabūvēja daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas un ražošanas ēkas, sabiedriskajām vajadzībām izmantoja esošās ēkas. Ciema apbūve 
izviedojusies gar Daugavu ap autoceļu V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste un V778 Daugava-Lapas. Ciema centrā 
atrodas veikals. 

21. attēls. Pietura, pagrieziens uz veikalu Sudrabkalnā 22. attēls. Daudzdzīvokļu māja Sudrabkalnā 

  

23. attēls. Iebraukšana Vidsalā 24. attēls. Vidsalas pagastamāja 25. attēls. Vidsalas vējdzirnavas 

   

Vidsala ir Kalna pagasta centrs, izveidojies starp autoceļiem P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un 7-1 Vidsala-
Spuldzenieki (atrodas  23,3km attālumā no novada administratīvā centra Jēkabpilī). Apbūves attīstībai 
1970.gadā izstrādāts ģenplāns. Šodien ciemā pārsvarā ir savrupmāju apbūve, t.sk. 4 „Līvānu” mājas, arī viena  
trīs stāvu dzīvojamā māja, kam blakus uzceltas garāžas, sabiedriskā apbūve – pagasta pārvalde, bibliotēka, 
veikals, pasts. Pagasta centrā nav skolas – bērni pārsvarā mācās Zasas vidusskolā, līdz kurai ir 8km. Padomju 
varas gados uzcelti tādi ražošanas objekti kā darbnīcas, graudu kalte, noliktava. Vidsalas ciemā atrodas arī 
pussagruvušas vējdzirnavas.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Dunavas_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Daugava
http://lv.wikipedia.org/wiki/Eglona
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabpils
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ciems_%28BAV%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabpils
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Dubulti – apdzīvota vieta ar savrupmāju un mazstāvu daudzsdzīvokļu apbūvi (1967.gadā izstrādāts ģenplāns). 
Sabiedrisko apbūvi veido bibliotēka, kultūras nams, veikals. Apbūve izvietojusies līdzās autoceļam P74 Šiliņi-
Aknīste, ciema teritoriju šķērso arī autoceļš V784 Kaminski-Kazukrogs. Uz piemājas zemes atrodas kūtiņas, kur 
tur lopus. 

26. attēls. Dzīvojamās mājas Dubultos 27. attēls. Veikals Dubultos 

  

Leimaņi – apdzīvota vieta (izveidojusies padomju varas gados), autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži,  V790 
Leimaņi-Mežgale-Grāvīši un V791 Leimaņi-Skrīveri krustojuma apkārtnē. Vietas vizītkarte ir atjaunotais Leimaņu 
kultūras nams. Ciema dzīvojamo apbūvi veido individuālās dzīvojamās mājas un viena daudzdzīvokļu māja.  

28. attēls. Leimaņu tautas nams 29. attēls. Leimaņu kapsēta (atrodas ārpus ciema) 

  

Mežgale – Leimaņu pagasta centrs, atrodas  31km attālumā no novada administratīvā centra Jēkabpilī. 
Veidojies padomju varas gados, vairākas uzbūvētās daudzdzīvokļu mājas šodien stāv neapdzīvotas. Ciema 
apbūve izvietota autoceļa V790 Leimaņi-Mežgale-Grāvīši vienā pusē, pretējā pusē (ārpus Plānojumā 
noteiktajām ciema robežām) atrodas kādreizējās kolhoza mehāniskās darbnīcas un noliktavu ēkas. Ir vairākas 
sabiedriskās un jauktas apbūves teritorijas, kur atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, pasts, veikals, ārsta 
prakse. 

30. attēls. Daudzdzīvokļu mājas Mežgalē 31. attēls. Pietura Mežgales centrā 

  

Rubeņi – Rubenes pagasta centrs, atrodas  53,2km attālumā no novada administratīvā centra Jēkabpilī. 
Izveidojies bijušās Rubines (Rubeņu) muižas (Rubinen) vietā. Ciemam raksturīga lineāri izstiepta apbūves 
struktūra, tas „izaudzis” ap autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži Rubeņi. Ciemā sākas arī autoceļš V801 Rubeņi-
Dunava. Rubeņi ir viens no lielākajiem ciemiem novadā, šeit atrodas salīdzinoši daudz publisku objektu – 
pagasta pārvalde, kultūras nams, bibliotēka, pamatskola, bērnudārzs, pasta nodaļa, ārsta prakse, baznīca un 
aptieka, vairāki veikali.  70-tajos gados uzbūvētas 12 „Līvānu” mājas, padomju varas gados uzbūvētas arī divas 
18 dzīvokļu dzīvojamās mājas un viena trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Ciemā atrodas arī retināta 
savrupmāju apbūve un bijušās kopsaimniecības ražošanas objekti. Pie kultūras nama ir labi iekopts parks ar 
vasaras estrādi.  

32. attēls. Rubeņu baznīca 33. attēls. Rubeņu pamatskola 34. attēls. Rubeņu kultūras nams 

http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabpils
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabpils
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Kaldabruņa – ciems sācis veidoties no sena centra (Kaldabruņas muižas), kuras apbūves kompleksā ietilpušas 
gan muižas dzīvojamā un saimniecības ēkas, gan Kaldabruņas luterāņu baznīca. Kā kolhoza centrs – perspektīvs 
ciemats tas veidots laika periodā no 1950-1970.gadam. Kaldabruņā atrodas divas daudzdzīvokļu ēkas ar 16 
dzīvokļiem un 19 ģimenes mājas. Pēc tam Kaldabruņa ieguvusi palīgciemata statusu un tās attīstība pārtrūkusi 
līdz 1980.gadu beigām. Apbūve izvietota gar autoceļiem P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un V708 Subate-Kaldabruņa-
Rītenišķi. Ciema centrā atrodas veikals. 

35. attēls. Pussagruvusi ēka Kaldabruņā  36. attēls. Daudzdzīvokļu māja Kaldabruņā 

  

Slate – ciems sācis veidoties 60-tajos gados, kad autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un V810 Slate-Dominieki-
Auziņas saduras vietā sāka veidot perspektīvo ciematu, kolhoza „Slate” centru. 1980.gadā, kolhozam „Slate” 
apvienojoties ar Raiņa vārdā nosaukto kolhozu, Slates ciemats kļuvis par t.s. perspektīvo palīgciematu un tā 
attīstība palēninājusies. Ciema apbūvi savulaik plānots sakārtot ap lokveida ielu tīklu. Ciema centrā atrodas, 
bibliotēka, veikals un ārsta prakse.  

37. attēls. Skolas ielas un V810 apkārtne, Slatē 38. attēls. Slates bibliotēkas ēka 

  

Zasa – pagasta centrs Zasas pagastā, 33,6km attālumā no novada administratīvā centra Jēkabpilī. Apdzīvotā 
vieta izveidojusies ap Zasas muižas (Wessen, Weessen, Weesen) centru, nosaukums cēlies no tās īpašnieka 
18.gs. Heinriha fon Zasa. Par lielāku apdzīvoto vietu Zasa „izaugusi” pēckara gados kā padomju saimniecības 
„Zasa” ciemats. Zasā koncentrēti liela daļa pagasta sabiedriskās nozīmes objektu (vidusskola, pagasta pārvalde, 
bibliotēka, ambulance, aptieka, pasts, veikali, kafejnīcas, kultūras nams, baznīca). Ciema centrā atrodas 
sabiedriskās un darījumu iestāžu teritorijas, kam apkārt ir daudzdzīvokļu un individuālo māju apbūve. Zasa ir 
viens no lielākajiem ciemiem novadā, tā centrā atrodas ievērojama, labi kopta parka teritorija ar uzpludinātiem 
dīķiem uz Zasas upes. 

 

 

39. attēls. Zasas vidusskola 40. attēls. Zasas kultūras nams 41. attēls. Zasas ambulance 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Dign%C4%81jas_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zasas_mui%C5%BEa
http://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_saimniec%C4%ABba
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Liepas – apdzīvota vieta 6km attālumā no Zasas centra Ilūkstes virzienā. Apdzīvotas vietas izveides pirmsākumi 
saistāmi ar 19.gs. pirmo pusi, tagadējā Liepu ciema apkārtnei esot vienai no iecienītākajam medību vietām, 
muižkunga vajadzībām atpūtai tikusi izbūvēta Mežmuiža, t.sk. pārvaldnieka māja, šķūnis, ierēdņu māja, staļļi, 
suņu māja, lielais šķūnis, čiekuru kaltētava), ierīkoti parka stādījumi. Lielākā daļa muižas laika ēku un parka 
stādījumi, t.sk. 3 dižkoki ir saglabājušies līdz mūsdienām. 60.-80.gados Liepu ciems attīstījās kā Slates 
mežniecības MRS ciemats, tika uzbūvētas vairākas daudzdzīvokļu, vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamās mājas. 
Muižas pārvaldnieka mājā izvietotas Slates mežniecības telpas. Ciema centrā atrodas bibliotēka un veikals. 

42. attēls. Liepas bibliotēka 43. attēls. Dzaudzdzīvokļu māja Liepās  44. attēls. Pietura Liepās 

   

Būvniecības aktivitāte. Lielākie būvniecības objekti novadā ir pašvaldības projekti. Ar ES ERAF līdzekļiem 
realizēti projekti – Dunavas ciema ūdenssaimniecības uzlabošana, velo-gājēju celiņa izbūve Rubeņu ciemā,  
pabeigti arī Eiropas lauksaimniecības fonda Lauku attīstības programmas finansētie projekti Rubeņos un 
Dunavā – sporta laukumi, Dubultu ciemā – Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija. Šobrīd tiek realizēti ūdens 
saimniecības projekti Rubeņu, Mežgales un Vidsalas ciemos un ēku siltināšanas projekti – Rubeņu pirmsskolas 
mācību iestādei un Zasas pagasta pārvaldes administratīvā ēkai  un slēgto atkritumu un izgāztuvju 
rekultivēšanas projekti. Detalizētāka informācija par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības līdzekļiem 
īstenotajiem projektiem Jēkabpils novada pašvaldībā no 01.01.2009. līdz 31.12.2012. iekļauta 2.nodaļas 
1.tabulā. 

Līdz 2008.gadam novadā, galvenokārt piepilsētā, salīdzinoši aktīvāk būvēja savrupmājas, sākoties ekonomiskajai 
krīzei, būvniecība apsīka. Jaunu ēku būvniecība praktiski nenotiek, izņēmumi ir dažas saimnieciska rakstura 
būves,  dzīvojamo ēku īpašnieki lielākoties renovē un rekonstruē esošās ēkas.  

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Pastāv iespēja veidoties „atlūzu” ciemiem – atsevišķām nelielām koncentrētas apbūves grupām, kuru 
apsaimniekošana rada papildus problēmas (ielas, inženiertehniskā apgāde, sabiedriskais transports, publisko 
pakalpojumu infrastruktūra u.c.). 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Pārskatītas iepriekšējā plānošana periodā, prognozējot būvniecības aktivitātes pieaugumu, noteiktās 
paplašinātās ciemu robežas un izvērtēts jaunu apbūves teritoriju veidošanas iespējas.  

Nosakot funkcionālās zonas, ņemts vērā teritorijas iedalījums ciemos un lauku teritorijā. Tikai ciemos plānotas 
šādas funkcionālās zonas: Savrupmāju apbūves teritorijas DzS1; Savrupmāju retinātas apbūves teritorijas DzS2; 
Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas DzD. 

Lauku teritoriju izmantošana plānota iespējami daudzfunkcionāla ar ražošanas attīstības perspektīvu, neizdalot 
tās ārpus ciemiem  atsevišķā funkcionālajā zonā. 

Plānojuma risinājumi neparedz  jaunas daudzdzīvokļu ēku apbūves teritorijas.  

Apbūves parametri noteikti, izvērtējot novadā ietilpstošo pagastu plānojumu risinājumus un krasi nemainot 
nosacījumus, pārskata tabula ar pagastu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu salīdzinājumu un par 
apbūves parametru iekļaušanu jaunajā plānojumā iekļauta 42.pielikumā. 
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13.  NEKUSTAMO ĪPAŠUMU TIRGUS RAKSTUROJUMS 

Situācija Jēkabpils novadā 

Nekustamo īpašumu tirgus novadā šobrīd raksturojams kā mazaktīvs, interneta vidē pārdošanas piedāvājumu 
praktiski nav.

47
 Visvairāk tiek tirgotas meža un lauksaimniecības zemes, periodā pēc krīzes lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme un meža zeme ir ar lielāko tirgus pieaugumu. Lauksaimniecības zemes pieprasījuma 
pieaugumu galvenokārt nosaka atbalsta maksājumi no ES fondiem ar lauksaimniecību saistītām aktivitātēm, 
kam pamatā ir lauksaimniecības zemes nepieciešamība. Pēdējo gadu tendences rāda, ka lauksaimniecības 
zemju pircēju vidū pieaug zemnieku saimniecību īpatsvars. Lauksaimniecības zemes vēlas arī iznomāt, ir 
interese par aizaugušām vai daļēji aizaugušām platībām, kuras būtu iespējams atgriezt lauksaimnieciskajai 
izmantošanai. Piedāvātā samaksa atkarīga no zemes pašreizējā stāvokļa un atrašanās vietas, lauka lieluma un 
nomas ilguma.  

2012.gadā lauksaimniecības zemes – minimālā vērtība (vidējā) 352,82Ls/ha, maksimālā vērtība (vidējā) 
402,10Ls/ha. Meža zemes cenas 2012.gadā svārstījušās no 650-800Ls/ha, vidējā cena 2010.gadā 495,24Ls/ha 
un vidējā cena 2011.gadā 671,33Ls/ha.

48
 

Darījumu skaits: 2010.gadā bijuši 14 darījumi ar lauksaimniecības zemēm, 2011.gadā – 24 darījumi; 2010.gadā 
bijuši 32 darījumi ar meža zemēm, 2011.gadā – 35 darījumi. 

Dzīvojamā apbūve (viensētas, privātmājas, dzīvokļi), publiskā sektora un ražošanas objekti tiek piedāvāti ļoti 
ierobežotā skaitā. 

Lejupslīde ekonomikā ir atstājusi būtisku ietekmi uz nekustamo īpašumu pieprasījumu. Pieprasījuma pēc 
jaunām zemes platībām būvniecībai praktiski nav. Ābeļu pagasta teritorijā Jēkabpils piepilsētā ir izstrādāti 3 
detālplānojumi (2 – Ābeļu ciemā un 1 – Brodos), taču zemes vienību sadalīšana un apbūves gabalu pārdošana 
nav īstenota. 

 

14.  UZŅĒMĒJDARBĪBAS AKTIVITĀTES 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

2012.gadā Nacionālās industriālās politikas (NIP) īstenošanai Ekonomikas Ministrija (EM) sagatavojusi vairākus 
pilotprojektus – programmu zaļās ražošanas attīstībai Latvijā ar 8 miljonu latu finansējumu, izaugsmes kapitāla 
instrumentu 28 miljonu latu apmērā, kā arī programmu ražošanas telpu renovācijai reģionos 13 miljonu latu 
apmērā.  

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2013.-2020.gadam galvenais mērķis ir veicināt ekonomikas 
strukturālās izmaiņas par labu preču un pakalpojumu ar augstāku ienesīgumu ražošanai. NIP pamatnostādnes 
2013.-2020.gadam Ministru kabinetā plānots apstiprināt 2013.gada pavasarī un tās ietver ekonomikas attīstības 
analīzi un prognozes, izaugsmi ierobežojošo problēmu identifikāciju un nepieciešamos rīcības virzienus. 
Vadoties no NIP uzstādījumiem, 2013.gadā plānots apstiprināt MK Latvijas preču un pakalpojumu eksporta 
veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019.gadam. NIP galvenie mērķi un 
uzstādījumi ir integrēti arī Nacionālajā attīstības plānā.  

Viena no Zemgales Plānošanas reģiona prioritātēm ir uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana reģionā. Zemgales 
plānošanas reģiona attīstības padome ir izveidojusi uzņēmējdarbības attīstības koordinācijas darba grupu. 
Darba grupas uzdevums ir veicināt informācijas pieejamību uzņēmējiem par ES struktūrfondu izmantojamajiem 
līdzekļiem, jaunajiem produktiem un tehnoloģijām, un par iespējām piesaistīt investorus, kā arī citiem 
jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Galvenās uzņēmējdarbības formas novadā ir saistītas ar lauksaimniecību (graudkopība, piena un gaļas 
lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību. 

Uzņēmumu reģistrā reģistrēti: 668 uzņēmumi - 413 ir zemnieku saimniecības, 33 kooperatīvās sabiedrības, 7 
paju sabiedrības, 5 pašvaldības uzņēmumi, 12 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 32 individuālie uzņēmumi; 
3 sabiedriskās organizācijas un 6 draudzes.  

                                                                 
47

 Avots: www.ss.lv, www.zip.lv , www.lattio.lv, www.niv.lv  u.c. 
48 

Datu avots: www.kadastralavertiba.lv, Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus – statistiskie rādītāji. 

http://www.ss.lv/
http://www.zip.lv/
http://www.lattio.lv/
http://www.kadastralavertiba.lv/


Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam  I daļa Paskaidrojuma raksts 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013.gads 70 

Komercreģistrā reģistrēta 1 akciju sabiedrība, 2 filiāles, 36 individuālie komersanti un 88 sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību (SIA). Biedrību un nodibinājumu reģistrā fiksētas 30 biedrības. 33 saimniecības nodarbojas 
ar bioloģisko lauksaimniecību – pārsvarā ar gaļas liellopu audzēšanu un piena lopkopību. 

4
 

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu
49

 Jēkabpils novadā ir:  

1. SIA „Mikor”(ceļu būve); 
2.  SIA „Alko” (kravu pārvadājumi); 
3. SIA „CMC OZOLI” (cūkkopība); 
4. ZS „Kalnāres” (graudkopība); 
5. ZS „Kalnieši” (pārtikas tirdzniecība); 

6.ZS „Laši” (graudkopība); 
7.ZS „Noviki”(pārtikas tirdzniecība); 
8.SIA „LiPo Transports” (kravu pārvadājumi); 
9.ZS „Stabiņi” (augkopība); 
10.ZS „Raiņi” (piena lopkopība) 

Lielākie Jēkabpils novada uzņēmumi 2012.gadā: SIA „Mikor", SIA „Alko", SIA „CMC Ozoli", ZS „Kalnāres", ZS 
„Kalnieši".

50
 

Lielākās graudkopības saimniecības: ZS „Laši”, SIA „CMC Ozoli”, ZS „Liepas”, ZS „Vārpiņas”, ZS „Kalnāres”, ZS 
„Lejas Jērāni, ZS „Dzērves”, ZS „Stabiņi”, ZS „Pipariņi”, ZS „Cielavas”, ZS „Zemzari” un ZS „Veckļaviņas”.

51
 

Piena lopkopības saimniecības:  ZS „Krasti”, ZS „Strautiņi”, ZS „Austrumi”, ZS „Plūmes”, ZS „Līvas”, ZS „Aizsili” 
un ZS „Sarmītes”. 

Gaļas lopkopības saimniecības: ZS „Mežāres”, ZS „Niedrupītes”, ZS „Grāviņi-1”, ZS „Mežsētas”, ZS „Krasti”, ZS 
„Kāres” un ZS „Ābelītes”. Zasas pagastā ir liela kautuve SIA „KEBEKO”, kur tiek kauti lopi arī pēc košera 
metodes. 

Aitkopības saimniecības: ZS „Lejiņas”, ZS „Jaunpriekšāni”, ZS „Pļaviņas”. 

Dārzeņu audzētāji: ZS „Rītausmas”, ZS „Cielavas”, ZS „Dzilnas”, ZS „Svarāni”. ZS „Bērzi”, ZS „Veckļaviņas”.  

Mežsaimniecības pakalpojumus sniedz: ZS „Kalnieši, SIA „IP Dālderis”, ZS „Upmaļi”, ZS „Jaunvietas”. 

Tūrisma nozarē darbojas: ZS „Gulbji”, ZS „Pūpoli”, ZS „Mazreiņi”, ZS „Jaunslīterāni”.
4 

Zivkopības nozarē darbojas: ZS „Pūpoli” un ZS „Karpuškas”.  

Transporta pakalpojumus nodrošina – SIA „Alko". 

Ceļu būves nozarē darbojas – SIA „Mikor".  

Novadā tiek audzēti brieži un organizētas komercmedības briežu dārzā „Ziemeļsusējas brieži”. Populāra 
uzņēmējdarbības forma ir arī mazumtirdzniecība (novadā ir 24  pārtikas veikali un kafeinīcas.

52
). Starp 

lauksaimniecības uzņēmumiem lielākie platību ziņā ir augkopības un lopkopības nozares uzņēmumi. Piemājas 
saimniecības novadā praktiski vairs neeksistē, jo šāda saimnieciskās darbības forma kļūst arvien neizdevīgāka - 
nolietojies un samazinājies tehnisko vienību skaits, ko izmantoja šīs saimniecības un samazinājies to iedzīvotāju 
skaits, kas nodarbojas ar šādas formas saimniecisko darbību.  

14.1.  Lauksaimniecība 
Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Zemkopības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības 
nozarēs. Zemkopības ministrija izstrādā Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības rīcības programmas 
laika posmam 2014.-2020.gadam. Programmu mērķis ir Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku 
attīstības nodrošināšana, dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un līdzsvarota teritoriālā attīstība lauku 
apvidos. Lauku atbalsta dienests ir valsts pārvaldes iestāde un darbojas Zemkopības ministrijas pārraudzībā 
atbilstoši Lauku atbalsta dienesta likumam. Pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Zemkopības 
ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde – Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). 

Situācija Jēkabpils novadā 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 37% Jēkabpils novada teritorijas, un no tām lielā mērā ir atkarīgs 
lauku ekonomikas stāvoklis un ainavas kvalitāte. Lauksaimniecībai ir svarīga loma lauku ekonomikas ilgtspējīgā 
attīstībā. Lauksaimnieki pilda daudz dažādas funkcijas, sākot no pārtikas u.c. produktu ražošanas līdz pat dabas 
saglabāšanai un tūrisma pakalpojumu sniegšanai.  

Ieskatam par lauksaimniecības zemju izmantošanu apkopota informācija par dzīvnieku skaitu un liellopu 
novietnēm Jēkabpils novadā, skat. 17. un 18. tabulu. 
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 Datu avots: Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam, dati aktualizēti saskaņā ar SIA „Lursoft” 
(http://www.lursoft.lv)  informāciju uz 2013.gada 19.aprīli. 
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 Datu avots: http://www.zemgale.lv (Zemgales plānošanas reģions). 
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 Datu avots: Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam. 
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 Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldības dati uz 2013.gada 19.aprīli. 

http://www.kalniesial.lv/
http://www.kalniesial.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.zemgale.lv/
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17. tabula. Dzīvnieku skaits Jēkabpils novadā 

Pagasts Liellopi Aitas Kazas Zirgi Citi dzīvn. 

Ābeļu pagasts 750 66 15 5 607 

Dignājas pagasts 741 86 18 0 80 

Dunavas pagasts 655 78 9 4 77 

Kalna pagasts 1039 32 2 1 68 

Leimaņu pagasts 428 122 7 4 220 

Rubenes pagasts 1561 311 39 5 292 

Zasas pagasts 1194 54 25 0 245 

Kopā: 6368 749 115 19 1589 

Datu avots: Lauksaimniecības datu centra publiskā datu bāze, dati par situāciju no 01.01.2013. 

18. tabula. Novietnes ar liellopiem Jēkabpils novadā 

Pagasts 1-5 
liellopiem 

6-10 
liellopiem 

11-20 
liellopiem 

21-50 
liellopiem 

51-100 
liellopiem 

101-200 
liellopiem 

201-500 
liellopiem 

< 500 
liel- 
lopi 

Noviet-
nes 
kopā 

Ābeļu  32 6 11 6 2 1 0 0 58 

Dignājas  35 5 5 0 0 0 2 0 47 

Dunavas  72 18 5 5 2 0 0 0 102 

Kalna  56 9 4 7 1 0 2 0 79 

Leimaņu  35 11 3 5 0 1 0 0 55 

Rubenes 89 35 22 13 4 0 0 0 163 

Zasas  36 11 10 9 0 2 1 0 69 

Kopā: 355 95 60 45 9 4 5 0 573 

Datu avots: Lauksaimniecības datu centra publiskā datu bāze, dati par situāciju uz 01.01.2013. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Neapmierinoša mobilo un interneta sakaru un autoceļu kvalitāte.  

Elektroapgādes nepietiekamas jaudas un lielas izmaksas, lai veidotu jaunu pieslēgumu vai palielinātu jaudu. 

Meliorācijas sistēmu sliktas funkcionēšanas rezultātā daļa lauksaimniecības zemes ir pārmitra. 

Kvalitatīva un kvalificēta darbaspēka trūkums. 

Novadā nav attīstīta produktu pārstrāde. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Atļaut brīvi izmantot lauksaimniecībā izmantojamo zemi gan lauksaimnieciskajai darbībai, gan tūrisma 
pakalpojumu sniegšanai un ražošanai. Lauku zemēs netiek ierobežotas iespējas izmantot citos izmantošanas 
veidos (viensētu tipa apbūvei, ražošanai, apbūvei tūrisma un rekreācijas objektu izveidei, apmežošanai, 
dīķsaimniecību izveidei) cik tālu tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām un nepasliktina blakusesošos 
nekustamajos īpašumu izmantošanas iespējas. Pamatojoties uz novadu esošo teritorijas plānojumu 
risinājumiem, ir noteiktas meliorētās lauku zemes ar ierobežojumiem zemes vienību dalīšanai. 

Plānojumā parādītas arī teritorijas, kurās nepieciešama meliorācijas sistēmu sakārtošana, lai nodrošinātu zemes 
auglību, skat. Pielikuma Nr.2 5.attēlā. 

Ražošanas attīstībai prioritāte vietās, kur ir iespējams inženiertehniskās apgādes nodrošinājums, t.sk. 
elektroapgādes jaudu, ceļu un sakaru nodrošinājums. Plānojumā ražošanas uzņēmumu izvietojumam un 
darbībai noteiktie ierobežojumi saistīti ar vides kvalitātes apsvērumiem un iespējamo sadzīvisko traucējumu 
novēršanu. Plānojums neparedz tādu lauksaimniecības ražotņu attīstību, kam nepieciešamas A kategorijas 
piesārņojošās darbības atļaujas. Plānojums nodrošina iespējas daudzveidīgas ražošanas attīstībai. Noteikti 
minimāli ierobežojumi ražošanas uzņēmumu izvietojumam; ierobežojumi saistīti vienīgi ar vides kvalitātes 
apsvērumiem un iespējamo sadzīvisko traucējumu novēršanu. Plānojuma risinājumi atbalsta infrastruktūras 
attīstību (ceļi, inženiertehniskā apgāde, perspektīvās mājokļa teritorijas). 

14.2.  Tūrisms  

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē. Nozīmīgākie normatīvie akti 

Nacionālā līmenī tūrisma politika ir pausta Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2010.-2015.gadam. Tostarp, 
tajā arī ir teikts: „Zemgale ir vieta lai apstātos – no laika skrējiena, no domām un ikdienas. Vieta pārdomām, kā 
bibliotēka brīvā dabā. Ceļotājiem, kuri vēlas redzēt, ka laika pietiek un tiem, kuri grib apstāties, bet nevar.” 

Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) ir izstrādāta Tūrisma attīstības programma 2008.-2013.gadam, kā arī 
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tūrisma attīstības rīcības plāns, ko, sadarbībā ar Tūrisma koordinācijas darba grupu, katru gadu aktualizē.  

Tāpat 2012.gada 21.augustā ir noslēgts ZPR sadarbības līgums ar Zemgales Tūrisma asociāciju (ZTA). Tā mērķis 
ir veicināt un atbalstīt sadarbību starp Plānošanas reģionu un vietējo Tūrisma asociāciju, lai nodrošinātu 
līdzsvarotu tūrisma nozares attīstību un tās plānošanu. 

Tūrisma likums (1998). 

Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.226 „Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas 
aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību”. 

Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.353 „Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un 
klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, 
klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību”. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Nozīmīgākie apskates objekti: Raiņa memoriālā māja „Tadenava" - Raiņa Literatūras un mākslas vēstures 
muzeja filiāle, Meža materiālu kolekcija „Liepas” (Zasas pagastā), Ābeļu pagasta muzejs, akmeņu un senlietu 
kolekcijas Dunavas pagasta „Atvaros” un Senlietu un lauksaimniecības tehnikas kolekcija Dunavas pagasta 
„Graudiņos”, baznīcas, pilskalni un dabas objekti.

53
 

Tūrisms (atpūtas pakalpojumi): Sēļu lauku sēta „Gulbji” piedāvā siera siešanas un pīrāgu cepšanas aktivitātes, 
kā arī etnogrāfisko būvju un tradīciju iepazīšanu, ZS „Lejiņas” aplūkojams aitkopības process, iespējams 
iegādāties aitu vilnas izstrādājumus. ZS „Mežāres” piedāvā klātienē iepazīt Šarolē šķirnes govju ganāmpulku un 
Dvietes palienes bioloģisko daudzveidību, Zasas amatniecības centrs piedāvā nodarbības keramikā un 
podniecībā, kā arī zīda apgleznošanā. 

Tūrisms (aktīvās atpūtas iespējas): Zasas parks un Rubenes parks. ZS „Mazreiņi” Ābeļu pagastā piedāvā izjādes 
ar zirgiem, laivu nomu un citas ar aktīvo atpūtu saistītas iespējas, ZS „Pūpoli” Rubenes pagastā interesentiem 
nodrošina makšķerēšanu zivju dīķos un pastaigu taku 1km garumā. Putnu vērošanas pārgājieni ar pavadoni 
iespējami Kalna pagastā, Zasas pagastā iespējama savvaļas briežu vērošana. Dunavas pagasta „Grantsbedres” ir 
gleznaina vieta Daugavas krastā, kur apskatei pieejama Dabas taka - kara ierakumi un etnogrāfiskā kalēju 
smēde, Leimaņu pagasta „Dodeļos” piedāvā sporta laukumu, inventāra nomu, makšķerēšanas iespējas un citas 
atpūtas iespējas pie dabas. Ābeļu pagasta „Norās” ir tenisa korti. 

Nakšņošanas iespējas. Leimaņu pagastā atrodas kempings „Kalnāres”, kas piedāvā naktsmītnes treilera tipa 

mājiņās. (Līdzās 14 vietām nakšņošanai, piedāvātas tiek arī telšu un piknika vietas.); brīvdienu mājas un viesu 
nami: Rubenes pagasta brīvdienu māja „Priednieki” (vietu skaits – 2, telšu vietas), brīvdienu māja „Mežābele” 
Dunavas pagastā (vietu skaits – 8), „Bērzzemnieki” Zasas pagastā (vietu skaits – 20), Sēļu lauku sēta „Gulbji” 
Rubenes pagastā (telšu vietas), Dunavas pagasta „Grantsbedres” (telšu vietas). SIA „Brēķu studenti" visiem 
interesentiem piedāvā atpūtu viesu mājā "Brēķu Ezerbancāni", kas atrodas Jēkabpils novada Kalna pagastā. 
Atpūtnieku rīcībā būs viesu māja ar nelielu banketu zāli līdz 20-25 personām, mājīga virtuve, sauna un džakūzī. 
Iespējams nodrošināt naktsmītnes 12 personām. Telšu vietas piedāvā „Jumītis” Leimaņu pagastā, „Pūpoli” 
Rubenes pagastā, „Mazreiņi” Ābeļu pagastā. Nakšņošana iespējama Rubenes kultūras namā, Zasas vidusskolas 
internātā. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Tūrisma attīstību kavē sliktā autoceļu un sakaru kvalitāte.   

Novads ir nost no autoceļiem, pa kuriem notiek lielākā tūristu plūsma Latvijā.  

Daugavas sarežģītā šķērsošana „nogriež” saikni ar Daugavas labo krastu. Trūkst tūrisma mārketinga, maz tiek 
izmantotas vietas unikālās vērtības. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Netiek plānotas īpašas tūrisma un rekreācijas teritorijas. Šāds izmantošanas veids atļauts vairākās 
funkcionālajās zonās, tostarp mežu teritorijās un lauku zemēs.  

Informācija par nozīmīgākajiem tūrisma objektiem un ar tūrismu saistītajiem pakalpojumu objektiem un 
infrastruktūru, telpiski parādīta Pielikuma Nr.2 13.attēlā. 
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 Datu avots: Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam, http://www.jekabpilsnovads.lv, 
http://www.zemgale.lv.  
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15.  IEDZĪVOTĀJI 

Situācija Jēkabpils novadā 

Iedzīvotāju skaits – saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošajiem datiem pēc stāvokļa uz 2013.gada 2.janvāri, 
Jēkabpils novadā deklarēti 5467 iedzīvotāji, t.sk. Ābeļu – 973 iedz., Dignājas – 536 iedz., Dunavas – 689 iedz., 
Kalna – 668 iedz., Leimaņu – 539 iedz., Rubenes – 1096 iedz. un Zasas - 961 iedz. 

Iedzīvotāju blīvums novadā 2012.gada sākumā – 6,2 cilv./km
2
. Mazākais iedzīvotāju blīvums ir Kalna pagastā – 

4 cilv./km
2
, lielākais iedzīvotāju blīvums ir Zasas pagastā – 8,7 cilv./km

2
.  

Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2007.-2012.g.) -8,2%. Salīdzinājumā ar blakus novadiem Jēkabpils novadā ir viens 
no lielākajiem iedzīvotāju skaita samazinājumiem. Noturīga tendence ir iedzīvotāju skaita strauja 
samazināšanās. 2011.gadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 137 cilvēkiem, bet piedzimuši 34. Jēkabpils 
novada pašvaldībā iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs – 63 iedzīvotāji. 2012.gadā iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 143 cilvēkiem. Tas izskaidrojams ar straujo iedzīvotāju kustību (pārdeklarēšanos), lielo 
reģistrēto miršanas gadījumu skaitu un zemo dzimstības līmeni. Jēkabpils novadā pērn kopumā dzimuši 40. Pa 
pagastiem kopumā dzimušo skaits ir sekojošs: Ābeļu pagastā dzimuši 5 bērni, Dignājas pagastā – 6, Dunavas 
pagastā – 2, Kalna pagastā – 5, Leimaņu pagastā – 5, Rubenes pagastā – 8 un Zasas pagastā 9 bērni.  

Novadā 2012.gadā nomiruši 114 iedzīvotāji. Pa pagastiem sadalījums ir sekojošs: Ābeļu pagastā nomiris 21 
iedzīvotājs, Dignājas pagastā – 11, Dunavas pagastā – 17, Kalna pagastā – 12, Leimaņu pagastā – 6, Rubenes 
pagastā – 30 un Zasas pagastā – 17.
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Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 2012.gada sākumā: līdz darbaspējas vecumam – 11,4%, darbaspējas 
vecumā – 66,3%, virs darbaspējas vecuma – 22,3%. 

19. tabula. Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra  
 

20. tabula. Bērnu  vecuma un dzimuma struktūra 

Līdz darbaspējas vecumam 622 0-6 gadu vecumam 216 

t.sk. vīrieši 309 t.sk. vīrieši 96 

t.sk. sievietes 313 t.sk. sievietes 120 

Darbaspējas vecumā 3616 7-18 gadu vecumā 582 

t.sk. vīrieši 1966 t.sk. vīrieši 299 

t.sk. sievietes 1650 t.sk. sievietes 283 

Pēc darbaspējas vecuma 1224 Kopā 789 

t.sk. vīrieši 439 Datu avots: http://www.pmlp.gov.lv,   

t.sk. sievietes 785 Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.01.2013. 

Kopā 5462  

Demogrāfiskā slodze 2012.gada sākumā: 507,8.
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 Attiecība starp bērnu un pensijas vecuma cilvēku skaitu 
raksturo iedzīvotāju sastāva novecošanās tendences. Pensijas vecuma iedzīvotāju skaita samazinājumu ietekmē 
pensionēšanās vecuma izmaiņas (palielināšana), bet bērnu īpatsvara samazināšanās visuzskatamāk parāda 
nelabvēlīgās demogrāfiskās struktūras izmaiņas. 

Pašreizējā iedzīvotāju vecuma struktūra nākotnē var novest pie iedzīvotāju novecošanās. Šobrīd novadā, līdzīgi 
kā Latvijā kopumā, iedzīvotāju skaits samazinās gan dabiskās kustības, gan ilgtermiņa iedzīvotāju migrācijas 
rezultātā.  

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Pašvaldību konkurence par iedzīvotājiem. Iedzīvotāju novecošanās, iedzīvotāju skaita samazināšanās, t.sk. 
skolas vecuma bērnu skaita iespējamā samazināšanās. 

Salīdzinoši mazais teritorijas apdzīvotības blīvums novada teritorijā sadārdzina un kavē attīstīt ceļu tīklu un 
sakaru kvalitāti novada perifērijā un sadārdzina infrastruktūras uzturēšanu un nodrošināšanu, kā arī ietekmē 
piedāvātās izglītības un pakalpojumu kvalitāti. 

Attīstību kopumā ietekmē arī tādi faktori kā iedzīvotāju aizplūšana no laukiem uz pilsētām, iedzīvotāju darba 
meklējumi ārvalstīs. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Pārskatītas jauno dzīvojamās apbūves teritoriju platības, bez pamatojuma neveidojot jaunas apbūves zonas.  
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 Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 
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 Darbspējas vecuma iedzīvotāju attiecība uz 1000 iedzīvotājiem ārpus darbspējas vecuma. Datu avots: CSP dati uz 
19.04.2013. 
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16.  APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Latvijā ir triju veidu apdzīvotās vietas: pilsētas, 
ciemi un viensētas.  

Lai attīstītu apdzīvojumu atbilstoši LIAS 2030 Telpiskās attīstības perspektīvai (Attīstības centru izaugsme, 
Pilsētu un lauku mijiedarbība un attīstības centru funkcionālais tīkls), VARAM ir sagatavojusi Reģionālās 
politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (projekts). Attīstības centri tiek iedalīti nacionālā līmeņa 
(republikas pilsētas), reģiona līmeņa (lielākoties bijušo rajonu centri) un novada līmeņa centru kategorijās. 
Katra līmeņa attīstības centrs pamatnostādnēs tiek saistīts ar valsts un pašvaldības pakalpojumu apjomu, 
finansējuma piesaisti publisko pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai. 

Zemgales plānošanas reģionā attīstības centru kategorijas būs noteiktas tad, kad tiks apstiprināta reģiona IAS 
(plānots 2013.gadā). Pašlaik reģiona līmenī ir bijusi atšķirīga pieeja attīstības centru noteikšanā: ZPR ilgtermiņa 
attīstības stratēģijas sadaļa „Pilsētas – lauku mijiedarbība” (projekts) izdala vienu novadu nozīmes attīstības 
centru un četrus vietējās nozīmes attīstības centrus; ZPR teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam (II daļa 
„Telpiskās attīstības perspektīva”) nosaka divus vietējā līmeņa attīstības centrus un astoņus pirmā līmeņa 
attīstības centrus (1.pielikums). 

Ciemu robežas nosaka teritorijas plānojumā, kā to paredz Teritorijas attīstības plānošanas likums. 

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 attiecīga infrastruktūra.  

Likumdošanas aktualitātes -  Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi. Projektā 
ietverti atšķirīgi plānošanas un telpiskās attīstības nosacījumi ciemos un lauku teritorijās. Prasības ciemu un 
pilsētu teritoriju plānošanai paredz, ka ārpus pilsētām un ciemiem aizliegts veidot jaunas kompleksas 
dzīvojamās apbūves teritorijas. Nepieciešamības gadījumā paplašina esošos ciemus, vai veido jaunus ciemus. 
Paredzēts arī, ka Lauku teritorijās jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2ha, ja citos normatīvajos 
aktos vai pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikts citādi. Šis nosacījums netiek 
attiecināts uz: zemes vienībām, kas nepieciešamas esošu ēku un būvju apsaimniekošanai; zemes robežu 
pārkārtošanu vai zemes vienību apvienošanu; zemes vienībām, kas nepieciešamas transporta infrastruktūras, 
inženierapgādes tīklu un to objektu izbūvei vai uzturēšanai; gadījumiem, kad nepieciešams no pārējās zemes 
platības atdalīt esošo viensētu, vai bijušo mājvietu, ja tai tiek nodrošināta piekļūšana (piebraukšana) un 
elektroapgāde; zemes vienībām, kas nepieciešamas atsevišķu ražošanas, publiska vai komerciāla rakstura 
objektu būvniecībai un apsaimniekošanai.  

VAN projektā paredzētas arī prasības, kas jānodrošina plānojot jaunus ciemus vai paplašinot esošo ciemu 
teritorijas: transporta infrastruktūras risinājumus, kas nodrošina iekšējā ielu tīkla optimālu sasaisti ar ārējo 
autoceļu tīklu; inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu; iespējas iedzīvotājiem saņemt minimālo pakalpojumu 
klāstu, tas ir, pirmskolas un pamatskolas izglītību, veselības un sociālo aprūpi, kā arī ikdienā nepieciešamās 
pārtikas preces; teritorijas sasniedzamību ar sabiedrisko transportu; teritorijas pārvaldības nodrošinājumu (ielu 
un inženierkomunikāciju uzturēšanu un apsaimniekošanu, atkritumu savākšanu u.c.); publiskiem mērķiem 
paredzētās teritorijas; publisko ārtelpu, tai skaitā publiski pieejamās dabas un apstādījumu teritorijas.  

Situācija Jēkabpils novadā 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Jēkabpils novads ir administratīva vienība, kas 
sastāv no septiņām teritoriālajām vienībām – pagastiem.  Novada administrācija atrodas ārpus novada 
teritorijas Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a. Administratīvais iedalījums un attālums no pagasta centriem līdz novada 
administratīvajam centram dots 2.tabulā.  

Jēkabpils novads augstāka plānošanas līmeņa dokumentos atzīmēts kā Lauku attīstības telpa, novada teritorijā 
nav reģionālas nozīmes attīstības centru, tas robežojas ar Jēkabpils pilsētu – nacionālas nozīmes attīstības 
centru.   

Novada apdzīvojuma un tai pakārtoto apbūves struktūru nosaka dabas faktori (reljefs, ģeoloģiskie apstākļi, 
hidrogrāfiskais tīklojums, veģetācija u.tml.), esošā funkcionālā un telpiskā organizācija, apbūves un nekustamo 
īpašumu struktūra. Novada apdzīvojuma struktūru veido blīvi apdzīvotas vietas – ciemi (21.tabula) un viensētas. 
To izvietojums novada teritorijā parādīts Pielikuma Nr.2 10.attēlā. Viensētas koncentrētas galvenokārt ceļu 
tuvumā, tās ir svarīgs lauku ainavas elements. Lauku zemju areālus atdala lielas mazapdzīvotas mežu platības. 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam  I daļa Paskaidrojuma raksts 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013.gads 75 

21. tabula. Jēkabpils novada apdzīvotās vietas (ciemi) 

Pagasts Apdzīvota vieta (ciems) Iedz. skaits
56

 Apbūves blīvums* 

Ābeļu pagasts 
 
 

Brodi 436 Augsts 

Laši 22 Augsts  

Ķeikāni 32 Vidējs 

Ābeļi 32 Vidējs 

Silacaunes 20(+4) Zems 

Sīļukalns 19 Zems 

Platači (Platačkalns) 14 Zems 

Rubuļkalns 8 Zems 

Veselība - Vidējs 

Liesma  - - 

Saldes 9 (4 mājas) Zems 

Dignājas pagasts 
 

Vandāni 260 Augsts 

Dignāja 25 (7 mājas) Zems 

Dignājas skola 14 Zems 

Dunavas pagasts 
 

Sudrabkalns 146 Augsts 

Dunava 167 Augsts 

Cukuriņi 22 (7 mājas) Zems 

Tadenava 12 (7 mājas) Zems 

Kalna pagasts 
 

Vidsala 136 Augsts 

Dubulti 137 Augsts 

Vārzgūne - Vidējs 

Leimaņu pagasts 
 

Leimaņi 137 Vidējs 

Mežgale 113 Augsts 

Stradi 36 Zems 

Rubenes pagasts Rubeņi 265 Augsts 

Kaldabruņa 94 Augsts 

Slate 124 Augsts 

Izabelina 29 (10 mājas) Zems 

Mazslate 36 (12 mājas) Zems 

Silagals 23 Zems 

Sīļi 23 (7mājas) Zems 

Červonka 6 (4 mājas) Zems 

Spēlēni 7 (2 mājas) Zems 

Zasas pagasts 
 

Zasa 455 Augsts 

Liepas 73 Augsts 

Akmeņāres 25 Zems 

Bērzone 39 Zems 

Ģērkāni 6 Zems 

Kalvāni 16 Zems 
Augsts – dominē zemes vienības ar platību 1200m

2
, apbūve izvietota kompakti; Vidējs – kompaktas māju grupas mijas ar 

lieliem neapbūvētām platībām, viensētām; Zema – viensētu māju grupa, lieli zemes gabali. 

Līdzšinējā plānošanas periodā no novada teritorijā esošajām blīvi apdzīvotajām vietām – ciemiem, ciemu 
robežas noteiktas 17 ciemiem.  

22. tabula. Ciemu dalījums pēc kategorijām līdzšinējā plānošanas periodā 

Valsts adrešu 
reģistrs 

Novadu veidojošo 
pagastu teritorijas 
plānojumi 

Jēkabpils novada 
AP 
2012.-2018. 
gadam 

ZPR ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas sadaļā 
„Pilsētas – lauku 
mijiedarbība” (projekts) 

ZPR TP 2006.-2026. 
gadam (II daļa 
„Telpiskās attīstības 
perspektīva”) 

28 ciemi 17 ciemi 11 ciemi 5 ciemi 9 ciemi 

t.sk. 17 ir ciema 
robeža 

t.sk. 3 ciemiem 
iedz.  sk. ir 
 no 7 līdz 36 

t.sk. 2 vietējas 
nozīmes attīstības 
centri (ciemi) 

t.sk. 1 novada 
nozīmes  
attīstības centrs 

t.sk. 2 vietējā 
līmeņa attīstības 
centri 

                                                                 
56

 Pašvaldības dati saskaņā ar aptuvenām aplēsēm uz 31.01.2012. 
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Valsts adrešu 
reģistrs 

Novadu veidojošo 
pagastu teritorijas 
plānojumi 

Jēkabpils novada 
AP 
2012.-2018. 
gadam 

ZPR ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas sadaļā 
„Pilsētas – lauku 
mijiedarbība” (projekts) 

ZPR TP 2006.-2026. 
gadam (II daļa 
„Telpiskās attīstības 
perspektīva”) 

t.sk. 11 nav 
ciema robeža 

t.sk. 2 ciemiem  
izteikti liela 
teritorija  

t.sk. 9  pirmā .līm. 
attīstības centri 
(ciemi) 

t.sk. 4 vietējās 
nozīmes attīstības 
centri 

t.sk. 8  pirmā līm. 
attīstības centri  

Attīstības centru klasifikācija tiek saistīta ar noteiktu pakalpojumu klāstu – “pakalpojumu grozu”. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju, Valsts adrešu reģistrā ir 28 Jēkabpils novada ciemi (1.pielikums). 
Daļa no šiem ciemiem ir ar nelielu iedzīvotāju skaitu un tajos dominē viensētu apbūve. Lauku apdzīvoto vietu, 
kurām ir savs nosaukums ir vēl vairāk – 39. Šīm lauku apdzīvotajām vietām nav ciema statusa un ciema robežu. 
Tās nav pakalpojumu sniegšanas vietas. Iedzīvotāju skaits lauku apdzīvotajās vietās samazinās. Daļa šo vietu 
sastāv tikai no dažām viensētām. 

Detalizētāka informācija par ciemiem novada teritorijā iekļauta 1.pielikumā, par ciemu robežu izmaiņām 
2.pielikumā, esošā apdzīvojuma struktūra parādīta Pielikuma Nr.2 10.attēlā, plānotā  – parādīta Pielikuma Nr.2 
11.attēlā. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Novadam nav sava administratīvā centra, tas atrodas pilsētā, Daugavas otrā krastā Krustpils pusē. 

Dažādos laikos un atbilstoši dažādiem likumiem veidoto ciemu saraksti, adresācija un attīstības centru 
klasifikācija atšķiras. 

Iepriekšējā plānošanas periodā novadu pagastu plānojumos ir plānotas plašas ciemu robežas, kas dažiem 
ciemiem ievērojami pārsniedz ciemu esošo teritoriju), īpaši šāda situācija raksturīga Jēkabpils piepilsētā. Praksē 
apdzīvotās vietas lielākoties nav „augušas” atbilstoši plānotajam.  

Pastāv iespēja veidoties „atlūzu” ciemiem – atsevišķām nelielām koncentrētas apbūves grupām, kuru 
apsaimniekošanas rada papildus problēmas (ielas, inženiertehniskā apgāde, sabiedriskais transports, publisko 
pakalpojumu infrastruktūra u.c.). 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Vairākos normatīvajos aktos ir noteiktas atšķirīgas prasības attiecībā uz ciemiem un lauku teritorijām. Ministru 
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” nosaka, ka adresi ārpus 
ciemiem veido ar unikālu māju nosaukumu un adresi ciemos veido ar ielu un māju numuru. Meža likums un 
tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka: ciemos pašvaldība var noteikt papildus nosacījumus 
koku ciršanai (atļaujas, savādāka zaudējumu aprēķināšana); ciemu teritorijās esošos mežus var atsavināt parku 
veidošanai; lai lemtu par meža transformēšanu ciema teritorijā, jāveido daudzu institūciju komisija; lai ļautu 
koku ciršanu publiski pieejamos objektos, pašvaldībai jārīko publiskā apspriešana; ciema teritorijās koku ciršana 
ir aizliegta laikā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam. 

Ciemos Valsts zemes dienests uztur kadastra informāciju ar mēroga noteiktību 1:2000, lauku teritorijā – 
1:10000 (Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 
datu aktualizācijas noteikumi”. Kadastrālo uzmērīšanu ciemos veic ar 2. kategorijas precizitāti, laukos – 3. 
kategorijas. Laukos robežas dabā atzīmē ar kupicu, ciemos kupicu ierok pēc atsevišķa īpašnieka iesnieguma un 
tikai vietās bez cietā seguma (Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 „Zemes kadastrālās 
uzmērīšanas noteikumi”). 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, ciemos ir mazākas drošības aizsargjoslas, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, 
aizsargjoslas gar valsts un pašvaldības autoceļiem jeb ielu sarkanās līnijas un aizsargjosla gar elektriskajiem 
tīkliem. Aizsargjoslās ir dažādi saimnieciskās darbības ierobežojumi. Savukārt aizsargjoslas platībā piemēro NĪ 
nodokļa atvieglojumus. 

Ciemos tiek attīstīta centralizētās ūdensapgāde un notekūdeņu savākšana. Ciemos ir mazāki attālumi starp 
gāzes, elektroapgādes u.c. inženierkomunikācijām un tās izvieto starp sarkanajām līnijām vai ceļa zemes joslā. 
Laukos inženierkomunikācijas izvieto ārpus autoceļu zemes nodalījuma joslas. 

Ciemos ir stingrākas prasības suņu un citu mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai (Ministru kabineta 2006.gada 
4.aprīļa noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”). 

Ciemos virszemes ūdeņu aizsargjoslā nav nepieciešami tehniskie noteikumi, laukos ir nepieciešami. 

Valsts zemes dienests un Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra uzkrāj un apkopo vietvārdu informāciju 
vietvārdu datubāzē par administratīvajām teritorijām, teritoriālās vienībām, apdzīvotajām vietām (ciemi, 
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viensētas), kā arī apdzīvoto vietu daļām un viensētu grupām bez oficiāli piešķirta statusa (Ministru kabineta 
2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi”). 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība (nelielas atšķirības nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanai atsevišķos gadījumos)”. 

Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 

Būvnormatīvi: Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumi Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves"”; Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumi Nr.485 
„Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 „Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli”.  

Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumi Nr.1330 „Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami 
dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai”. 

Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.307 „Noteikumi par Adrešu klasifikatoru”. 

Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.243 „Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju 
būvniecības kārtība”. 

Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”. 

Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”. 

Ministru kabineta 2003.gada 31.marta rīkojums Nr.190 „Par novadu izveidošanas projektu” 

Likums „Par autoceļiem”; Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika”. 

Civillikums. TREŠĀ DAĻA. Lietu tiesības. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Jēkabpils novada teritorijā ir noteiktas divu kategoriju blīvi apdzīvotās vietas, kuru saraksts ietverts 23.tabulā: 
ciemi, kuriem ir ciema statuss Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izpratnē un vēsturiskie ciemi 
(lauku ciemi), kuriem ir noteikts nosaukums, bet kuriem nav ciema statusa Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma izpratnē. 

23. tabula. Jēkabpils novada blīvi apdzīvotās vietu dalījums  

Pagasts Ciems (ar robežu) Vēsturiskais ciems (lauku ciems) (bez robežas) 

Ābeļu pagasts 
 
 

Brodi Ķeikāni 

Laši Silacaunes 

Ābeļi Sīļukalns 

 Platači (Platačkalns) 

 Rubuļkalns 

 Veselība 

 Liesma 

  Saldes 

Dignājas pagasts 
 

Vandāni Dignāja 

 Dignājas skola 

Dunavas pagasts 
 

Sudrabkalns Cukuriņi 

Dunava Tadenava 

Kalna pagasts 
 

Vidsala Vārzgūne 

Dubulti  

Leimaņu pagasts Leimaņi Stradi 

Mežgale  

Rubenes pagasts Rubeņi Izabelina 

Kaldabruņa Mazslate 

Slate Silagals 

 Sīļi 

 Červonka 

 Spēlēni 

Zasas pagasts 
 

Zasa Akmeņāres 

Liepas Bērzone 

 Ģērkāni 

 Kalvāni 
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Plānojuma risinājumi paredz divus novada nozīmes attīstības centrus, sešus vietējās nozīmes attīstības centrus, 
septiņus ciemus ar robežu un pārējās blīvi apdzīvotās vietas kā vēsturiskos ciemus (lauku ciemi – bez robežas), 
skat. 1. un 2.pielikumu, ciemu izvietojums novada teritorijā un to kā attīstības centru dalījums parādīts 
Pielikuma Nr.2 10. un 11.attēlā. Plānojuma risinājumi paredz neveidot jaunas apbūves teritorijas, bet „aizpildīt” 
esošās apbūves teritorijas. 

 

17.  SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, pašvaldību autonomajās funkcijās ietilpst sociālās infrastruktūras objektu 
un pakalpojumu sniegšana vai pieejamības nodrošināšana. Sociālās infrastruktūras objekti ir valsts un 
pašvaldības iestādes un izglītības, kultūras, sporta, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestādes. 

Zemgales plānošanas reģionā ir izstrādāts Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju mobilitātes plāns, kurā 
kā izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības pakalpojumu sniegšanas vietējais centri Jēkabpils novadā 
izdalīti ciemi – Rubeņi un Zasa. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Administratīvais centrs atrodas ārpus novada teritorijas – Jēkabpilī. Pašvaldības pārraudzībā saskaņā ar 
Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu šobrīd ir 31 esošā iestāde, t.sk. Jēkabpils novada administrācija  un 7 
pagastu pārvaldes, 5 pamatskolas, vidusskola, 6 tautas vai kultūras nami, 11 bibliotēkas un Jēkabpils novada 
bāriņtiesa, novada dzimtsarakstu nodaļa un sociālais dienests. 

Sociālās infrastruktūras (izglītības iestādes, kultūras, sporta, veselības aprūpes un sociālās palīdzības) objekti 
novadā atrodas koncentrēti, galvenokārt, lielākajās blīvi apdzīvotajās vietās (ciemos) – Zasā un Rubeņos, kā arī 
citos pagastu centros vai ciemos. Informācija par infrastruktūras objektu pieejamību blīvi apdzīvotās vietās 
(ciemos) apkopota 1.pielikumā, izvietojums novada teritorijā parādīts Pielikuma Nr.2 12.attēlā, sporta objektu 
saraksts dots 24.pielikumā.  

Kopumā teritoriju un objektu nodrošinājums sociālās infrastruktūras attīstībai novadā vērtējams kā pietiekams. 
Novada iedzīvotājiem ir iespējams sportot, izmantojot skolu sporta objektus. Vasarā Zasa ir aktīva nometņu 
rīkošanas vieta. Jēkabpils novadā ir attīstīta kultūras infrastruktūra. Novadā pietiek teritoriju un objektu 
noslodzi ir iespējams paaustināt, lai iedzīvotājiem nodrošinātu nepieciešamos pakalpojumu, gan izglītības, 
mūžizglītības un sociālās nodrošināšanās sfērās.  

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Audzēkņu skaits novada vispārizglītojošajās skolās samazinās. Iedzīvotāju, t.sk. skolēnu un pirmskolas vecuma 
bērnu skaita samazināšanās rada grūtības (sadārdzina) pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu un objektu 
uzturēšanu (izglītības un sporta iestāžu infrastruktūras u.c. rekonstrukciju, apgrūtina materiālās bāzes 
papildināšanu un modernizēšanu). 

Skolu likvidācija vai darbības sašaurināšana var negatīvi ietekmēt apdzīvotās vietas ekonomisko attīstību, 
demogrāfisko situāciju, nodarbinātību. 

Vides pieejamības nodrošināšana, tai skaitā izglītības, kultūras, sporta u.c. iestādēs un publiskajā telpā. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Plānojuma risinājumi paredz saglabāt esošos izglītības, kultūras u.c. sociālās infrastruktūras objektus. Tie 
ietverti sabiedriskās apbūves funkcionālajā zonā P1. Plašākas iespējas – koncentrēta un intensīvāka teritorijas 
izmantošana atļauta jauktas publiskās apbūves teritorijās P2. 

Netiek plānotas īpašas tūrisma un rekreācijas teritorijas. Šāds izmantošanas veids atļauts vairākās 
funkcionālajās zonās, tostarp publiskās apbūves teritorijās, mežu teritorijās un lauku zemēs.  

Plānojuma risinājumi paredz papildizmantošanas, kas nepieciešamības gadījumā ļauj izglītības iestādi izmantot 
daudzfunkcionāli, t.sk. ražošanas un mācību prakses bāzes izveidošanai, kultūras, sporta un interešu izglītības 
piedāvājuma attīstīšanai u.tml. 

Plānojuma risinājumi vērsti uz vides pieejamības nodrošināšanu, tai skaitā izglītības, kultūras, sporta u.c. 
iestādēs un publiskajā telpā. 
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18.  TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Transporta nozarē hierarhiski augstākais vidēja termiņa plānošanas dokuments ir „Transporta attīstības 
pamatnostādnes 2007.-2013.gadam”. Šobrīd Satiksmes ministrija izstrādā „Transporta attīstības 
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, ņemot vērā Eiropas līmeņa dokumentus, Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju līdz 2030.gadam, kā arī ievērojot nepieciešamību šīs pamatnostādnes veidot saskaņā ar nākamo 
Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.gadam. 

Ceļu satiksmes drošības programma 2007.-2013.gadam.  

Satiksmes ministrija neplāno tuvāko gadu laikā jaunu autoceļu posmu un satiksmes mezglu izbūvi novada 
teritorijā. Valsts autoceļu uzturēšanas un seguma atjaunošanas darbi tuvākos gados novada teritorijā tiks 
plānoti tikai ikdienas un periodisko būvdarbu (segumu saglabāšanas pasākumi, būvju remonts) programmu 
ietvaros to ceļu zemes nodalījuma joslu robežās, atbilstoši piešķirtajam finansējumam. 

Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju mobilitātes plāns ilgtermiņā paredz kvalitatīvu Zemgales 
plānošanas reģiona autoceļu attīstību, kas nodrošina apdzīvoto vietu sasniedzamību un ekonomisko izaugsmi, 
pieejamu un efektīvu sabiedrisko transportu, t.sk. rīcība „Veicināt iespēju nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem 
nokļūt novada centrā apmeklēt izglītības iestādes, nokļūt darba vietās, valsts un pašvaldību institūcijās to 
normālajā darba laikā ar sabiedrisko transportu vismaz 2 reizes dienā” un videi draudzīga transporta 
izmantošanas veicināšana, t.sk. rīcības veloceliņu attīstības veicināšanai, sabiedriskā transporta kā 
pārvietošanās veida popularizēšanai. 

Valsts autoceļu pārvaldīšanu, uzturēšanu, projektēšanu un renovāciju finansē no valsts pamatbudžetā valsts 
autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts pamatbudžetā valsts autoceļu fonda programmai 
piešķirtos līdzekļus izlieto arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai. Valsts 
pamatbudžetā valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka Ministru 
kabinets. Mērķdotāciju ieskaita pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību ceļu fondos). Mērķdotācijas daļas 
lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas 
likumības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas 
izlietošanu, nosaka Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumi Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts 
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.  

Atkarībā no valsts autoceļu klasifikācijas un satiksmes intensitātes, autoceļu seguma, to tehniskā stāvokļa, 
autoceļu uzturēšanai pieejamā finansējuma un autoceļu ekonomiskās un sociālās nozīmes, autoceļi ir sadalīti 
ziemas uzturēšanas klasēs.
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18.1.  Valsts autoceļi 

Situācija Jēkabpils novadā 

Novadā ir samērā labi attīstīts autoceļu tīkls, kas telpiski saistīts ar Jēkabpils pilsētu. Novadu šķērso valsts 
reģionālie autoceļi:

 
P72 Ilūkste-Bebrene-Birži (daļēji ar melno segumu), P74 Šiliņi-Aknīste (ar melno segumu) un 

P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža(Nereta) (ar melno segumu), kā arī 14 valsts vietējie ceļi.
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 Novadā esošo valsts 
autoceļu posmu saraksts un to zemes nodalījuma joslu minimālais platums un intensitāte (AADT) dota 
25.pielikumā, esošās transporta infrastruktūras izvietojums un seguma veids parādīts Pielikuma Nr.2 14.attēlā, 
plānotie autoceļu infrastruktūras projekti un nepieciešamie uzlabojumi  – Pielikuma Nr.2 15.attēlā. 

Nozīmīgākie uzlabojumi, kas pozitīvi ietekmēs arī transporta infrastruktūras izmantošanas iespējas Jēkabpils 
novadā ir saistīti ar plānotajiem transporta infrastruktūras uzlabojumiem kaimiņu pašvaldībās. Otrs tilts pāri 
Daugavai, kā arī jaunais pārvads (pie Ābeļu pagasta robežas) pilnveidos Jēkabpils pilsētas transporta 
infrastruktūras tīklu. Tas būtiski uzlabos satiksmi pilsētā – atslogos pilsētas ielas un pirmo tiltu pāri Daugavai no 
kravu tranzīta, atvieglos piekļuvi pilsētas industriālajām teritorijām, vairojot arī Jēkabpils novada iedzīvotāju 
mobilitātes iespējas – uzlabos Jēkabpils novada sasniedzamību un saikni ar Daugavas labo krastu, to šobrīd 
nodrošina 2 pārceltuves pār Daugavu. Pārceltuves atrodas pretī Līvāniem un Dunavā. 14.02.2013. (protokols 
Nr.4, 21.§)  Jēkabpils pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.71 „Par tilta pār Daugavu un piebraucamo ceļu 
būvniecības gala varianta izvēli”. Līvānu novada pašvaldība savos attīstības plānošanas dokumentos savukārt ir 
paredzējusi Daugavas šķērsojumu (otras pārceltuves vietā pretī Vandāniem (Līvānu pusē pie pārceltuves pienāk 
autoceļš V758), tas uzlabos Daugavas šķērsojuma iespējas (izslēgs sezonalitāti).  
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 09.03.2010. MK noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli’’ 2.pielikum. 
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 Datu avots: VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa. 
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Jēkabpils novadā ir zemākais asfaltbetona ceļu seguma īpatsvars - valsts autoceļi – 17%, pašvaldības ceļi – 0,4%, 
kas atstāj negatīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju nodarbinātības iespējām novada 
teritorijā.  

Pavasara šķīdoņos un mitros rudeņos valsts vietējo autoceļu neapmierinošais tehniskais stāvoklis apgrūtina 
pārvietošanos vai atsevišķos posmos pat padara to neiespējamu. Kritiskā tehniskajā stāvoklī ir valsts autoceļu 
P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posms ar grants segumu un autoceļš V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posmi ar grants 
segumu, kas ir nozīmīgi reģiona pirmā attīstības līmeņa centru (Dunava, Sudrabkalns, Vandāni) un novada 
līmeņa attīstības centru (Zasa, Rubeņi) sasniedzamībai. No valsts vietējiem autoceļiem apmierinošs tehniskais 
stāvoklis ir autoceļiem V810 un V822. Sliktā tehniskā stāvoklī ir autoceļi V800. 
Laika posmā no 2012. līdz 2013.gadam veikta valsts reģionālā autoceļa P74 Siliņi-Aknīste, kas savieno 
apdzīvotas vietas Jēkabpils un Aknīstes novados, rekonstrukcija. Pēc visu plānoto rekonstrukcijas darbu 
pabeigšanas autoceļš P74 klāts ar nepārtrauktu labas kvalitātes asfaltbetona segumu visā tā garumā.
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Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Lielākā autoceļu daļa novadā ir grants ceļi, daļai nepieciešams atjaunot segumu. Grants segumam dilstot, 
veidojas grambas, bedres, „trepe” un „smilšu vannas”, mazinās satiksmes drošība, palielinās ceļā pavadītais 
laiks, degvielas patēriņš un transportlīdzekļa izmantošanas izdevumi, bet autoceļa saglabāšana apmierinošā 
stāvoklī pakāpeniski kļūst arvien dārgāka.  

Lai ierobežotu grants seguma strauju bojāšanos mitruma ietekmē, grants autoceļi pavasarī un rudenī daļēji tiek 
slēgti smagsvara transportlīdzekļu satiksmei, kas kavē uzņēmējdarbības attīstību.  

Neapmierinoša ir valsts ceļu kvalitāte, kas savieno pagastu centrus, apgrūtina novada administratīvā centra –
Jēkabpils pilsētas sasniedzamību, mazina attīstības centru lomu, pakalpojumu pieejamību, iespējas 
uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās. (Jēkabpils novadā salīdzinoši ar ZPR pašvaldībām ir zemākais 
asfaltbetona ceļu seguma īpatsvars - valsts autoceļi – 17%, pašvaldības ceļi – 0,4%, kas atstāj negatīvu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju nodarbinātības iespējām novada teritorijā.) 

Valsts autoceļi un to infrastruktūra ir uz sabrukšanas robežas, jo to renovācijai ilgtermiņā vēl arvien nav 
līdzekļu. To stāvoklis katru gadu pasliktinās. Tas kopumā rada negatīvu ietekmi uz attīstību un iedzīvotāju skaita 
izmaiņām novada perifērijā. Finansējums šo autoceļu infrastruktūras sakārtošanai nav pietiekams, 
nepieciešams nodrošināt straujāku infrastruktūras attīstību. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Likums „Par autoceļiem”; Autopārvadājumu likums  

Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumi Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas 
objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu un informācijas objektu 
izvietošana”. 

Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumi Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts 
autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem". 

Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu 
pievienošanu valsts autoceļiem". 

Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumi Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un 
kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi". 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) sasaisti ar valsts autoceļu tīklu jāveic, 
ievērojot „pakāpeniskuma" principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus jāparedz pie pašvaldību (galvenokārt) vai 
valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu 
perspektīvā, lai uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts reģionālajiem 
autoceļiem pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā 
apkārtnē.  

Ceļu ekspluatācijas nodrošināšanai jāievēro likums „Par autoceļiem" un „Aizsargjoslu likuma" prasības. 
Dzīvojamo un publisko apbūvi plāno tādā attālumā no ceļiem, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret 
autotransporta radīto troksni, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas 
kārtība" prasības.  

Servisa objektus pēc iespējas plāno tikai teritorijās ar ātruma ierobežojumu 50km/h.  
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 Datu avots: Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju Mobilitātes plāns. 
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Aizsargjoslas gar novada teritorijā esošajiem valsts autoceļiem ārpus ciemu teritorijām norādītas 25.pielikumā. 
Ciemu teritorijās valsts autoceļiem aizsargjosla tiek noteikta kā sarkanā līnija (esošā vai projektētā ielas robeža) 
– valsts autoceļiem zemes nodalījuma joslas platumā, skat. 25.pielikumā. 

Plānojuma III „Grafiskajā daļā” atbilstoši mēroga noteiktībai atspoguļota transporta infrastruktūra un 
aizsargjoslas. 

18.2.  Pašvaldības ceļi un ielas 

Situācija Jēkabpils novadā 

Pašvaldības īpašumā ir 20 ielas (ar melno segumu – 4,87km (38,12%), ar grants (šķembu) – 5,22km (40,89%)) un 
288 ceļi ar kopējo garumu 469,51km, no tiem:
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1. 86 A grupas autoceļi (ar melno segumu – 2,2km (1%), ar grants (šķembu) – 232,41km (95%), bez 
seguma 10,96km (4%)); 

2. 108 B grupas autoceļi (ar melno segumu – 2,06km (2%), ar grants (šķembu) – 94,92 (73%), bez seguma 
– 30,4km (23%)); 

3. 94 C grupas autoceļi (ar melno segumu – 0,14km (0,15%), ar grants (šķembu) – 51,34km (55%), bez 
seguma –  41,86km (45%)). 

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksti doti 26.-29.pielikumā, plānotie autoceļu infrastruktūras rekonstrukcijas 
darbi un nepieciešamie uzlabojumi – 30.;31.,32.pielikumā, esošās transporta infrastruktūras izvietojums un 
seguma veids parādīts Pielikuma Nr.2 14.attēlā, plānotie autoceļu infrastruktūras projekti un nepieciešamie 
uzlabojumi  – Pielikuma Nr.2 15.attēlā. 

Saskaņā ar Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam iekļauto informāciju blīvi apdzīvotajās 
vietās (ciemos) nepieciešamie transporta infrastruktūras uzlabojumi ir līdzīgi, galvenokārt saistīti ar gājēju 
trotuāru izbūves nepieciešamību, automašīnu stāvlaukumu rekonstrukciju pie mājām un  ielu asfaltēšanas 
nepieciešamību. 

Autoceļa fonda līdzekļi tiek izlietoti ceļa seguma atjaunošanai, ceļa seguma attīrīšanai no sniega un kaisīšanai ar 
smiltīm, ceļa grāvmalu appļaušanai un krūmu apaugumu noņemšanai.  

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Ņemot vērā to, ka ierobežotā finansējuma dēļ ir nepietiekoši veikta seguma atjaunošana, pieaug ceļu nodilums. 

Palielinoties transportlīdzekļu kravnesībai, grants sega atsevišķos posmos zaudē nestspēju.  

Novada teritorijā atrodas tikai reģionālie un vietējie valsts ceļi un ierobežotu finanšu apstākļos tie nav valsts 
prioritāte, tas palielina pašvaldības ceļu noslodzi. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un 
uzskaites kārtība”. 

Pašlaik Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts 
„Pašvaldību vispārīgie teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
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, kurā 

iekļauta ielu un ceļu klasifikācija. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” ietverta Jēkabpils novada ciemu ielu klasifikācija 
atbilstoši „Pašvaldību vispārīgie teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
projektam, un noteiktas ielu galvenās funkcijas, atbilstoši ielas kategorijai. 

Ielu tīkla veidošana plānojumā paredzēta ievērojot dažādu kategoriju ielu savienojumu hierarhijas principu. (Ielu 
savienojumus var veidot, ja ielu kategorijas savstarpēji atšķiras ne vairāk kā par divām kārtām.) 

Plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” ietverti  Jēkabpils novada ceļu un ielu profilu 
piemēri. 

Ciemu teritorijās gar ielām un pašvaldības autoceļiem aizsargjosla tiek noteikta kā sarkanā līnija (esošā vai 
projektētā ielas robeža), ārpus ciemu teritorijām – 30m (no a/c ass).  

Plānojuma III „Grafiskajā daļā” atbilstoši mēroga noteiktībai atspoguļota transporta infrastruktūra un 
aizsargjoslas. Ciemu kartēs parādīts ielu izvietojums un ielu sarkanās līnijas. Minimālie platumi starp sarkanajām 
līnijām noteikti, pārskatot iepriekšējā teritorijas plānojumā noteikto sarkano līniju platumus. 
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 Pašvaldības dati uz 31.01.2013. 
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 Iesniegti VSS 11.10.2012. 
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18.3.  Pārējie ceļi novada teritorijā un citi transporta veidi 

Situācija Jēkabpils novadā 

AS „Latvijas Valsts meži” ceļu kopējais garums novadā ir 159,7km. Daļa no šiem meža ceļiem ir labā vai pat ļoti 
labā stāvoklī. AS „Latvijas Valsts meži” autoceļu saraksts dots 33.pielikumā, AS „Latvijas Valsts meži” autoceļu 
saraksts, kam plānota izbūve dots 34.pielikumā, esošo autoceļu izvietojums parādīts Pielikuma Nr.2 14.attēlā, 
autoceļi, kam plānota izbūve  – Pielikuma Nr.2 15.attēlā. 

Saskaņā ar Civillikumā noteikto, servitūta braucamais ceļš ir 4,5m plats, ja tā platums nav noteikts, nodibinot 
servitūtu. Ja māju ceļu lieto ne tikai viens īpašnieks braukšanai uz savu īpašumu, tad minimālais ceļa platums ir 
6,5m un būvlaides minimālais attālums 3m.  

Latvijā vēl ir maz ierasta prakse velojoslas izvietot ceļa profilos, šobrīd ir  realizēti atsevišķi veloceliņu izbūves 
projekti (Līvāni-Jaunsilavas u.c.), Jēkabpils novadā veloceliņš ir izbūvēts Rubeņu ciemā. Velosipēda kā 
transporta līdzekļa nozīme pieaug teritorijās, kurās ir reti sabiedriskā transporta pakalpojumi, ikdienā – kustībai 
uz darbu un pēc pakalpojumiem. Velosipēdu maršruti ir iecienīts aktīvā tūrisma veids. Velo maršruti no 
Zemgales plānošanas reģiona izstrādātā projekta „Velotūrisma attīstības iespējas Zemgalē” u.c. perpektīvie 
velomaršrutu trasējumi tūrisma attīstībai parādīti   – Pielikuma Nr.2 13.attēlā. 

Jēkabpils novada teritoriju šķērso divi „Velotūrisma attīstības iespējas Zemgalē”  projektā iekļautie  velo 
maršruti Nr.15 – Ripo pa Jēkabpils novadu Nr.19 – Lielā Daugavas velo tūre (gar Daugavas kreiso krastu). 

Ūdenstūrisms  šobrīd novadā vēl ir ļoti mazattīstīts, Plānojumā parādīts ūdenstūrisma maršruts – pa Daugavu. 
Novada teritorijā atrodas arī slēgts lidlauks, kuru īpašnieks neplāno attīstīt kā transporta infrastruktūras 
objektu. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Māju ceļiem zemes nodalījuma joslu nosaka ceļa zemes klātnes platumā.
62

 Plānojumā iekļauti velosipēdu 
kustībai (velo maršrutu izveidei) piemēroti risinājumi, tās plānots autoceļu profilos. Plānojuma II daļā 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” ietvertas prasības velostāvvietu ierīkošanai. 

 

19.  SABIEDRISKĀ TRANSPORTA ORGANIZĀCIJA 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

45. attēls. Zemgales reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkls 46. attēls. Skolēnu autobusu pārvadājumi 

 

 
Datu avots: SIA „Reģionālie projekti”, ZPR lauku 
teritoriju mobilitātes plāns. 

Sabiedriskā transporta pamatnostādnes 2005.-2014.gadam. Nacionālā līmenī sabiedriskā transporta jomu 
koordinē Satiksmes ministrija. No 2006.gada 1.janvāra Satiksmes ministrijas funkcijas pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu organizēšanā ir deleģētas VSIA „Autotransporta direkcija”. Normatīvie akti paredz, ka VSIA 

                                                                 
62 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. 
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„Autotransporta direkcija” pārņēmusi funkcijas pasažieru autopārvadājumu un dzelzceļa kustības sarakstu 
saskaņošanā, apstiprināšanā, dotāciju aprēķināšanā un piešķiršanā, maršruta atļauju izsniegšanā, maršrutu 
atklāšanā un slēgšanā, maršrutu apkalpošanas līgumu slēgšanā. 

Plānošanas reģioni nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanu un organizēšanu reģionālos 
vietējās nozīmes maršrutos. Zemgales plānošanas reģionā ir izstrādāts Zemgales plānošanas reģiona lauku 
teritoriju mobilitātes plāns.  

Reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkls (45. attēls), kas veidots pamatojoties uz bijušo rajonu teritoriālo 
principu. Novadā ir izveidots vienots skolēnu pārvadājumu maršrutu tīkls (45. attēls), kas aptver visus pagastus. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Visi pasažieru pārvadājumi novada iekšienē tiek organizēti ar autotransportu. No Jēkabpils transporta tīkla 
novada nozīmes attīstības centra – Zasas, Jēkabpils pilsēta sasniedzama pa valsts reģionālo autoceļu ar 
asfaltbetona segumu. Otru novada nozīmes attīstības centru – Rubeņus ar Jēkabpils pilsētu nesavieno 
asfaltbetona seguma autoceļi.  

Sabiedriskais transports: starppilsētu autobusu maršruti Rīga-Daugavpils (līdz Jēkabpils autoostai), Rīga-
Jēkabpils, autobusi kursē arī maršrutos Rīga-Jēkabpils- Zasa- Rubeņi- Bebrene, Daugavpils- Ilūkste- Rubeņi-Zasa 
-Jēkabpils un Jēkabpils-Zasa- Rubeņi- Aknīste- Rubeņi- Zasa- Jēkabpils.  

No lielākās daļas pagastu centru uz novada administratīvo centru Jēkabpili sabiedriskais transports kursē 
vairākas reizes dienā. 

Novadu var sasniegt arī izmantojot dzelzceļa maršrutu Rīga- Krustpils vai Rīga- Daugavpils (braukt līdz Krustpils 
stacijai), maršrutā Daugavpils-Rīga (braukt līdz Krustpils stacijai vai Līvānu stacijai un izmantot pārceltuvi pār 
Daugavas upi Līvāni- Dignāja). Vidēji šajā dzelzceļa līnijā pasažieru vilciens kursē 14 reizes dienā. 

Novada iedzīvotāju mobilitāti ar Daugavas labo krastu nodrošina Dunavas un Dignājas pagastā darbojošās 
pārceltuves pāri Daugavai. (Dignājas pagastā pārceltuve atrodas Daugavas kreisajā krastā pretī Līvāniem, 
savukārt otra pārceltuve atrodas Dunavā). Daugavas sarežģītā šķērsošana (līmeņu svārstības Daugavā, 
sezonalitāte) „nogriež” saikni ar Latgali (Līvāniem, Daugavpili). 

Reģionālos vietējās nozīmes pārvadājumus nodrošina SIA „Jēkabpils autobusu parks", SIA „Toms", SIA „Aknīstes 
pakalpojumi", SIA „Viesītes transports", SIA „Spuņģēni - Daugavieši".  

24. tabula. Inženeirapgādes tīkli un objekti novadā 

Pirmā līmeņa attīstības centrs  Reisu skaits nedēļā Vidēji dienā 

Vidsala 101 14,4 

Slate 75 10,7 

Liepas 65 9,3 

Mežgale 51 7,3 

Kaldabruņa 46 6,6 

Vandāni 44 6,3 

Elkšņi 42 6,0 

Dunava 39 5,6 

Sudrabkalns 39 5,6 

Brodi 20 2,9 

Datu avots: Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju Mobilitātes plāns. 

Rubeņos pietur trīs starppilsētu nozīmes maršrutu autobusi (31 reiss nedēļā) un vietējās nozīmes maršrutu –
Červonka- Slate (skolas laikā darbdienās, 10 reisi nedēļā), Vārpas-Rubeņi-Rubiķi-Vārpas (skolas laikā darbdienās 
5 reisi) un Jēkabpils-Rubeņi-Aknīste (24 reisi nedēļā). Ar augstāka un zemāka līmeņa attīstības centriem un 
satiksmi nodrošina 14 vietējās nozīmes maršruti (192 reisi nedēļā). Zasa ir pietura triju starppilsētu nozīmes 
maršrutu autobusiem (31 reiss nedēļā, galapunkti – Jēkabpils, Pļaviņas, Daugavpils, Bebrene). Pietur astoņu 
vietējās nozīmes maršrutu 70 reisi nedēļā. 

Vidsala ir pietura triju starppilsētas maršrutu 31 reisā nedēļā un 5 vietējās nozīmes maršrutu 70 riesos nedēļā 
(virzieni – Jēkabpils, Bērzone, Aknīste, Grāvīši, Mežgale, Grāvlejas). Varāki maršruti kursē tikai skolas laikā.  

Slatē – triju starppilsētas maršrutu 31 reiss nedēļā, virzieni – Bebrene, Pļaviņas, Daugavpils, Jēkabpils, 
Daugavpils un četru vietējās nozīmes maršrutu 44 reisi nedēļā. Liepās (pietura Bērzone) pietur triju 
starppilsētas maršrutu (31 reiss nedēļā) un triju vietējās nozīmes maršrutu 34 reisi. Mežgalē - 4 vietējās 
nozīmes maršrutu 51 reiss nedēļā (virzieni – Zasa, Grāvīši, Jēkabpils, Grāvlejas). Kaldabruņā pietur triju 
starppilsētas maršrutu autobusu 31 reiss nedēļā (virzieni – Bebrene, Pļaviņas, Jēkabpils, Daugavpils) un divu 
vietējās nozīmes maršrutu 15 reisi nedēļā (virzieni - Vārpas, Slate). Vandāni ir pietura 4 vietējās nozīmes 
maršrutu 44 reisiem nedēļā (maršruti Zasa - Vandāni - Dunava un Zasa – Vandāni – Dignājas skola kursē tikai 
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skolas laikā). Dunavā pietur četru vietējās nozīmes maršrutu reisi (39 reisi, galapunkti – Zasa, Cukuriņi, 
Jēkabpils). Maršrutā Zasa-Vandāni-Dunava reisi tikai skolas laikā. Sudrabkalnā pietur četru vietējās nozīmes 
maršrutu 39 reisi nedēļā, galapunkti – Zasa, Dunava, Jēkabpils, Cukuriņi. Maršrutā Zasa - Vandāni – Dunava reisi 
tikai skolas laikā. Dubultos - divu vietējās nozīmes maršrutu autobusi – Jēkabpils-Grāvlejas-Gārsene (19 reisi 
nedēļā) un Jēkabpils –Mežgale-Grāvlejas-Jēkabpils (kursē skolas laikā, 5 reisi nedēļā). Brodos darbdienās pietur 
vietējās nozīmes maršruta Jēkabpils-Brodi (20 reisu nedēļā). Ir pirmā līmeņa attīstības centri, kuriem nav 
pieturas starppilsētu nozīmes maršrutu autobusiem – Dunava, Sudrabkalns, Dubulti, Brodi. Ir nedēļas dienas, 
kad Brodos nav neviena autobusu reisa (nav reisu svētdienās). 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Sabiedriskais transports novada iekšienē ir nepietiekams.  

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums. 

Pasažieru pārvadājumus iekšzemes maršrutos regulē Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums, uz ko 
pamatojoties Ministru kabinetā pieņemti šādi noteikumi: 

Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumi Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta 
pakalpojuma tarifu”; 

Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumi Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas 
kārtība maršrutu tīklā; 

Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumi Nr.676 „Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, 
rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”; 

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības 
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos”; 

Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un 
izmantošanas kārtība”;  

Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.846 „Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, 
autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas 
teritorijā”. 

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1028 „Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā 
transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala 
starp plānošanas reģioniem". 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Ekonomiskās aktivitātes līdzsvarošanai novadā ir nepieciešama sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošana 
Plānojuma ieviešanas laikā. Nepieciešama sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošana – nepietiekami 
apkalpotajos  virzienos, kas saistāma ar ceļa posmu seguma rekonstrukciju.  
 

20.  INŽENIERAPGĀDE UN TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

25. tabula. Inženierapgādes tīkli un objekti novadā
63

 

Pagasts Apdzīvota vieta 
(ciems) 

Centralizēta 
ūdens apgāde  

Centralizēta 
sadzīves 
kanalizācija 

NAI Centralizēta 
siltumapgāde  

 Ābeļu pagasts Brodi + + - + 

Dignājas pagasts Vandāni + + + - 

Dunavas pagasts 
 

Sudrabkalns + + + - 

Dunava + + + + 

Kalna pagasts 
 

Vidsala + + + - 

Dubulti + + + - 

Leimaņu pagasts Mežgale + + + - 

Rubenes pagasts Rubeņi + + + - 

Kaldabruņa + + - - 
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 Pašvaldības dati uz 31.01.2012. 
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Pagasts Apdzīvota vieta 
(ciems) 

Centralizēta 
ūdens apgāde  

Centralizēta 
sadzīves 
kanalizācija 

NAI Centralizēta 
siltumapgāde  

Slate + + + - 

Zasas pagasts 
 

Zasa + + + + 

Liepas + + - - 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta 6.punktā noteikto - inženierkomunikāciju tīklus un 
objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, 
ievērojot Ministru Kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu prasības. Inženierapgādes tīklu un objektu 
izvietojums novada teritorijā parādīts Pielikuma Nr.2 17.attēlā. 

20.1.  Ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Valsts politiku ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas jomā nosaka Vides politikas pamatnostādnēs 
2009.-2015.gadam.  

Pamatnostādnēs noteiktais valsts vides politikas mērķis ir „nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu 
ūdens kvalitāti, samazināt iekšējo ūdeņu eitrofikāciju un nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti.”  

Latvijā ir izstrādāti upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni, kas ietver pasākumu programmas vides 
kvalitātes mērķu sasniegšanai, uz Jēkabpils novadu attiecas „Daugavas upju baseina apgabala plāns 2009.-
2015.gadam”.  

Ar ES fondu palīdzību tiek ieviesti ūdenssaimniecības projekti, tostarp, apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000. Šajā grupā ietilpst arī visi Jēkabpils novada ciemi. 

Situācija Jēkabpils novadā. Ūdensapgāde 

Centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi Jēkabpils novadā ir pieejami Brodos, Vidsalā, Dubultos, Mežgalē, Zasā, 
Liepās, Slatē, Rubeņos, Kaldabruņā, Dunavā, Sudrabkalnos un Vandānos, kur ir ierīkots centralizētās 
ūdensapgādes tīkli un ūdensapgādei izmanto pazemes ūdeņus (Pielikuma Nr.2 17.attēlā, urbumu sarakstu 
skatīt 7.pielikumā, informāciju par ūdensapgādes urbumu aizsargjoslām  – 8.pielikumā). Pārējā novada teritorijā 
lielākoties ir individuāla ūdensapgāde (dažāda dziļuma un konstrukciju grodu akas vai urbumi, vairums urbumu 
- līdz 20m dziļumam).  

Ābeļu pamatskolu ar dzeramo ūdeni nodrošina artēziskā aka. 

Brodu ciemā dzeramo ūdeni iegūst no Pļaviņu ūdens horizontā (D3pl) ierīkota artēziskā urbuma (Nr.9910
64

). 
Centrālajam ūdensvadam pievienoti 100 dzīvokļi Brodu centrā, iedzīvotāju saimniecības ēkas, kā arī individuālās 
mājas Ozolu ielā. Pavisam centralizētā ūdensapgāde pieejama apmēram 300 cilvēkiem. Ūdensapgādes sistēmu 
apsaimnieko Ābeļu pagasta pārvalde. 

Brodu ciemā 2006.gadā ir realizēts ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ābeļu pagasta Brodu ciemā”. 
Tajā kvalitatīva dzeramā ūdens sagatavošanai ir izbūvētas atdzelžošanas iekārtas, rekonstruēti esošie tīkli un 
izbūvēti jauni pieslēgumi centralizētas ūdensapgādes uzlabošanai. 

Dubultu ciema ūdensapgādei tiek izmantots viens artēziskais urbums (Nr.8940, ierīkots ūdens horizontā Q). 
Artēziskais urbums (Nr.13482, ūdens horizonts - D3pl) ir atslēgts no sistēmas, rezerve. No Dubultu ciema 
centralizētā ūdensapgādes tīkla ūdeni saņem: 220 iedzīvotāji, klubs – kantoris, 10 piemājas saimniecības, skola 
(56 personas), 2 veikali un saimnieciskās ēkas (21 kūts, kur audzē mājlopus). No ūdensvada tīkla uzpilda arī 
ugunsdzēsības rezervuāru. Kopējais dzeramā ūdens patēriņš novadā 35,28 m

3
/dnn, 12877,2 m

3
/a. 

Dubultu ciemā ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina Kalna pagasta pašvaldības aģentūra „Vienība”.  

Vidsalas ciemā ūdens tiek iegūts no vienas artēziskās akas (Nr.13483, ūdens horizonts - D3pl). Centralizētas 
ūdensapgādes pakalpojumus saņem ciema 18 dzīvokļu māja „Sarmas” un lielākā daļa individuālo māju. 
Ūdensvada ielu tīkla kopgarums - 1472m.  

Ūdenspagādes sistēmu apkalpo Kalna pagasta pašvaldības aģentūra „Vienība”. Teritorijas plānojuma izstrādes 
laikā tiek ieviests ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”. 
Tā mērķis ir nodrošināt kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem un nodrošināt ūdens resursu 
aizsardzību. Projektā plānota ūdensvada rekonstrukcija 2055m garumā, ūdens sagatavošanas iekārtas 
rekonstrukcija un viena urbuma tamponāža (urbums nav iekļauts VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” datu bāzē „Urbumi”). Projekta rezultātā plānots, ka 98% iedzīvotāju Vidsalas ciemā būs 

                                                                 
64 

Numurs šeit un turpmāk nodaļā no VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes „Urbumi”.  
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pieejami kvalitatīvi centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi,  kā arī samazināti ūdens zudumi ciema 
ūdenssaimniecībā no 27% uz 22%. 

Mežgales ciema ūdens apgādei tiek izmantots artēziskais urbums „Imanti 1” (Nr.7337, ūdens horizontā D3pl). 
No tā ar dzeramo ūdeni tiek apgādātas sešas daudzdzīvokļu mājas, 9 individuālās mājas, pagasta pārvaldes ēka 
un klubs. Ūdens patēriņš ir 18,41m

3 
/dnn vai 6719,6m

3
/a. Artēziskais urbums „Imanti 11” (Nr.7338, ūdens 

horizontā D3pl) atrodas rezervē. Bērzgales pamatskolas (skolas ēka, dzīvojamā māja, vecā skolas ēka)  ūdens 
apgādei tiek izmantots artēziskais urbums (Nr.7336). Tā ūdens patēriņš 1,02m

3
/dnn vai 372,3m

3
/a. Kopējais 

ūdens ieguves apjoms ciemā – 19,43m
3
/dnn jeb 7091,9m

3
/a.  

Ciema ūdensapgādes sistēmas pakalpojumus nodrošina Leimaņu pagasta pārvalde. Teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā Mežgales ciemā tiek realizēts ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Leimaņu pagasta Mežgales ciemā”. Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales 
ciemā”. Projekta mērķis ir uzlabot ūdensapgādes kvalitāti. Tajā plānots rekonstruēt ūdens sagatavošanas 
iekārtu, tamponēt vienu urbumu (Nr.7338) un rekonstruēt ūdensvadu 1365m garumā.  

Zasas ciema centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem ir pieslēgtas ciema daudzdzīvokļu mājas ar 400 ciema 
iedzīvotājiem, saimniecības ēkas (kūtis) un 6 individuālās dzīvojamās mājas ar apmēram 20 iedzīvotājiem, 
sabiedriskās ēkas – vidusskola, kultūras nams, ambulance, pašvaldības administrācijas ēka. Ciema dzeramā 
ūdens apgādi nodrošina no diviem Pļaviņu ūdens horizontā (D3pl) ierīkotiem urbumiem (artēziskajiem 
urbumiem (Nr.13458, Nr.24833). Urbums Nr.13459 ir nedarbojas, palicis sadales mezgls. 

Kopējais iegūtā ūdens daudzums 85m
3
 diennaktī jeb 31025m

3
 gadā.  

Ūdensapgādes sistēmu apsaimnieko Zasas pagasta pārvalde. ERAF projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība - rekonstrukcija un renovācija - Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas ciematā” 2009.-2010.gadā ir 
rekonstruēts ūdensvads ar daudzdzīvokļu māju pieslēgumiem 1930m garumā, uzstādīta ūdens atdzelžošanas 
sistēma, nomainīti ievadi un uzstādīti 16 ūdens mērītāju mezgli lielākajiem patērētājiem, ūdens padeves 
nodrošināšanai uzstādīti hidrofori un elektroapgādes ģenerators alternatīvai elektroapgādes nodrošināšanai 
atslēgumu gadījumos. Tagad dzeramā ūdens kvalitāte ir pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām.  

Liepas ciemā dzeramo ūdeni iegūst no artēziskā urbuma (Nr.7340, Daugavas ūdens horizonta (D3dg)). No tā 
dzeramo ūdeni saņem divstāvu dzīvojamās mājas (aptuveni 25 iedzīvotāji).  

Rubeņu ciemā dzīvo apmēram 120 iedzīvotāji. Centralizētai ūdensapgādei pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, 
sabiedriskās ēkas (veikals, medpunkts, skola, bērnudārzs) un saimniecības ēkas. Ciemā dzeramo ūdeni 
patēriņam iegūst no 1985.gadā Gaujas horizontā (D3gj) ierīkotā urbuma (Nr.7462). Otrs artēziskais urbums 
(Nr.7465, Gaujas - Amatas ūdens horizonts (D3gj+am)) teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir rezervē. Kopējais 
dzeramā ūdens patēriņš – 93,39 m

3
/dnn, 34078 m

3
/a.  

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina Rubenes pagasta pārvalde. Rubenes ciemā 
2004./2005.gadā ir uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas.  

Slates ciemā dzīvo apmēram 100 iedzīvotāji. Centrālai ūdensapgādei pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, 
individuālas dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas (kūtis), sabiedriskās ēkas (veikals, medpunkts) un 
saimniecības ēkas. Slates ciemā ūdensapgādei izmanto divas artēziskās akas: viena no tām ir ierīkota Pļaviņu 
ūdens horizontā (D3pl) artēziskā urbumā (Nr.7464), otra - Gaujas un Amulas ūdens horizontā (D3gj+am) 
(Nr.7463) – pašlaik atrodas rezervē un tiek izmantota avārijas gadījumā. Kopējais dzeramā ūdens patēriņš – 
42,7m

3
/dnn, 15585 m

3
/a. 

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina Rubenes pagasta pārvalde. Slates ciemā 2004./2005.gadā 
ir uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas.  

Kaldabruņas ciemā ūdensapgādi nodrošina no 1962.gadā Gaujas ūdens horizontā (D3gj) ierīkota artēziskā 
urbuma (Nr.22100). To apsaimnieko Rubenes pagasta pārvalde.  

Dunavas ciemā no centralizētā ūdensapgādes tīkla ūdeni saņem 180 Dunavas ciema iedzīvotāji, Dunavas 
pagasta pārvalde, bibliotēku, pasts, veikali, skola un saimnieciskās ēkas - katlu māja, kūtiņas (liellopi un cūkas), 
kā arī ugunsdzēsības rezervuārs (tilpums 10m

3
). Dzeramā ūdens ieguvei Gaujas un Amulas ūdens horizontā 

(D3gj+am)  1964.gadā ir ierīkots artēziskais urbums (Nr.13462). Kopējais dzeramā ūdens patēriņš – 55 m
3
/dnn, 

20055m
3
/a.   

Ūdensapgādes sistēmu apsaimnieko Dunavas pagasta pārvalde. Dunavas pagasta padome ES LIFE projekta 
„Ziemeļsusējas baseina pašvaldību ūdens saimniecību restrukturizācija 2002.-2005.gadam” ietvaros 2005.gadā 
ir veikusi ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanu. ERAF projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas 
pagasta Dunavas ciemā” 2010. un 2011.gadā ir rekonstruēts ūdensvads 1155m un izbūvēts jauns ūdensvads 
50m. 

Sudrabkalnu ciemā dzeramo ūdeni iegūst no 1991.gadā Gaujas ūdens horizontā (D3gj) ierīkota artēziskā 
urbuma (Nr.13463). To apsaimnieko Dunavas pagasta pārvalde. 
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Vandānu ciemā ūdens iedzīvotājiem tiek piegādāts no artēziskā urbuma, kas ir ierīkots 1974.gadā Gaujas un 
Amulas ūdens horizontā (D3gj+am) (Nr.7162). Ūdens ieguves daudzums – 42,6m

3
/dnn, 15549m

3
/a. 

Vandānu ciemā kopējais ūdensvada ielu tīklu garums, pēc 2010.gadā veiktās ERAF projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā” realizācijas ir 2259m. Rekonstrukcijas laikā tika nomainīti esošie ielu 
tīkli un uzbūvēti jauni, kā arī rekonstruētas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas (jauda 4,5m

3
/st.).  

Ūdeni izmanto arī ciema ugunsdzēsībai - diviem ugunsdzēsības ūdens rezervuāriem (tilpums 30m
3
 un 40m

3
). 

Centralizētās ūdensapgādes sistēmu apsaimnieko Dignājas pagasta pārvalde.  

Situācija Jēkabpils novadā. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

Centralizētas notekūdeņu savākšana un notekūdeņu attīrīšana Jēkabpils novadā tiek veikta  Brodos,  Vidsalā, 
Dubultos, Mežgalē, Zasā, Liepās, Slatē, Rubeņos, Kaldabruņā, Dunavā, Sudrabkalnos un Vandānos, kur ir ierīkots 
centralizētās kanalizācijas tīkli, notekūdeņi tiek attīrīti notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (Pielikums Nr.2 17.attēls, 
9.pielikums). vai arī tiek savākti nosēdakās un nodoti attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.  Pārējā 
teritorijā – individuāli risinājumi.  

Brodu ciemā notekūdeņu savākšanai izbūvēta kanalizācijas sistēma ar pārsūknēšanas staciju. Savāktie sadzīves 
notekūdeņi pa spiedvadu tiek pārsūknēti uz Jēkabpils pilsētas kanalizācijas kolektoru sistēmu un tālāk uz 
pilsētas attīrīšanas iekārtām (SIA „Jēkabpils ūdens”). Kanalizācijas sistēmas tīkls apkalpo apmēram 260 pagasta 
iedzīvotājus. Mēnesī attīrīšanai tiek novadīti aptuveni 1100m

3 
notekūdeņu. Ābeļu pamatskolā sadzīves 

notekūdeņu attīrīšanai ir uzstādīts smilts - grants filtrs, ūdens pēc attīrīšanas tiek novadīts Daugavā. Diennakts 
ūdens patēriņš ir līdz 5m

3
. 

Ūdensapgādes sistēmu apsaimnieko Ābeļu pagasta pārvalde. Brodu ciemā 2006.gadā ir realizēts ERAF projekts 
„Ūdenssaimniecības attīstība Ābeļu pagasta Brodu ciemā”. Tajā kvalitatīva notekūdeņu savākšanas sistēmas 
uzlabošanai ir rekonstruētas divas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un 429m kanalizācijas tīklu.  

Dubultu ciema kanalizācijas notekūdeņi pašteces ceļā pa pazemes kolektoru sistēmu tiek novadīti uz ciema 
bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Kopējais notekūdeņu novadīšanas apjoms uz attīrīšanas iekārtām: 
29,08m³/dnn, 10614,2m

3
/a. Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek izvadīti meliorācijas novadgrāvī, kas pēc 100m ietek 

upē „Podvāze”. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek ekspluatētas no 1984.gada. Centralizētajiem kanalizācijas 
tīkliem ir pieslēgtas: trīs daudzdzīvokļu mājas (katrā 18 dzīvokļu), piecas individuālās mājas, skola, klubs-
kantoris, divi veikali. Notekūdeņus no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas kanalizācijas tīklam pēc 
pieprasījuma izved uz Dubultu ciema attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu izvešana no privātmāju notekūdeņu 
savākšanas akām tiek veikta pēc iedzīvotāju pieprasījuma. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas (1,3t/a) tiek 
izvestas uz pašvaldības laukiem (ilggadīgiem zālājiem, apzaļumošanas platībām) un iestrādātas kā mēslojums. 

Dubultu ciemā notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus nodrošina Kalna pagasta pašvaldības 
aģentūra „Vienība”.  

Vidsalas ciemā ar centralizētu kanalizācijas tīklu ir nodrošinātas divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Kopējā 
tipa kanalizācijas sistēma nodota ekspluatācijā 1973.gadā. Sistēmas tīklu kopgarums ir 0,288km. Sistēmā ir 
divas nosēdakas ar darba tilpumu 18,3m

3
. 2006.gadā ir Vidsalas ciemā ir uzstādītas jaunas NAI, kas sastāv no 2 

(diviem) septiķiem (tilpums: 16m
3 

un 10m
3
), sūknētavas (ar jaudu 5 m

3
/stundā), mitrājiem (platība: 360m

2
) un 

dīķa (tilpums: 200m
3
). NAI projekta ražība - līdz 20m

3
/dnn. Attīrītie notekūdeņi (daudzums 19,5m

3
/dnn jeb 

7117,5m
3
/a) tiek novadīti beznoteces dīķī.  

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu apkalpo Kalna pagasta pašvaldības aģentūra „Vienība”.  

Mežgales ciema sadzīves notekūdeņu attīrīšanai Mežgales ciemā izmanto notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas COK ar bioloģisko dīķi ar ražību 100m

3
/dnn. Bioloģiskā dīķa tilpums ir apmēram 2900m

3
. Centralizētajai 

kanalizācijai pieslēgtas sešas daudzdzīvokļu mājas, 9 individuālās mājas, pagasta pārvaldes ēka un klubs. 
Notekūdeņi no Bērzgales pamatskolas tiek izvesti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Mežgales ciemā. Faktiski 
attīrīto notekūdeņu daudzums 19,4m

3
/dnn un 7091,9m

3
/a. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.  

Izvērtējot notekūdeņu darbības testēšanas rezultātus Daugavpils RVP
65

 ir secinājusi, ka , vērtējot pēc BSP5, ĶSP 
un suspendēto vielu rādītājiem, Mežgales ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas strādā vienmērīgi un 
nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu. Taču  vienlaicīgi Daugavpils RVP atzīmē, ka  notekūdeņos pēc 
attīrīšanas ir augsts kopējā fosfora un kopējā slāpekļa daudzums.  

Dūņas, kuras veidojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā (10,8t/a), tiek atsūknētas un  izvestas 
augsnes mēslošanai. 

Ciema notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus nodrošina Leimaņu pagasta pārvalde. Turpmāk 
teritorijas plānojuma ieviešanas turpmāko 12 gadu laikā ir jāveic kanalizācijas tīklu un NAI rekonstrukcija. 

                                                                 
65

 Daugavpils RVP izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA 10 IB 0081 (10.12.2010.) informācija. 
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Zasas ciemā pie kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas ciema daudzdzīvokļu mājas ar 400 ciema iedzīvotājiem un 
individuālās dzīvojamās mājas ar apmēram 20 iedzīvotājiem. 

Notekūdeņu attīrīšanu veic bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO-200. Tās rekonstruētas 
(samazināta jauda no 400m

3
/dnn uz 200m

3
/dnn) 2005.gadā ES programmas LIFE līdzfinansētā projekta 

„Ziemeļsusējas upes baseina ūdenssaimniecības apsaimniekošanas sistēmas izstrādāšana” ietvaros. 
Notekūdeņu attīrīšanai izmanto divas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar kopējo projektēto jaudu 
200m

3
/diennaktī ar nostādinātājbloku un trim biodīķiem (ar tilpumu 619m

3
, 1037m

3
 un 2068m

3
). Kopējais 

notekūdeņu daudzums sastāda – 76,3m
3
/dnn, 27849,5m

3
/a. 

Notekūdeņi pēc attīrīšanas iekārtām tiek novadīti Zasas upē. Izvērtējot ūdens kvalitātes testēšanas rezultātus 
pirms un pēc NAI, Daugavpils RVP ir secinājusi, ka NAI darbība ir stabila un efektīva. Minētie testēšanas rezultāti 
nepārsniedz prasības no apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitētajiem 
notekūdeņiem saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikumu. Atzīmēts arī, ka, ņemot vērā to, ka Zasas upes ūdens kvalitāte 
netika kontrolēta, nav iespējams pilnībā izvērtēt notekūdeņu ietekmi uz apkārtējo vidi.  

Notekūdeņu attīrīšanas procesā rodas dūņas - 18t gadā. Neapstrādātas dūņas (mitrums 95%) tiek izvestas uz ZS 
„Zemdegas” laukiem. 

Ciema notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu apkalpo Zasas pagasta pārvalde.  2011.gadā Zasas ciemā 
ir pabeigta ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība — rekonstrukcija un renovācija — 
Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas ciematā" realizācija. Projekta gaitā Zasā veikta kanalizācijas tīklu posmu 
rekonstrukcija 532m garumā, izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, rekonstruēts maģistrālais kanalizācijas 
spiedvads no izbūvētās sūkņu stacijas līdz spiediena dzēšanas akai 208m garumā. 

Liepas ciemā notekūdeņi kanalizācijas tīklos tiek savākti no vienas divstāvu dzīvojamās mājas (aptuveni 25 
iedzīvotāji) un mežniecības ēkas. Sadzīves notekūdeni tiek novadīti nosēdakās un izvesti attīrīšanai uz Zasas 
ciema NAI. Pārējās dzīvojamajās mājās Liepas ciemā sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai ir ierīkotas individuālās 
nosēdakas. No tām uzkrājušies notekūdeņi pēc iedzīvotāju pieprasījuma tiek izvesti attīrīšanai.   

Kanalizācijas sistēmu apkalpo Zasas pagasta pārvalde.  Teritorijas plānojuma ieviešanas laikā ir jārisina 
jautājums par NAI izbūvi un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.  

Rubeņu ciemā pie kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, bērnudārzs, skola. Notekūdeņi no 
individuālām mājām, kuras nav pieslēgtas centralizētās kanalizācijas tīkliem, tiek savākti skeptiķos un izvesti uz 
Rubenes pagasta attīrīšanas iekārtām. Nodotas ekspluatācijā 1985.gadā. Ciema darbojas dalītā kanalizācijas 
sistēma ar tīklu kopgarumu 2,476km. Individuālās mājas un sabiedriskās ēkas, kuras nav pieslēgtas pie 
centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ir aprīkotas ar izsmeļamām bedrēm. Notekūdeņus no individuālām mājām, 
kuras nav pieslēgtas pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem izved attīrīšanai uz NAI pēc iedzīvotāju 
pieprasījuma.  

Rubeņu ciema notekūdeņu attīrīšanai izmanto bioloģiskās attīrīšanas iekārtas - BIO 200 ar  jaudu 200m
3
/dnn. 

NAI ir ierīkotas 1985.gadā. Pašlaik tiek izmantots tikai viens aerotenks BIO 100 ar jaudu 100m
3
/dnn. 

Notekūdeņu pēcattīrīšanai tiek izmantots bioloģiskais dīķis ar darba tilpumu 816m
3
. Notekūdeņi pēc attīrīšanas 

iekārtām tiek novadīti meliorācijas novadgrāvī, kas pēc 2km ietek Lāčupītē.  Salīdzinot laboratorijas analīžu 
rezultātus pirms un pēc NAI izplūdes, Daugavpils RVP ir secinājusi, ka NAI darbība ir stabila un efektīva. Attīrīto 
apkārtējā vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte atbilst Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”  prasībām.  

Kopējais dūņu daudzums gadā Rubeņu ciema NAI ir 0,75t gadā. Neapstrādātas dūņas (mitrums 95%) tiek 
izvestas uz pašvaldībai piederošiem laukiem. 

Ciema notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu apkalpo Rubenes pagasta pārvalde. Teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā novada pašvaldība īsteno ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubeņu 
ciemā”. Tajā tiek veikta kanalizācijas kolektora jaunbūve 1435,2m, kanalizācijas spiedvada jaunbūve 945m un 
divu kanalizācijas sūkņu staciju jaunbūve. 

Slates ciemā pie centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem ir pieslēgtas ciema daudzdzīvokļu mājas ar 100 
ciema iedzīvotājiem un individuālās dzīvojamās mājas ar apmēram 20 iedzīvotājiem.  

Slates ciema notekūdeņu attīrīšanai izmanto bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO 50 ar biodīķiem. NAI ir ierīkota 
1990.gadā, ar projekta jaudu 50m

3
/dnn. NAI ir četri pēcattīrīšanas biodīķi: darbojas divi - kopējais darba tilpums 

675m
3
, divi atrodas rezervē. Notekūdeņi pēc attīrīšanas iekārtām tiek novadīti meliorācijas novadgrāvī, kurš pēc 

4,5km ietek Birzupītē. Kopējais notekūdeņu daudzums no Slates ciema ir 33,1 m
3
/dnn jeb 12082 m

3
/a.  

Slates ciema NAI ir iekārtotas analīžu ņemšanas vietas: ieplūde - kanalizācijas aka pirms BIO 50 un izplūde - 
pēdējā aka pirms iztekas novadgrāvī. Salīdzinot laboratorijas analīžu rezultātus pirms un pēc NAI, Daugavpils 
RVP ir secinājusi, ka NAI slodze un efektivitāte, vērtējot pēc BSP5, Nkop un Pkop rādītājiem, ir nestabila. Iegūtie 
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testēšanas rezultāti 2008.gadā ir pārsnieguši prasības no apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām emitētajiem notekūdeņiem saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikumu (ĶSP un suspendētās vielām). Tādēļ ir 
nepieciešams uzlabot Slates ciema NAI darbības efektivitāti.  

NAI rodas notekūdeņu dūņas (0,25t gadā). Tās neapstrādātas  (mitrums 95%) tiek izvestas uz pašvaldībai 
piederošiem laukiem.  

Ciema notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu apkalpo Rubenes pagasta pārvalde.  Jēkabpils novada 
dome 2012.gada oktobra sēdē apstiprināja Rubenes pagasta pārvaldes jautājumu par tehniski ekonomisko 
pamatojumu. Pašvaldība plāno īstenot ūdenssaimniecības projektu, kurā paredzēts veikt 255m gara ūdensvadu, 
423m kanalizācijas kolektora un 100m spiedvada jaunbūvi. 

Kaldabruņas ciemā sadzīves notekūdeņu savākšanai ir ierīkoti kanalizācijas tīkli un nosēdaka   divām divstāvu 
dzīvojamām mājām. Faktiskais iedzīvotāju skaits šajās ēkās ir neliels. Līvānu tipa un citām individuālajām 
dzīvojamām mājām ir ierīkotas izsmeļamas notekūdeņu krājbedres. Notekūdeņu izvešana attīrīšanai no tām 
tiek veikta pēc iedzīvotāju pieprasījumiem. Nākotnē, pieaugot iedzīvotāju skaitam, Kaldabruņas ciemā ir jārisina 
jautājums par kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju un iespējams arī NAI ierīkošanu.  

Dunavas ciemā pie kanalizācijas tīkliem pieslēgti Dunavas pagasta padome ar bibliotēku, pasts, veikali, skola un 
saimnieciskās ēkas, ciema dzīvojamas mājas. Dunavas ciemā  kanalizācijas tīklu kopgarums – 1420m, to vecums 
no 21-32 gadiem. Ciemā notekūdeņu attīrīšana tiek veikta bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās BIO 100 (jauda 100 
m

3
/dnn), kas ierīkotas 1987.gadā. ES LIFE 02 ENV/LV000481 programmas projekta „Ziemeļsusējas baseina 

pašvaldību ūdens saimniecību restrukturizācija” ietvaros 2004./2005.gadā ir veikta Dunavas ciema NAI 
rekonstrukcija un modernizācija. Kopējais notekūdeņu daudzums NAI ir 49m

3
/dnn, 17885 m

3
/a. Notekūdeņi 

pēc attīrīšanas tiek novadīti Rožupītē. Salīdzinot laboratorijas analīžu rezultātus pirms un pēc NAI izplūdes, 
Daugavpils RVP
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 ir secinājusi, ka NAI darbība ir stabila un efektīva. Ūdens testēšanas rezultāti liecina, ka to 

kvalitāte nepārsniedz prasības no apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitētajiem 
notekūdeņiem saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma prasībām. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās bioloģiskajā attīrīšanas procesā veidojušās dūņas (1,3 t/gadā) no nosēddīķa 
savāc un izved uz lauksaimniecības zemēm (līgums ar privātas zemes īpašnieku).  

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu apsaimnieko Dunavas pagasta pārvalde. ERAF projektā 
„Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas pagasta Dunavas ciemā” 2010. un 2011.gadā ir izbūvēti jauni 
kanalizācijas kolektori 155m, rekonstruēti kanalizācijas kolektori 840m. 

Sudrabkalnu ciemā 2011.gadā ir izbūvētas jaunas bioloģiskās NAI, kur sadzīves notekūdeņu attīrīšanu veic ar 
mitrāju palīdzību. Tām ir pieslēgtas ciema abas daudzstāvu dzīvojamās mājas (līdz 50 iedzīvotājiem). Dūņas, 
kuras veidojas, tiek uzglabātas sistēmā. Nepieciešamības gadījumā tās var izvest uz lauksaimniecības zemēm kā 
mēslojumu. Tās apsaimnieko Dunavas pagasta pārvalde. 

Vandānu ciemā  centralizētai kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas divas daudzdzīvokļu mājas, pēc rekonstrukcijas 
(ERAF projektā) pievienotas 30 privātās mājas, pasts, doktorāts, veikals, kafejnīca. Kopējais kanalizācijas tīklu un 
pievadu garums ir 2748,1m. 

Vandānu ciemā darbojas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-30. To rekonstrukcija ir veikta 2005.gadā. 
Pēcattīrīšanai izmanto bioloģisko dīķi ar tilpumu 875m

3
. Biodīķi, veicot NAI rekonstrukciju 2005.gadā, pārveidoti 

par mitrāju ar horizontālo filtrāciju niedru stādījumos. Attīrīto notekūdeņu daudzums – 30m
3
/dnn jeb 

10950m
3
/a. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Spiču grāvī un tālāk Daugavas upē. Ūdens kvalitātes testēšanas 

rezultāti atbilstoši Vandānu ciema NAI piesārņojošajai darbībai izsniegtās B kategorijas atļaujas Nr.DA 11 IB 
0031 informācijai atbilst prasībām (izsniegusi Daugavpils RPV, 30.06.2011.), kas noteiktas Ministru kabineta 
2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikumā (ar CE 
<200) no apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitētajiem notekūdeņiem. 

Liekās dūņas no attīrīšanas iekārtām 2.25t/gadā izved zemnieku saimniecība „Čiekuriņi” laukiem mēslojumam 
(saskaņā ar līgumu). 

Centralizētās ūdensapgādes sistēmu apsaimnieko Dignājas pagasta pārvalde. ERAF projektā 
„Ūdenssaimniecības attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā” 2010.gadā Vandānu ciemā tika veikta 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūvēti kanalizācijas tīkli 1335,5m garumā. 
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 Daugavpils RVP izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA 09 IB  0018 (28.04.2009.) informācija. 
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Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

ERAF projektu ietvaros būtiski tiek uzlaboti ciemu ūdenssaimniecības pakalpojumi, tomēr ir nepieciešamas 
projektu turpmākās kārtas novecojušo tīklu rekonstrukcijai un NAI izbūvei.  

Jēkabpils novadā nepieciešams sakārtot ūdenssaimniecību Slatē, Liepās un Dubultos. Slates un Dubultu 
projektam ir visi nepieciešamie dokumenti, Liepu projektam šobrīd ir noraidīts tehniski ekonomiskais 
pamatojums. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Likums „Par piesārņojumu” un saskaņā ar to izdotie normatīvie akti, tostarp, Ministru kabineta 2002.gada 
22.janvāra noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, Ministru kabineta 2002.gada 
12.marta noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, Ministru kabineta 
2006.gada 2.maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, 
monitoringu un kontroli", Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā 
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas 
piesārņojošo darbību veikšanai” u.c. 

Būvniecības likums un saistībā ar to izdotie normatīvie akti, tostarp, Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra 
noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” 
u.c. 

Pārtikas aprites uzraudzības likums un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. 

Ūdens apsaimniekošanas likums. 

Aizsargjoslu likums un Ministru kabineta noteikumi, kas regulē konkrētu aizsargjoslu noteikšanu un to 
izmantošanas kārtību: Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu 
noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem", Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra 
noteikumi Nr.1361 „Elektronisko sakaru tīklu, elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, 
gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo 
objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums", Ministru kabineta 
2004.gada 20.janvāra noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika".  

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Turpmāk teritorijas plānojuma ieviešanas turpmāko 12 gadu laikā nepieciešams sakārtot ūdenssaimniecību 
Slatē, Liepās un Dubultos; ir jāveic kanalizācijas tīklu un NAI rekonstrukcija Mežgales ciemā, jārisina jautājums 
par NAI izbūvi un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Liepas ciemā un pieaugot iedzīvotāju skaitam, Kaldabruņas 
ciemā ir jārisina jautājums par kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju un iespējams arī NAI ierīkošanu.  

Veicināt neizmantoto dziļurbuma artēzisko aku tamponēšanu. 

Plānojuma III „Grafiskajā daļā” atbilstoši mēroga noteiktībai atspoguļoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietojums; atspoguļotas aizsargjoslas ap NAI (9.pielikums) un ūdens ņemšanas 
vietām (8.pielikums). 

Teritorijas plānojumā ir noteiktas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, tajās ievēro prasības, kas 
noteiktas Aizsargjoslu likumā (26. tabula). 

26. tabula. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

Vads Ekspluatācijas aizsargjosla 

gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie 
atrodas līdz 2m dziļumam 

3m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas 

gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie 
atrodas dziļāk par 2m 

5m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas 

gar pašteces kanalizācijas vadiem 3m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas 

Datu avots: Aizsargjoslu likums 

Plānojumā ir ietverti satiksmes infrastruktūras teritoriju - ielu un ceļu parametri (attālums starp sarkanajām 
līnijām) ar iespēju izvietot inženierkomunikācijas. 

20.2.  Siltumapgāde 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Latvijai, uzņemoties starptautiskās saistības, ir jāizpilda divi uzdevumi: jāveicina ekonomiskā izaugsme, sociālā 
labklājība un tajā pašā laikā – jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, ieviešot energoefektivitātes 
pasākumus, videi draudzīgas tehnoloģijas, aizstājot fosilo kurināmo ar atjaunojamiem energoresursiem, 
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veicinot klimata pārmaiņu radīto risku pārvaldību un samazināšanu, integrējot šo risku pārvaldību visos 
tautsaimniecības sektoros visos pārvaldes līmeņos (valsts, reģionu, pašvaldību). 

Vadlīniju projektā „Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai" ir paredzēts 
veicināt alternatīvās enerģijas ražošanas īpatsvara pieaugumu, bet mainīt valsts atbalsta politiku un 
instrumentus, tostarp, piemērot valsts atbalsta izņēmumu konkrēta mērķa sasniegšanai un nodrošināt tiešu 
augstas intensitātes atbalstu centralizētās siltumapgādes sistēmās pārejai uz alternatīvās enerģijas ražošanu. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Centralizētas siltumapgādes pakalpojumi Jēkabpils novadā ir pieejami trīs ciemos – Brodos, Dunavā un Zasā, kur 
ir saglabāti centralizētās siltumapgādes tīkli (Pielikums Nr.2 17.attēls). Pārējos ciemos daudzdzīvokļu mājās, 
sabiedriskajās iestādēs (pagasta pārvaldēs, kultūras namos, skolās) un citos objektos ir vietējā apkure. 
Kurināmais katlu mājās un apkures iekārtās ir šķelda, citas koksnes frakcijas, malka. Visu koksnes kurināmā 
veidu sadegšanas procesos kā galvenās piesārņojošās vielas veidojas oglekļa oksīdi, slāpekļa oksīdi un oglekļa 
dioksīdi. Lauku teritorijās viensētās, fermās un citos objektos lieto individuālus apkures risinājumus. Galvenais 
kurināmais – malka vai šķelda. 

Brodu ciemā nomainīta siltumtrase, ar siltumu katlu māja (uzstādīti „Enerģija - 3", „Minsk - 1" apkures katli) 
apgādā 84 dzīvokļus un pagastmāju. Par kurināmo izmanto  malku. Pieprasījumu pēc siltuma iespējams 
apmierināt pilnībā ar 30% siltuma rezervi. Katlu mājas rekonstrukcijai un siltumtrašu modernizācijai šobrīd 
pietrūkst līdzekļu. 

Dunavas ciemā siltumapgādes sistēmas trases ir novecojušas, katlumāja pagaidām normālā tehniskā stāvoklī, 
bet nepieciešams remonts. 

Zasas ciemā centralizēti tiek apkurinātas deviņas no vienpadsmit daudzdzīvokļu mājām. 

Siltumapgādes kvalitāti ietekmē ēku siltumizolācijas stāvoklis, kas ir par iemeslu siltuma zudumiem, kā arī 
pakalpojuma saņēmēju nespēja segt nepieciešamās izmaksas par pakalpojumiem. Siltumapgādes uzlabošanai 
pašvaldība plāno ēku siltināšanas darbu veikšanu un ēku remontu. Dignājas pamatskolas siltumapgādes 
sistēmas modernizācija veikta 2007.gadā. 2012.gadā tika realizēts projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmskolas mācību iestādē un Zasas pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā” (Nr.KPFI -7/10 KPFI). Rubeņu pirmskolas mācību iestādē „Zelta sietiņš” veikti 
siltināšanas un ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas  darbi. Zasas pagasta pārvaldes administrācijas ēkā veikti 
siltināšanas darbi, ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi. 2013.gadā uzsākta projekta 
„Siltumtrašu rekonstrukcija Jēkabpils novada Zasas pagasta Zasas ciemā." un „Jēkabpils novada Zasas 
vidusskolas ēku vienkāršotās renovācijas apliecinājumu karšu izstrāde un tehniskā projekta apkures katlu 
maiņai pret granulu konteineru ar kurināmā novietni un jaunu siltumapgādes tīklu izbūvi” virzība. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Nepietiekama ēku siltināšana; nav nodrošināta kurināmā atbilstoša uzglabāšana. 

Nav vienota komunālo pakalpojumu sniedzēja; zema cilvēku maksātspēja par komunālajiem pakalpojumiem. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Likums „Par piesārņojumu” un saskaņā ar to izdotie normatīvie akti, tostarp, Ministru kabineta 2010.gada 
30.novembra noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un 
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” u.c. 

Būvniecības likums un saistībā ar to izdotie normatīvie akti, tostarp, Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra 
noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” 
u.c. 

Aizsargjoslu likums un Ministru kabineta noteikumi, kas regulē konkrētu aizsargjoslu noteikšanu un to 
izmantošanas kārtību, tostarp, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumi Nr.1361 „Elektronisko 
sakaru tīklu, elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un 
būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, 
kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums". 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Turpmāk, teritorijas plānojuma ieviešanas turpmāko 12 gadu laikā, saskaņā ar „Jēkabpils novada attīstības 
programmā 2012.-2018.gadam” nospraustie stratēģiskie mērķi paredz turpināt energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus pašvaldības objektos, t.sk. siltumapgādes trašu rekonstrukciju un jaunu trašu 
izbūvi ciemos, kur saglabāta centralizētā siltumapgāde – Dunavā, Zasā, Brodos; alternatīvo un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu siltumapgādē; energoefektivitātes projektu izstrādi un ieviešanu; 
pašvaldības inženierkomunikāciju tīklu un objektu optimizāciju; daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju un 
iedzīvotāju iesaisti energoefektivitātes projektu izstrādē un realizācijā.  
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Siltumapgādes risināšanā daudzdzīvokļu mājās priekšroka jādod centralizētai apkures sistēmai. Saskaņā ar 
Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas sniegtajiem nosacījumiem Plānojuma izstrādei – Latgales 
kontroles nodaļai nav principiālu iebildumu lokālas apkures sistēmas izmantošanai. Vispiemērotākā būtu 
elektroapkure vai zemes siltuma sūkņa ierīkošana. 

Plānojuma III „Grafiskajā daļā” atbilstoši mēroga noteiktībai atspoguļoti centralizētas siltumapgādes tīkli. 

Plānojumā ir ietverti satiksmes infrastruktūras teritoriju - ielu un ceļu parametri (attālums starp sarkanajām 
līnijām) ar iespēju izvietot inženierkomunikācijas. 

Teritorijas plānojumā ir noteiktas aizsargjoslas gar siltumtīkliem, tajās ievēro prasības, kas noteiktas 
Aizsargjoslu likumā (27. tabula). 

27. tabula. Aizsargjoslas gar siltumtīkliem 

Siltumvads, iekārta vai būve Ekspluatācijas aizsargjosla 

gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām 
un būvēm 

zemes vienība, kuru aizņem siltumvadi un 2m 
attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, 
tuneļa vai citas būves ārmalas 

ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un 
siltuma punktiem 

zemes vienība, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un 
būves un 1m attālumā katrā pusē no siltumvadu, 
iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto 
daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas 

Datu avots: Aizsargjoslu likums. 

20.3.  Gāzes apgāde 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Stratēģijā 2030 gāzes apgādes jomā noteikti vairāki priekšnoteikumi un virzieni, tie ir: turpināt ciešu sadarbību 
ar reģionālajiem partneriem Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojumu plāna (BEMIP) un Eiropas Infrastruktūras 
savienošanas instrumenta (CEF) ietvaros, balstoties uz solidaritātes un savstarpēja finansiālā atbalsta 
principiem, līdzsvarojot nacionālās un reģionālās intereses kopēji izdevīgiem risinājumiem (piem., dabasgāzes 
piegādes un uzglabāšanas infrastruktūras attīstība); izveidot efektīvu un atvērtu reģionālu dabasgāzes tirgu, 
pārņemot ES 3. enerģētikas paketi, tostarp pilnībā nodalot pārvades sistēmas operatoru, un atbalstīt Baltijas 
reģiona dabasgāzes piegāžu diversifikācijas risinājumus, tostarp reģionāla sašķidrinātā dabasgāzes termināļa 
attīstību, dabasgāzes starpsavienojumus starp Poliju-Lietuvu un Somiju-Igauniju, kā arī palielinot reģionālās 
dabasgāzes krātuves jaudas. 

Dabasgāzes apgādi Latvijas tirgū veic AS „Latvijas Gāze", kas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas izdotajām licencēm veic dabasgāzes pārvadi, sadali, uzglabāšanu un tirdzniecību. Gāzes apgādi 
AS „Latvijas Gāze" plāno atbilstoši patērētāju pieprasījumam. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novadā centralizēta gāzes apgāde (P<0,4MPa) ir tikai Jēkabpils piepilsētā Ķeikānos. Perspektīvā gāzes 
apgāde iespējama no Jēkabpils pilsētā esošiem augstā, vidējā un zemā spiediena gāzesvadiem.

67
 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Ierobežotais patērētāju skaits un tiem nepieciešamie nelielie apjomi, kā arī ievērojamo investīciju 
nepieciešamība padara gāzes apgādes iespējamību visā novada teritorijā teorētisku. Tādēļ perspektīvā gāzes 
apgāde blīvi apdzīvotajās vietās Jēkabpils piepilsētā, uzskatāma par kopīgu interešu jautājumu ar Jēkabpils 
pilsētas pašvaldību.  

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" un Aizsargjoslu likums.  

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Plānojuma III „Grafiskajā daļā” atbilstoši mēroga noteiktībai grafiski parādīta esošā gāzes apgādes 
infrastruktūra. 

Teritorijas plānojumā ir ietverti satiksmes infrastruktūras teritoriju - ielu un ceļu parametri (attālums starp 
sarkanajām līnijām) ar iespēju izvietot inženierkomunikācijas. 
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 Datu avots: AS „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departaments, Perspektīvās attīstības daļas nosacījumi Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
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Inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā Plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, 
ievērojot Ministru Kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu prasības. 

Teritorijas plānojumā ir noteiktas aizsargjoslas gar gāzes vadiem, tajās ievēro prasības, kas noteiktas 
Aizsargjoslu likumā (28. tabula). 

28. tabula. Aizsargjoslas gar gāzesvadiem 

Gāzesvads, iekārta, būve Ekspluatācijas aizsargjosla 

Gāzesvads līdz 0,4 MPa Zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 
vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam 
ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem – 1 m attālumā 

Gāzes regulēšanas stacija 6 m attālumā no iežogojuma 

Skapjveida gāzes regulēšanas punkti un mājas 
regulatori ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 MPa 

1 m attālumā 

Datu avots: Aizsargjoslu likums. 

20.4.  Elektroapgāde 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Viens no nozīmīgākajiem sektora attīstības virzieniem ir elektroenerģijas tirgus atvēršanas process, kas Latvijā 
sākās 2007.gada 1.jūlijā, kad stājās spēkā Elektroenerģijas tirgus likuma izmaiņas, kas deva tiesības 
elektroenerģijas lietotājiem mainīt elektroenerģijas tirgotāju.
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Līdz šim vairākkārt tika samazināts to elektroenerģijas lietotāju kopums, kas ir tiesīgi elektroenerģiju pirkt par 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto elektroenerģijas tirdzniecības tarifu. Pēc pēdējām 
normatīvo aktu izmaiņām no 2012.gada 1.novembra visiem juridiskajiem elektroenerģijas lietotājiem 
elektroenerģija ir jāpērk par vienošanās cenu no elektroenerģijas tirgotājiem. Mājsaimniecības lietotājiem 
saglabājas tiesības elektroenerģiju saņemt par regulētu tarifu.  

No 2005.gada 1.septembra elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkcijas veic AS „Augstsprieguma 
tīkls". Kopš 2007.gada 1.jūlija elektroenerģijas sadales sistēmas operatora funkcijas veic AS „Sadales tīkls". 
2008.gadā bez AS „Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecību Latvijā aktīvi uzsāka SIA „Enefit". Kopumā 
7 komersanti, kuriem nepieder sadales tīkli, ir saņēmuši licences elektroenerģijas tirdzniecībai. Savukārt 
elektroenerģijas sadalei vai tirdzniecībai licences saņēmuši vēl 12 citi komersanti. 
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu no 
2009.gada 1.janvāra publiskajam tirgotājam – AS „Latvenergo", ir atļauts noteikt diferencētos elektroenerģijas 
tarifus saistītajiem lietotājiem. Lietotāji, kas ir elektroenerģijas tirgus dalībnieki, elektroenerģiju iepērk par 
vienošanās cenām. 
Vadlīniju projektā „Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai" ir paredzēts 
veicināt alternatīvās enerģijas ražošanas īpatsvara pieaugumu, bet mainīt valsts atbalsta politiku un 
instrumentus – piemērot valsts atbalsta izņēmumu konkrēta mērķa sasniegšanai un nodrošināt tiešu augstas 
intensitātes atbalstu centralizētās siltumapgādes sistēmās pārejai uz alternatīvās enerģijas ražošanu, izvērtēt 
iespējas elektroenerģijas tirgotājiem noteikt minimālo alternatīvās enerģijas ražošanas tirgus daļu kopējā 
portfelī, kam līdz 2030.gadam pakāpeniski jāsasniedz 75% no kopējā pārdotā elektroenerģijas apjoma. 

Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novada teritorijā nav AS „Latvenergo" IT un T Reģionālās ekspluatācijas struktūras dienestu pārziņā 
esošu sakaru būvju un telekomunikāciju kabeļu līniju. 

Novada Ābeļu pagasta teritoriju šķērso elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV gaisvadu elektrolīnijas. Dignājas, 
Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastā pārvades tīkla elektrolīniju nav un to ierīkošana nav 
plānota. 

Pārvades tīkls, t.i. 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. 

Inženierkomunikāciju izvietojums novada teritorijā - esošie elektrotīkli (gaisvadu un kabeļu (EPL)), 
transformatora un sadales punkti un citi energoapgādes objekti atspoguļoti Pielikuma Nr.2 16.attēlā. 

Elektroapgādes modernizācijas pasākumu ietvaros notiek pakāpeniska pārvades tīklu nomaiņa, ņemot vērā 
konkrēto līniju nolietojumu.  
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 Ekonomikas ministrijas informācija. 
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Elektroenerģijas padeves traucējumi ir reti un parasti tiek operatīvi novērsti. Nelabvēlīgos laika apstākļos - lielā 
salā vai vējā biežāki elektropadeves traucējumi novadā novērojami lauku teritorijā. Novada lielākie 
lauksaimnieki ir nodrošinājušies ar strāvas ģeneratoriem, ko darbina ar dīzeļdegvielu, kas elektroenerģijas 
padeves traucējumu gadījumā ļauj iegūt nepieciešamo elektroenerģiju kamēr elektroenerģijas padeves 
traucējumi tiek novērsti. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Elektroapgādei nepietiekamas jaudas un lielas izmaksas, lai veidotu jaunu pieslēgumu vai palielinātu jaudu. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Enerģētikas likums; Elektroenerģijas tirgus likums. 
Likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem". 
Aizsargjoslu likums. 
Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās". 
Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumi Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika”. 
Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.243 „Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju 
būvniecības kārtība". 
Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumi Nr.914 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 
noteikumi". 
Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.900 „Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma 
saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus". 
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.759 „Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu 
sprieguma prasībām". 
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību". 
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.883 „Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas 
jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai". 
Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu 
noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā". 
Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1112 „Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas 
ražošanas jaudas apmaksas konkursu". 
Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumi Nr.476 „Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas 
pārvades sistēmai". 
Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.322 „Noteikumi par pārvades sistēmas operatora ikgadējo 
novērtējuma ziņojumu". 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Elektrolīnijas un būves atļauts izvietot visās funkcionālajās zonās atbilstoši normatīvo aktu prasībām, to zemes 
vienībām, nenosakot minimālos un maksimālos parametrus. 

Plānojuma III „Grafiskajā daļā” atbilstoši mēroga noteiktībai atspoguļoti elektrotīkli (gaisvadu un kabeļu (EPL)), 
transformatora un sadales punkti un citi energoapgādes objekti un to aizsargjoslas. 

Plānojumā ir ietverti satiksmes infrastruktūras teritoriju - ielu un ceļu parametri (attālums starp sarkanajām 
līnijām) ar iespēju izvietot inženierkomunikācijas. 

Turpmāk ir jārisina jautājums par ielu apgaismojuma infrastruktūras attīstību novada lielākajās blīvi 
apdzīvotajās vietās un sociālās infrastruktūras objektu āra apgaismojumu pēc nepieciešamības. 

Plānojumā ir noteikti elektroenerģijas pārvades tīklu aizsargjoslu platumi (29. tabula). 

29. tabula. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem
69

 

Līnija, iekārta, būve Ekspluatācijas aizsargjosla 

gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ciemos - zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas abpus līnijai:  

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV 2,5m attālumā no līnijas ass 

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV 7m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas 

gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus ciemiem - zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 
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 2013. gada 22. maijā stājās spēkā grozījumi Aizsargjoslu likumā, (18.04.2013. likums „Grozījumi Aizsargjoslu likumā"), kas 
attiecas uz elektrolīniju aizsargjoslu platuma noteikšanas izmaiņām mežos, kā arī nosaka elektrolīniju trašu platumu meža 
zemēs un veicamos pasākumus elektrolīniju aizsardzībai. 
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Līnija, iekārta, būve Ekspluatācijas aizsargjosla 

vertikālas virsmas abpus līnijai: 

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV 6,5m attālumā no līnijas ass 

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV 30m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas 

gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 
vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1m 
attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk 
par 1m no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē 
aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem 

ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem 
un transformatoru apakšstacijām 

zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta 
vertikāla virsma 1m attālumā ārpus šo iekārtu 
nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz 
zemes vai citas virsmas 

Datu avots: Aizsargjoslu likums. 

Zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumi elektrolīnijas aizsargjoslās jāievēro saskaņā ar Aizsargjoslu 
likuma 14., 35. un 43.pantu prasībām.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika" 3.punkta prasībām - elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vietās, kur 
elektrolīnija šķērso meža teritoriju, izveido un atbrīvo no kokiem un krūmiem elektrolīniju trases. Elektrolīnijas 
trases platums ir: gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums nepārsniedz 0,4 kV - 5m platā joslā; no 6 līdz 20 kV - 
13m platā joslā; 110 kV - 26m platā joslā; kabeļlīnijām - 2m platā joslā. 

Nodrošina iespējas inženiertehniskās infrastruktūras attīstībai, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un 
normatīvo aktu prasībām attiecībā uz vides kvalitāti. Energoapgādes jomā tiek veicināta alternatīvo 
energoresursu ražošana un izmantošana gan sadzīvē, gan uzņēmējdarbībā. 

20.5.  Sakari 

Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) plāno elektronisko sakaru infrastruktūras 
izbūvi Jēkabpils novadā ERAF projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko 
sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” ietvaros.  

Jēkabpils novadā tiek plānota LVRTC elektronisko sakaru infrastruktūras izbūve maršrutos: Jēkabpils-Brodi gar 
autoceļu no Jēkabpils uz Brodiem; 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; 
Autoceļa uz Zasu krustojums ar autoceļu P72 Zasa-Vandāni gar autoceļu no krustojuma ar autoceļu P72 caur 
Zasu uz Vandāniem; Vandāni-Dunava gar autoceļu no Vandāniem caur Dignāju un Sudrabkalnu līdz Dunavai; 
Asare-Rubeņi gar autoceļu starp šiem punktiem; Rubeņi-Kaldabruņa-Bebrene gar autoceļu P72 posmā starp 
Rubeņiem un Bebreni. Projekta otrajā kārtā (2014-2018. gadā),  ir plānota optisko kabeļu izbūve autoceļu P72 
un P75 posmos. Plānoto piekļuves punktu būvniecības iepirkumus ir plānots veikt piecās atsevišķās būvniecības 
iepirkumu procedūrās. Piekļuves punktiem ir paredzēta publiskā apspriešana, līdz ar to skaits un izvietojums var 
manīties un var mainīties optisko kabeļu trašu shēma. 

Latvijā turpina pieaugt interneta lietotāju skaits. Mobilais internets ir īpaši nozīmīgs lauku teritorijās, kāda ir arī 
Jēkabpils novads.  

Situācija Jēkabpils novadā 

Pašlaik sakaru kvalitāte novada teritorijā nav apmierinoša.  

Mobilo sakaru un datu pārraides kvalitāte atkarīga no izvietoto bāzes staciju tuvuma. Publisko mobilo sakaru un 
datu pārraides pakalpojumus novada teritorijā sniedz privātie telekomunikāciju uzņēmumi - SIA „Latvijas 
Mobilais telefons” un SIA „TELE2”. Dati par Jēkabpils novada teritorijā uzstādītajām bāzes stacijām apkopoti 
30. tabulā. 

30. tabula. Publisko mobilo sakaru torņi 

Nr. 
p.k. 

Mob. sak. 
operators 

Infrastruktūra Atrašanās vieta Kadastra 
apzīmējums 

1.  SIA „LMT” LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm - 
radiotorņa un aparatūras konteinera 

Dignājas pagasts, 
„Sakarnieki" 

5652 006 0163 

2.  SIA „LMT” LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm - 
radiotorņa un aparatūras konteinera 

Rubenes pagasts, 
„Sakarnieki" 

5682 008 0545 
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Nr. 
p.k. 

Mob. sak. 
operators 

Infrastruktūra Atrašanās vieta Kadastra 
apzīmējums 

3.  SIA „LMT” LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm - 
radiotorņa un aparatūras konteinera 

Kalna pagasts, 
„LMT Sakari" 

5666 004 0191 

4.  SIA „LMT” LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm - 
radiotorņa un aparatūras konteinera 

Zasas pagasts 
„Zasas parks” 

56980010241002 

5.  SIA „TELE2” TELE2 bāzes stacija, kura sastāv no būvēm - 
radiotorņa un aparatūras konteinera 

Dunavas pagasts 
„Ozolkalni” 

56540040048-
8001 

6.  SIA „TELE2” TELE2 bāzes stacija, kura sastāv no būvēm - 
radiotorņa un aparatūras konteinera 

Rubenes pagasts 
„Bārzores” 

56820110235-
8001 

7.  SIA „TELE2” TELE2 bāzes stacija, kura sastāv no būvēm - 
radiotorņa un aparatūras konteinera 

Leimaņu pagasts 
„Āres” 

56740040011-
8001 

8.  SIA „BITE 
Latvija” 

bāzes staciju novada teritorijā nav - - 

Datu avots: SIA „Latvijas Mobilais telefons”, SIA „BITE Latvija”, SIA „TELE 2”. 

Jēkabpils novada teritorijā AS „Latvenergo" pārziņā esošu sakaru būvju un telekomunikāciju kabeļu līniju nav. 

Stacionāros telekomunikāciju sakarus novada teritorijā nodrošina SIA „Lattelecom”. Dati par SIA „Lattelecom” 
sakaru objektiem novada teritorijā apkopoti 31. tabulā. 

31. tabula. SIA „Lattelecom” sakaru objekti 

Infrastruktūra Atrašanās vieta 

Ārējais sadales skapis - 3.gab. Ābeļu pagasts 

 Ārējais sadales skapis - 8.gab. Dignājas pagasts 

Ārējais sadales skapis - 5.gab. Dunavas pagasts 

Ārējais sadales skapis - 3.gab. Kalna pagasts 

Telekomunikāciju tornis, ārējais sadales skapis - 5.gab. Leimaņu pagasts 

Ārējais sadales skapis - 7.gab. Rubenes pagasts 

Telekomunikāciju tornis, ārējais sadales skapis - 7.gab. Zasas pagasts 

Datu avots: SIA „Lattelecom”. 

Novada teritorijā izbūvētas  SIA „Lattelecom” telekomunikāciju vara kabeļu līnijas (kabelis ieguldīts gruntī, 
kabeļu kanalizācija vai piekarkabeļa posmi), to izvietojums parādīts Pielikuma Nr.2 16.attēlā. Visā novada 
teritorijā ir demontētas vecās analogās gaisvadu līnijas, kuras pēc bezvadu tehnoloģiju ieviešanas vairs netika 
izmantotas.  

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Sakaru sistēma nav izmantojama civilās aizsardzības vajadzībām - civilās aizsardzības plānā apziņošanas sistēma 
netiek balstīta uz sakariem, plānots, ka iedzīvotājus apziņo konkrēti cilvēki, kam ir transporta līdzekļi. 

Sakaru nodrošinājumu iedzīvotāji vērtē kā sliktu, internets ir lēns. Optiskais internets nav pieejams, iespējamie 
interneta pieslēgumi novada teritorijā nav pietiekoši kvalitatīvi. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Elektronisko sakaru likums. 
Ministru kabineta 2006. gada 4.aprīļa noteikumi Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 
„Elektronisko sakaru tīkli”“. 
Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumi Nr.166 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības 
kārtība”.  
Privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtību publiskajam elektronisko sakaru tīklam veic saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto kārtību.  
Jāņem vērā „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie 
aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās 
prasības. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Elektronisko sakaru tīklus un būves atļauts izvietot visās funkcionālajās zonās. 
Sakaru būvēm un zemes vienībām, kurās izvietotas sakaru būves, teritorijas plānojumā nenosaka minimālos un 
maksimālos parametrus. 
Jaunās sakaru līnijas plānots izvietot galvenokārt joslā starp ielu sarkanajām līnijām vai autoceļa aizsargjoslā. 
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Plānojuma III „Grafiskajā daļā” atbilstoši mēroga noteiktībai atspoguļoti elektronisko sakaru tīkli un to 
aizsargjoslas. Aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem novada teritorijā minimālais platums iekļauts 
32. tabulā. 

32. tabula. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem  
un ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to atsaitēm 

Sakaru līnija, iekārta, būve Ekspluatācijas aizsargjosla 

gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un 
kabeļu kanalizāciju 

zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 
vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā 
pusē 1m attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas 
ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas 

gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai 
kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa zemes 
nodalījuma joslā un tuvāk par 1m no ceļa zemes 
nodalījuma joslas malas 

šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu 
kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz ceļa zemes 
nodalījuma joslas robežai 

gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai 
kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai 
piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) 
sarkano līniju robežās un tuvāk par 1m no sarkanās 
līnijas 

šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu 
kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz ceļa, ielas 
vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) 
sarkanajai līnijai 

gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai 
kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas tuvāk par 1m no ēkas 
vai būves 

šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu 
kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz ēkas vai 
būves pamatiem 

gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai 
kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai 
piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) 
sarkanās līnijas robežās un tuvāk par 1m gan no 
sarkanās līnijas, gan no ēkas vai būves pamatiem 

šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu 
kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz sarkanajai 
līnijai vai ēkas vai būves pamatiem (atkarībā no tā, kas 
atrodas tuvāk 

ap ārējiem virszemes un pazemes elektronisko sakaru 
tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas un 
reģenerācijas punktiem, ārējiem kabeļu sadales 
skapjiem un kastēm ar ieraktu pamatni vai skapjiem 
un kastēm, kas uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, 
kabeļu kanalizācijas akām un optisko kabeļu uzmavām 
gruntī 

zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta 
vertikāla virsma 1m attālumā no pastiprināšanas 
punkta, kabeļu sadales skapja vai kastes, kabeļu 
kanalizācijas akas un optisko kabeļu uzmavas ārējās 
malas 

ap elektronisko sakaru iekārtu ārējiem skapjiem un 
konteineriem 

zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta 
vertikāla virsma 1m attālumā no elektronisko sakaru 
iekārtu skapja vai konteinera nožogojuma 
(norobežojuma) vai tālāk izvirzīto daļu projekcijas uz 
zemes vai citas virsmas 

gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 
vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā 
pusē 2,5m attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas 
ass 

ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem 
un antenu mastiem 

zemes vienība un gaisa telpa torņa vai masta 
augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1m 
attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5m attālumā 
no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai 
citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots 

ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un 
antenu mastu atsaitēm 

zemes vienība un gaisa telpa torņa vai masta 
augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5m 
attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un 
atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā 

Datu avots: Aizsargjoslu likums. 

Zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumi elektrolīnijas aizsargjoslās jāievēro saskaņā ar Aizsargjoslu 
likuma prasībām.  
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20.6.  Atkritumu apsaimniekošana 
Augstāka līmeņa politika, situācija nozarē 

Atkritumu apsaimniekošanas jomu regulē Atkritumu apsaimniekošanas likums un uz tā pamata izdotie 
normatīvie akti.  

Valsts politiku atkritumu apsaimniekošanas nosaka „Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-
2020.gadam” (apstiprināts 2012.gada 21.martā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 100 „Par Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam" (prot.Nr.11 35.§)). Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 
mērķi: 

1. novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto 
atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās 
atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu 
izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību; 

2. nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu; 

3. nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, 
atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī 
tiek atgriezti videi noderīgā veidā (piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas 
tuvāk to rašanās vietām; 

4. nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu  apglabāšanu cilvēku 
veselībai un videi drošā veidā. 

Jēkabpils novadam tā jaunā Plānojuma ieviešanas laikā būs jāiekļaujas šī valsts plāna īstenošanā.  

Situācija Jēkabpils novadā 

Jēkabpils novads iekļaujas Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Atkritumu apsaimniekošana 
tiek veikta atbilstoši Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2008.-2013.gadam

70
 mērķiem, 

uzdevumiem un to izpildei plānotajiem pasākumiem.  

Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā darbojas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
poligons „Dziļā vāda" Krustpils novada Mežāres pagastā. 

47. attēls. Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona infrastruktūra (2012.gads) 

 
Datu avots: Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.–2013.gadam, www.atkritumi.lv. 

                                                                 
70

 Apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 19.augusta rīkojumu Nr.494. 

http://www.atkritumi.lv/
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Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.-2013.gadam norādīts, ka kopumā reģionā ir 
nepieciešami 162 atkritumu dalītās vākšanas punkti. Lai nodrošinātu atsevišķu atkritumu veidu savākšanu, 
sistēma reģionā būtu jāpapildina ar 17 konteineriem pie lielveikaliem bīstamo atkritumu savākšanai, 22 
punktiem pie lielveikaliem iepakojuma materiāla savākšanai, 72 konteineriem pārtikas atkritumu savākšanai.  

Jēkabpils novada dome 2011.gada 26.maijā ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.4 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”. Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 
un kārtību, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī samazināt un novērst vides piesārņojumu, 
uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Pieņemot šos 
saistošos noteikumus, noteikta Jēkabpils novada administratīvās teritorijas vienota sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zona, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas 
biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtība, kādā veicami maksājumi par šo 
atkritumu apsaimniekošanu. 

Jēkabpils novadā viens iedzīvotājs rada - 0,77m
3
/gadā atkritumu.
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radītais kopējais atkritumu daudzums ir robežās no 247 līdz 810 tonnām gadā. (33. tabula). Informācija par 
novada teritorijā radīto atkritumu daudzumu ir ļoti mainīga. To nosaka mainīgie dati par atkritumu 
daudzumiem katrā pagastā, kas ļoti iespējams ir saistīts ar nepieciešamību pilnveidot atkritumu apjomu 
uzskaites sistēmu. 2011.gadā kopējo atkritumu daudzumu nosaka arī uzņēmuma  SIA „CMC Ozoli” iesniegtie 
dati (696t - kurtuvju pelni). Gandrīz visu atkritumu daudzumu Jēkabpils novadā veido iedzīvotāju 
mājsaimniecībās, iestādēs un uzņēmumos radītie nešķiroti sadzīves atkritumi, izņemot 2011.gadu. No kopējā 
atkritumu daudzuma 0,6 līdz 1,39% (2008.g.) ir bīstamie atkritumi. Tos veido uzņēmuma AS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” (darbības vieta Brodu ciems, Ābeļu pagasts) darbībā radušies svina akumulatori, eļļas filtri, 
luminiscentās spuldzes, citi bīstamas vielas saturoši atkritumi. Uzņēmums tās uzkrāj un nodod SIA „Bīstamo 
atkritumu serviss”, SIA „Ameteks”, kas veic bīstamo atkritumu savākšanu Vidusdaugavas atkritumu reģionā.  

Pašvaldība, nodrošinot saistošo noteikumu Nr.4 (2011.g.) ieviešanu, no 2012.gada 1.decembra novadā ir 
uzsākusi vienotu atkritumu apsaimniekošanu un noteikusi vienotas izmaksas par atkritumiem. Atkritumu 
apsaimniekošanu veic SIA „Jēkabpils pakalpojumi”. Cena par 1 kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu 
izvešanu ir 10,30Ls.  

Turpmāk novadā ir jāievieš atkritumu dalīta vākšana, nodrošinot tās pieejamību katrā apdzīvotajā vietā. Pašlaik 
konteineri dalītai stikla, papīra un plastmasas savākšanai ir izvietoti Rubenes ciemā un Brodu ciemā (izvietoti 
nešķiroto atkritumu savākšanas laukumos). Pakalpojumu sniedz SIA „Jēkabpils pakalpojumi". 

33. tabula. Jēkabpils novadā radīto sadzīves atkritumu daudzums 

Atkritumu veids Radīto atkritumu daudzums, t/gadā 

2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 

Novadā kopā 810,29 329,8 247,44 682,04 443,53 

Nešķiroti sadzīves atkritumi, tonnas 87,21 324,4 247,44 667,67 440,05 

Dalīti savākti sadzīves atkritumi, tonnas 0 0 0 0 0 

Bīstamie 
atkritumi 

tonnas 11,3 0,39 0 4,27 2,72 

%, no kopēja atkritumu daudzuma 1,39 0,12 0,00 0,63 0,61 

Kurtuvju pelni, tonnas 696 0 0 0 0 

Citi veidi kopā, tonnas 15,78 5,01 0 10,1 0,76 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija 
Jēkabpils novada Zasas pagastā” (Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/002), „Sadzīves atkritumu izgāztuves 
„Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā” (Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/003), „Kalna 
pagasta atkritumu izgāztuves „Starenieki” rekultivācija” (Nr.3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/008), „Rubenes 
pagasta atkritumu izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” (Nr.3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/009”) ietvaros notiek 
slēgto sadzīves atkritumu izgāztuvju „Sīpulāni”, „Prūsāni”, „Starenieki” un „Siliņi” rekultivācija. Šīs izgāztuves ir 
arī potenciāli piesārņotas vietas (21.pielikums). Projektu ieviešana nodrošinās izgāztuvju piesārņojuma 
izplatības ierobežošanu. Projektu ilgums ir 18 mēneši. Pašvaldība līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju ir noslēgusi 2012.gada novembrī. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, 
atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 85.punkta 
nosacījumiem, rekultivētajās izgāztuvēs vismaz 20 gadus pēc rekultivācijas darbu izpildes ir jāveic monitoringa 
un kontroles pasākumi.  
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 Avots: Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns. 
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Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Netiek nodrošināta atkritumu dalītās vākšanas pieejamība visās apdzīvotajās vietās.  

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu līdz iepriekšminētā termiņa beigām ap rekultivētajām izgāztuvēm 
Plānojumā noteiktas sanitārās aizsargjoslas 100m platumā ap katru no tām. 

Turpmāk ir jārisina jautājums par dalīto atkritumu savākšanas punktu izveidi. Teritorijas plānojuma darbības 
laikā ir jānodrošina atkritumu apsaimniekošanas plāna pasākumu ieviešana novada teritorijā. 

 

21.  UGUNSDZĒSĪBA 

Situācija Jēkabpils novadā 

Tuvākā ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigāde ir VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļa, kas 
atrodas Jēkabpils pilsētā. 

Liela civilās aizsardzības uzmanība tiek vērsta ikgadējai plūdu riska mazināšanai novada teritorijā. Visvairāk 
plūdu apdraudētās teritorijas atrodas Dunavas pagastā, skat. 10.1. un 10.2. apakšnodaļas.  Applūstošās 
teritorijas ir salīdzinoši mazapdzīvotas un uz tām atrodas galvenokārt individuālā apbūve. Informācija par 
paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijām iekļauta 10.9. apakšnodaļā. 

Ugunsgrēku likvidēšanas gadījumos novadā tiek izmantotas ūdens ņemšanas vietas un pieejami hidranti 
centralizētās ūdens apgādes sistēmā. Ūdens ņemšanas vietu izvietojumu novada teritorijā parādīts Pielikuma 
Nr.2 18.attēlā un saraksts iekļauts 35.pielikumā. Par ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām – apakšzemes 
rezervuāriem vai ugunsdzēsības hidrantiem atbild īpašnieks vai apsaimniekotājs. 

Galvenās problēmas, kavējošie faktori 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu ātrumu notikuma vietā ietekmē sakaru un ceļu infrastruktūras 
kvalitāte novadā, arī nesakārtotā adresācija. 

Nozīmīgākie normatīvie akti 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomu regulē Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. 

Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumi Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 
„Būvju ugunsdrošība" (stājās spēkā 01.01.2012.);  LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”. 

Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi".  

Latvijas Valsts standarts LVS 446:2004 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums”. 

Teritorijas plānojuma risinājumi 

Turpmāk ir jārisina jautājums par piekļūšanas nodrošināšanu VUGD operatīvajam transportam ūdens ņemšanas 
vietām, ko izmanto ugunsdzēsībai. 

Plānojuma risinājumi paredz, ka ēkas un citas būves zemes vienībā izvieto tā, lai pie tām varētu brīvi piekļūt ar 
ugunsdzēsības un glābšanas tehniku.  

 

22.  TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS 

22.1.  Jēkabpils novada teritorijas plānojuma sasaiste ar novada attīstības 
programmu 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma risinājumi ir izstrādāti, pamatojoties uz novada attīstības programmu. 
Plānojuma izstrādē izvērtēta esošā situācija, izmaiņas telpiskās attīstības prioritātēs un tendencēs valsts, 
reģiona un vietējā līmenī, aktuālās normatīvo aktu prasības un institūciju nosacījumi, plānošanas dokumentu 
sākotnējā posmā izteiktie sabiedrības viedokļi un priekšlikumi, Jēkabpils novada pagastu teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu savstarpējā mijiedarbība un savietojamība. 

Teritorijas plānojuma risinājumi ir vērsti uz Jēkabpils novada attīstības programmā noteiktās attīstības vīzijas -
mērķu sasniegšanu. Plānojums atbalsta attīstības programmā uzsvērtās novada vērtības un attīstības prioritātes 
un veido telpisko piesaisti Jēkabpils novada attīstības programmas stratēģisko mērķu un attīstības prioritāšu 
sasniegšanai. 
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34. tabula. Teritorijas plānojuma atbalsts novada vērtību saglabāšanai, eksponēšanai un pilnveidošanai 

Novada vērtības Teritorijas plānojuma risinājumi  

Iedzīvotāji 
 

Cilvēku dzīvesveidam atbilstošas dzīvojamās apbūves teritorijas, 
rēķinoties ar perspektīvo attīstību. Publiskās apbūves teritorijas ikdienas 
un periodisko pakalpojumu nodrošināšanai. 

Katra pagasta īpašās bagātības, 
tradīcijas, cilvēki un vietas - 3 
rakstniecības dižgaru dzimtās  
mājvietas – J. Akuraters 
(„Jaunzemji“, pie Lašiem), Rainis - 
Tadenava, A.Grīns ( „Ziedi” pie 
Vidsalām), apdzīvojuma struktūra - 
novada kodola teritorijas - Zasas un 
Rubeņu ciemi, vieta kopīgiem 
pasākumiem un novada 
daudzveidīgās kultūras 
eksponēšanai, citu pagastu centri un 
mazākas lauku apdzīvotās vietas. 

Teritorijas plānojumā noteikta plānotā apdzīvojuma struktūra. 
Teritorijas plānojumā ir noteikti ciemi, kuriem ir robeža un atbilstošs 
statuss Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izpratnē. 
Papildus ir noteikti vēsturiskie ciemi (lauku ciemi) – blīvi apdzīvotās 
vietas, kam nav ciema statusa likuma izpratnē, bet kuru nosaukumi un 
identitāte ir nozīmīga novada kultūras mantojuma, vēsturiskās atmiņas 
sastāvdaļa. 
Lauku teritorijās ir noteiktas elastīgas prasības atļautajai izmantošanai 
un apbūvei. Tās veicina uzņēmējdarbības attīstību un nodarbošanās 
veidu dažādošanu. Būtiski nosacījumi, kas ņemti vērā plānojuma 
risinājumos, ir viensētu apbūves struktūras un lauku ainavas 
saglabāšana. Šie apsvērumi ir pamatā Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu noteiktajām prasībām apbūves apjomiem un zemes 
vienību dalīšanai. 

Kultūrvēsture Apzinoties to, ka novada tēlu veido visi novadā ietilpstošie pagasti, 
noteiktas prasības kultūrvēsturiskās vides, kultūras pieminekļu un 
kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu saglabāšanai un kvalitatīvas vides 
veidošanai. 

Zemes dzīļu resursi  Prasības, kas nodrošina resursu izmantošanu. 

Uzņēmumi, zemnieku saimniecības Nosacījumi, kas nodrošina ražošanas attīstību, lauksaimniecisko darbību 
un resursu saprātīgu izmantošanu.  
Plānojums nodrošina iespējas daudzveidīgas ražošanas attīstībai. 
Noteikti minimāli ierobežojumi ražošanas uzņēmumu izvietojumam; 
ierobežojumi saistīti vienīgi ar vides kvalitātes apsvērumiem un 
iespējamo sadzīvisko traucējumu novēršanu. Plānojuma risinājumi 
atbalsta infrastruktūras attīstību (ceļi, inženiertehniskā apgāde, 
perspektīvās mājokļa teritorijas). 

Meži un lauksaimniecības zemes Galvenās, lielākās funkcionālās zonas novada plānojumā - Mežu 
teritorijas un Lauku zemes. Prasības, kas nodrošina saimniecisko 
darbību, dabas vērību saudzēšanu un lauksaimniecībai piemērotāko 
lauksaimniecības zemju saglabāšanu. 

Autoceļi – P75, P74, P72 un V783, 
V824, V801 u.c. 

Teritorijas plānojuma transporta shēmā konkretizēti un akcentēti 
nepieciešamie uzlabojumi. Teritorijas zonējums un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti ar mērķi nodrošināt ceļu 
infrastruktūras attīstību. 

Daugava 60km garumā (salas, 
pārceltuves, plosts) u.c. ūdeņu 
teritorijas - Eglaine, Ziemeļsusēja, 
Dviete un ezeri - Klaucānu ezers, 
Priekulānu ezers, Nomavas (Baltais) 
ezers u.c. 

Prasības ūdeņu izmantošanai un apsaimniekošanai, uzsvars uz 
rekreācijas potenciāla izmantošanu, nodrošinot iespējas attīstīt tūrismu, 
pakalpojumu infrastruktūru un tirdzniecību. 

Skolas, bibliotēkas, baznīcas, sporta 
un sociālie objekti u.c.  

Plānojumā sabiedriskās apbūves teritorijas izdalītas kā īpaša funkcionālā 
zona nekomerciālu, sabiedrisko nozīmīgu aktivitāšu attīstībai, lai 
nodrošinātu sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu pieejamību. Sabiedriskās 
apbūves teritorijas ir plānotas galvenokārt valsts un pašvaldības 
pakalpojumu iestādēm. 

Dabas vērtības un kultūras 
mantojums, kas aktīvi un jēgpilni tiek 
izmantoti kopējiem novada attīstības 
mērķiem - 10 „Natura 2000” 
teritorijas: deviņi dabas liegumi 
(Klaucānu un Priekulānu ezers; 
Spuļģu purvs; Kaušņu purvs; Saltais 

Teritorijas plānojumā ir apzināti dabas resursi un vērības. Izstrādātas 
prasības, ka sekmē to saglabāšanu, ekonomiskās, ekoloģiskās, sociālās, 
rekreatīvās un estētiskās vērtības pieaugumu. Plānojuma risinājumi 
nodrošina iespējas šī potenciāla optimālai izmantošanai. 
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Novada vērtības Teritorijas plānojuma risinājumi  

purvs; Tīreļu purvs; Ābeļi; Eglone; 
Dimantu mežs; Nomavas purvs) un 
daļa dabas parka „Dvietes palienes”  

Mūsdienīga inženiertehniskā 
apgāde, kas atbilst uzņēmējdarbības 
vajadzībām un augstiem dzīves 
kvalitātes standartiem 

Teritorijas plānojuma risinājumi nodrošina iespējas inženiertehniskās 
infrastruktūras attīstībai, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un 
normatīvo aktu prasībām attiecībā uz vides kvalitāti. Energoapgādes 
jomā tiek veicināta alternatīvo energoresursu ražošana un izmantošana 
gan sadzīvē, gan uzņēmējdarbībā. 

Funkcionālās saites - Jēkabpils, 
Līvāni, Daugavpils - tūrisms, kultūra, 
izglītība, veselības aprūpe; apkārtējie 
novadi – mežsaimniecība, 
lauksaimniecība, tūrisms, kultūra 

 Teritorijas plānojuma risinājumi izstrādāti ņemot vērā, ka ekonomiskā 
situācija lielā mērā saistīta ar šo pilsētu saimniecisko dzīvi, vienlaikus 
novada teritorija Jēkabpils piepilsētā ir teritorija, kur uz pastāvīgu dzīvi ir 
apmetušies šīs pilsētas bijušie iedzīvotāji,  šajā teritorijā ir jūtami 
labvēlīgāki demogrāfiskie rādītāji un augstāki iedzīvotāju ienākumi, kas 
atspoguļojas būvniecības intensitātes jomā. 

22.2.  Jēkabpils novada teritorijas plānojuma risinājumu apsvērumi 
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 augstāka līmeņa plānošanas dokumentus un likumdošanas procesu.  

Nozīmīgākie teritorijas plānojuma risinājumus ietekmējošie faktori 

1. Pašvaldības administratīvās teritorijas izmaiņas - Jēkabpils novads izveidots 01.07.2009., apvienojoties 
septiņām bijušā Jēkabpils rajona kaimiņu pašvaldībām - Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes 
un Zasas pagastiem. Jaunu, integrētu telpiskās attīstības risinājumu nepieciešamība, vienlaikus saglabājot 
pagastu unikālās īpatnības un identitāti. 

2. Apdzīvojuma struktūras faktiskās izmaiņas, kas liek pārskatīt apdzīvoto vietu statusu un ciemu robežas. 

3. Sociālās un ekonomiskās situācijas izmaiņas kopš esošo teritorijas plānojumu apstiprināšanas - 
būvniecības intensitātes jomā un valsts politikas prioritātes. 

4. Teritorijas attīstības plānošanas likuma un ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu pieņemšana, 
Aizsargjoslu likuma grozījumi un citas izmaiņas ar teritorijas izmantošanu un teritorijas attīstības plānošanu 
saistītajos normatīvajos aktos. 

5. Esošo teritorijas plānojumu konsolidēšana vienotā dokumentā, ņemot vērā izstrādes stadijā esošo 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu un plānošanas dokumentu savietojamību ar to 
(piemēram, teritorijas plānojuma sastāvs, funkcionālā zonējuma un teritorijas atļautās izmantošanas veidu 
klasifikācija un apzīmējumi). 

Plānojuma pamatprincipi 

1. Ilgtspējības princips - teritorijas attīstība tiek plānota, lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām 
paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu 
izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību. 

2.  Pēctecības princips - jauns teritorijas attīstības plānošanas dokumentus tiek izstrādāts, izvērtējot spēkā 
esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi.  

3. Vienlīdzīgu iespēju princips - nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses tiek 
vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību.  

4. Nepārtrauktības princips - teritorijas attīstība tiek plānota nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot šo 
procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamos risinājumus. 

5. Atklātības princips - teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē tiek nodrošināta sabiedrības 
informēšana un līdzdalības iespējas un lēmumu pieņemšanas atklātums. 

6. Integrētas pieejas princips - ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti, atsevišķu 
nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos, 
sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi. 

7. Daudzveidības princips - teritorijas attīstība tiek plānota, ņemot vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un 
materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību. 

8. Savstarpējās saskaņotības princips - teritorijas attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti, tos 
savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 
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9. Tiesiskās paļāvības princips - ikviens ir tiesīgs turpināt līdz jaunā teritorijas plānojuma apstiprināšanai 
likumīgi uzsākto saimniecisko darbību. 

10.Detalizācijas princips - detalizētāks teritorijas atļautās izmantošanas zonējums un nosacījumi ir izstrādāti 
sabiedriski nozīmīgākajām novada teritorijām – blīvi apdzīvotajām vietām – novada nozīmes un vietējas 
nozīmēs attīstības centriem un ciemiem, kuriem ir robeža un atbilstošs statuss Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma izpratnē. 

11.Elastīguma  princips - vispārīgāki teritorijas atļautās izmantošanas noteikumi un elastīgākas iespējas tiek 
noteiktas lauku teritorijām, kuru izmantošanu neierobežo dabas aizsardzības, vides aizsardzības vai citu 
jomu normatīvie akti. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma galvenais mērķis 

Radīt priekšnoteikumus saimniecisko aktivitāšu attīstībai un vietējās ekonomikas izaugsmei, balstītus uz vietējo 
dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošanu, stiprināt novada identitāti. 

22.3.  Jēkabpils novada teritorijas turpmākā izmantošana 
Teritorijas transportģeogrāfiskais novietojums, sociāli ekonomiskā situācija un attīstības tendences nosaka 
nepieciešamību teritorijas plānojumā ietvert saimnieciskās aktivitātes veicinošus nosacījumus un nodrošināt 
teritorijas daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas, vienlaicīgi saudzējot un respektējot unikālās dabas 
vērtības un kultūras mantojumu.  

Lauku zemes - netiek ierobežotas iespējas izmantot citos izmantošanas veidos (viensētu tipa apbūvei, 
ražošanai, apbūvei tūrisma un rekreācijas objektu izveidei, apmežošanai, dīķsaimniecību izveidei) cik tālu tas 
nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām un nepasliktina blakusesošos nekustamajos īpašumu izmantošanas 
iespējas. 

Mežu resursu izmantošanai plānojums nenosaka papildus nosacījumus meža nozares normatīvajos aktos 
ietvertajiem nosacījumiem. 

Sociālās infrastruktūras un pakalpojumu objekti koncentrējami novada un vietējas nozīmes attīstības 
centros, kas atbalsta novada pagastu lauku teritorijas. 

Ražošanas attīstībai prioritāte vietās, kur ir iespējams inženiertehniskās apgādes nodrošinājums, t.sk. 
elektroapgādes jaudu, ceļu un sakaru nodrošinājums. Plānojumā ražošanas uzņēmumu izvietojumam un 
darbībai noteiktie ierobežojumi saistīti ar vides kvalitātes apsvērumiem un iespējamo sadzīvisko traucējumu 
novēršanu. 

Dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma un rekreācijas mērķiem, respektējot īpaši aizsargājamās 
dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 

Sasniedzamības un iedzīvotāju mobilitātes uzlabošana veicinot labu ceļu infrastruktūras nodrošināšanu un 
mobilo sakaru un interneta pieejamību. 

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Plānotās administratīvās teritorijas un 
ciemu robežas 

Plānojumā netiek paredzēta novada administratīvās teritorijas 
robežu maiņa. 

Pārskatītas visu ciemu robežas, lielākajā daļā ciemiem iepriekšējā 
plānošanas periodā bija ievērojami paplašinātas ciemu robežas, 
prognozējot būvniecības aktivitātes augšanu. 

35. tabula. Ciema robežu izmaiņas 

Nr. 
p.k. 

Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Ciema  
robežas izmaiņas 
 

Ciema terit. 
izmaiņas, 
ha 

1. Brodi Samazināta -271,27 

2. Laši Samazināta -452,69 

3. Ābeļi Izdalīts kā atsevišķs 
ciems 

121,08 

4. Vandāni Samazināta -2,32 

5. Dignāja Atcelta -70,28 

6. Sudrabkalns Samazināta -17,17 

7. Dunava Samazināta -18,82 

8. Cukuriņi Atcelta -16,43 

9. Tadenava Atcelta -12,43 

10. Vidsala Samazināta -53,63 
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Nr. 
p.k. 

Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Ciema  
robežas izmaiņas 
 

Ciema terit. 
izmaiņas, 
ha 

11. Dubulti Samazināta -100,79 

12. Leimaņi Aktualizēta 
(atbilstoši jaunākajai 
kadastra informācijai) 

- 

13. Mežgale Aktualizēta 
(atbilstoši jaunākajai 
kadastra informācijai) 

- 

14. Rubeņi Samazināta -1,42 

15. Kaldabruņa Palielināta +0,24 

16. Slate Samazināta -8,16 

17. Zasa Samazināta -82,24 

18. Liepas Samazināta -0,42 
 

Teritorijas apdzīvojuma struktūras 
attīstība 

 

36. tabula. Jēkabpils novada blīvi apdzīvotās vietas  

Pagasts Ciems (ar robežu) Vēsturiskais ciems 
(bez robežas) 

Ābeļu pagasts Brodi Ķeikāni 

Laši Silacaunes 

Ābeļi Sīļukalns 

 Platači (Platačkalns) 

 Rubuļkalns 

Ābeļu pagasts  Veselība 

 Liesma 

  Saldes 

Dignājas pagasts 
 

Vandāni Dignāja 

 Dignājas skola 

Dunavas pagasts 
 

Sudrabkalns Cukuriņi 

Dunava Tadenava 

Kalna pagasts 
 

Vidsala Vārzgūne 

Dubulti  

Leimaņu pagasts Leimaņi Stradi 

Mežgale  

Rubenes pagasts Rubeņi Izabelina 

Kaldabruņa Mazslate 

Slate Silagals 

 Sīļi 

 Červonka 

 Spēlēni 

Zasas pagasts 
 

Zasa Akmeņāres 

Liepas Bērzone 

 Ģērkāni 

 Kalvāni 

Novada apdzīvojuma struktūru veido blīvi apdzīvotas vietas un 
lauku teritorija ar viensētām. Jēkabpils novada teritorijā ir noteiktas 
divu kategoriju blīvi apdzīvotās vietas - ciemi, kuriem ir ciema 
statuss Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izpratnē 
un vēsturiskie ciemi (lauku ciemi), kuriem ir noteikts nosaukums, 
bet kuriem nav ciema statusa Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma izpratnē. 

Izvērtējot un nosakot ciemu robežas, ņemt vērā vai ir blīvas 
(koncentrētas) apbūves un inženierapgādes teritorijas, kā arī 
pašvaldības budžeta iespējas nodrošināt augstāku 
inženiertehniskās infrastruktūras un labiekārtojuma līmeni ciema 
teritorijā salīdzinājumā ar lauku teritoriju. 

Plānojuma risinājumi paredz neveidot jaunas apbūves teritorijas, 
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bet „aizpildīt” esošās apbūves teritorijas un saglabāt novadam 
raksturīgo mozaīkveida lauku ainavas raksturu, kā dominējošo 
apdzīvojuma tipu lauku teritorijā nosakot viensētu apbūvi. 

Rekreācijas, tūrisma, izglītības, kultūras, 
sporta, zinātnes un sociālās 
infrastruktūras teritorijas un objekti 

Plānojumā paredzēts saglabāt esošos izglītības, kultūras un sociālās 
infrastruktūras objektus. Tie ietverti sabiedriskās apbūves 
funkcionālajā zonā P1. 

Netiek plānotas īpašas tūrisma un rekreācijas teritorijas. Šāds 
izmantošanas veids atļauts vairākās funkcionālajās zonās, tostarp 
mežu teritorijās un lauku zemēs.  

Plašākas iespējas – koncentrēta un intensīvāka teritorijas 
izmantošana atļauta jauktas publiskās apbūves teritorijās.  

Zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu 
un atradņu teritorijas 

 

Teritorijas plānojumā ir atspoguļotas derīgo izrakteņu resursu 
izplatības teritorijas, atbilstoši VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” pieejamai informācijai, vienlaikus atzīmējot 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās derīgo izrakteņu ieguve 
nav atļauta. 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. 

Kultūras mantojums Plānojumā ir atzīmēti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā iekļautie kultūras pieminekļi ar aizsargjoslām (Zasas 
baznīcai sadarbojoties ar VKPAI precizēts iepriekšējā plānošanas 
periodā  izstrādātais individuālās aizsargjoslas risinājums) un 
novada kultūrvēsturiski nozīmīgie objekti. To izmantošanai un 
aizsardzībai ir izstrādāti apbūves noteikumi. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
mikroliegumi un saudzējamās 
ainaviskās teritorijas 

Plānojumā apkopota informācija un atzīmētas novada teritorijā 
esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti. Īpaši 
aizsargājamo dabas objektu teritorijās un tiešā to tuvumā netiek 
plānota apbūves u.c. aktīvas saimnieciskās darbības attīstība, kas 
varētu ietekmēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas vērtību 
saglabāšanu. Atļauta videi draudzīga ar tūrismu un rekreāciju 
saistīta saimnieciskā darbība, atpūtas un rekreācijas objektu izbūve, 
ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. 

Novadā esošo mikroliegumu izmantošana ir plānota atbilstoši 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.940 
„Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas 
kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu” prasībām. 

Meliorētās zemes, hidrotehniskās būves  

(Novadā nav nacionālās nozīmes 
lauksaimniecības zemju kritērijiem 
atbilstošu teritoriju un polderu.) 

Pamatojoties uz novadu esošo teritorijas plānojumu risinājumiem, 
ir noteiktas lauku zemes ar ierobežojumiem zemes vienību 
dalīšanai, parādītas arī teritorijas, kurās nepieciešama meliorācijas 
sistēmu sakārtošana. 

Mežu teritorijas 

 

Mežu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus 
nosacījumus esošajiem meža nozares normatīvajos aktos 
ietvertajiem nosacījumiem. 

Būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas, kā 
arī teritorijas, kurām nepieciešama 
īpaša inženiertehniskā sagatavošana 

Novadā lielākās būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas  ir plūdu riska 
teritorijas. Prasības pasākumiem būvniecībai nelabvēlīgajās 
teritorijās ir ietvertas Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu 
nosacījumos attiecībā uz teritoriju inženiertehnisko sagatavošanu. 

Inženierkomunikāciju un transporta 
teritorijas (trases), objekti, maģistrālie 
tīkli, trokšņu zonas, prasības satiksmes 
organizācijas pilnveidošanai un ceļu 
satiksmes drošības uzlabošanai 

Esošais ceļu tīkls novadā nodrošina teritorijas apkalpošanu. Galvenā 
uzmanība tiks veltīta esošā ceļu tīkla uzturēšanai un kvalitātes 
uzlabošanai. Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā tiek 
plānota esošās infrastruktūras uzturēšana un modernizācija 
finansiālo iespēju robežās. 
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 Inženiertehnisko komunikāciju turpmākās attīstības konkrētie 
risinājumi tiks precizēti turpmākās plānošanas gaitā, konkrēto 
tehnisko projektu izstrādes ietvaros. 

Ūdeņu teritorijas  Ūdeņu teritorijas tiek pamatā plānotas saistībā ar rekreācijas un 
tūrisma attīstības mērķiem.  

Aizsargjoslas un tauvas joslas Vides, dabas resursu aizsardzības, ekspluatācijas, sanitārās u.c. 
aizsargjoslas, kā arī tauvas joslas noteiktas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, ietvertas plānojumā daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” un parādītas grafiskajos 
materiālos atbilstoši M 1: 10 000 detalizācijai. 

22.4.  Jēkabpils novada teritorijas zonējums un plānotā (atļautā) izmantošana 
Jēkabpils novada teritorijas funkcionālais zonējums ir izstrādāts, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām. Ņemts vērā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā izstrādes stadijā esošā teritorijas funkcionālā zonējuma un atļautās izmantošanas vienotās 
klasifikācijas projekts. Teritorijas plānojumā ir noteiktas divas galvenās teritoriju grupas: funkcionālās zonas un 
teritorijas ar īpašām prasībām, kas jāņem vērā papildus funkcionālajās zonās noteiktajiem teritorijas 
izmantošanas nosacījumiem. Funkcionālās zonas dalās divās kategorijās: apbūves teritorijās un teritorijās, kurās 
apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šo teritoriju apzīmējumi, kas lietoti teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir ietverti 48. attēlā. 

Nosacījumi un prasības katram teritorijas izmantošanas veidam (zonai) ir ietverti plānojuma saistošajā daļā 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Atbilstoši plānojuma izstrādes pamatnes (vienkāršotā 
topogrāfiskā karte M 1:10 000) noteiktībai, plānojuma III „ Grafiskajā daļā” atspoguļoti teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi (aizsargjoslas). Aizsargjoslās ievēro Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības. 

Teritoriju (zonu) robežas ir noteiktas, ņemot vērā karšu mēroga detalizācijas līmeni, dabīgās robežas (ceļus, 
grāvjus, zemes lietojuma veidu kontūras), kur tas nav bijis iespējams - kadastra robežas. Zonējums, prasības un 
nosacījumi tiek precizēti turpmākas plānošanas gaitā, lokālplānojumu vai detālplānojumu izstrādes ietvaros.  

48. attēls. Jēkabpils novada funkcionālās zonas un teritorijas ar īpašām prasībām 
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22.5.    Plānošanas pēctecība. Esošo teritorijas plānojumu konsolidācija 
Jēkabpils novadā jaunā teritorijas plānojuma izstrādes laikā līdz tā apstiprināšanai ir spēkā novadu veidojošo 
pagastu teritorijas plānojumi, kas apstiprināti ar Jēkabpils novada 2009.gada 17.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.8 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”: 

1. Ābeļu pagasta teritorijas plānojums; 

2. Dignājas pagasta teritorijas plānojums; 

3. Dunavas pagasta teritorijas plānojums; 

4. Kalna pagasta teritorijas plānojums; 

5. Leimaņu pagasta teritorijas plānojums; 

6. Rubenes pagasta teritorijas plānojums; 

7. Zasas pagasta teritorijas plānojums. 

Jaunais Jēkabpils novada teritorijas plānojums izstrādāts, izvērtējot un konsolidējot vienotā dokumentā esošos 
plānojumus. Risinājumi sagatavoti, ņemot vērā pagastu plānojumu integrēšanas iespējas, izstrādes stadijā 
esošo Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu un esošo plānošanas dokumentu savietojamību ar 
to (piemēram, teritorijas plānojuma sastāvs, apzīmējumu sistēma, funkcionālā zonējuma un teritorijas atļautās 
izmantošanas veidu klasifikācija). Turpinājumā 42.pielikumā ir izvērsts salīdzinošs pārskats par esošo teritorijas 
plānojumu (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu) savietošanu. 

22.6.  Jēkabpils novada teritorijas funkcionālā zonējuma un teritoriju ar 
īpašām prasībām sasaiste ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 

noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”  

Ņemot vērā, ka  2013. gada 22. maijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” Plānojuma galīgajā redakcijā 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”. 
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37. tabula. Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma un teritoriju ar īpašām prasībām atbilstība MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 1.pielikumam 

Nr. 
p.k. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums Ministru kabineta noteikumi Nr.240 

Funkcionālā zona Zonu un 
apakšzonu 
apzīmējums 

Krāsa/ 
krāsas kods 

Funkcionālā zona Zonu un 
apakšzonu 
apzīmējums 

Krāsa/ 
ģeotelpiskais kods/ 
noformējums 

1. Savrupmāju apbūves teritorija DzS1 Dzeltens 
pildījums – RGB 255 240 100 
kontūra – nav 

Savrupmāju apbūves teritorija DzS Dzeltens 
1010100 
pildījums – RGB 255 245 145 
kontūras – nav 

DzS1; DzS2.... 

  
Savrupmāju retinātas apbūves 
teritorija 

DzS2 Gaiši dzeltens 
pildījums – RGB 255 255 153 
kontūra – nav 

Vasarnīcu un dārzu māju apbūves  
teritorija 

DzS3 Spilgti dzeltens 
pildījums – RGB 255 255 0 
kontūra – nav  

2. Daudzdzīvokļu māju apbūves 
teritorija 

DzD Brūns 
pildījums – RGB 188 134 79 
kontūra – nav  

Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija 

DzM Oranžs 
1010200 
pildījums – RGB 255 215 125 
kontūras – nav 

DzM1; 
DzM2.... 

3. – – – Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija 

DzD Gaiši brūns 
1010300 
pildījums – RGB 215 160 135 
kontūras – nav 

DzD1; 
DzD2..... 
  

4. Sabiedriskās apbūves teritorija  P1 Sarkans 
pildījums – RGB 250 100 100 
kontūra – nav  

Publiskās apbūves teritorija P Gaiši sarkans 
1010400 
pildījums –RGB 255 115 130 
kontūras – nav 

P1; P2.... 

  
Jauktas publiskās apbūves teritorija  P2 Gaiši sarkans 

pildījums – RGB 250 150 150 
kontūra – nav  

5. – – – Jauktas centra apbūves 
teritorija 

JC Sarkani violets 
1010500 
pildījums – RGB 205 100 155 
kontūras – nav 

JC1; JC2..... 
  

6. Ražošanas objektu apbūves 
teritorija 

R Violets 
pildījums – RGB 217 178 255 
kontūra – nav  

Rūpnieciskās apbūves teritorija R Violets 
1010600 
pildījums – RGB 195 155 215 
kontūras – nav 

R1; R2..... 
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Nr. 
p.k. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums Ministru kabineta noteikumi Nr.240 

Funkcionālā zona Zonu un 
apakšzonu 
apzīmējums 

Krāsa/ 
krāsas kods 

Funkcionālā zona Zonu un 
apakšzonu 
apzīmējums 

Krāsa/ 
ģeotelpiskais kods/ 
noformējums 

7. Tehnisko un saimniecisko objektu 
apbūves teritorija  

T Pelēks 
pildījums – RGB 180 180 180 
kontūra – nav  

Tehniskās apbūves teritorija TA Pelēks 
1010800 
pildījums – RGB 200 200 200 
kontūras – nav 

8. Transporta infrastruktūras 
teritorija 
 

TR Gaiši pelēks 
pildījums – RGB 235 235 235 
kontūra – nav  

Transporta infrastruktūras 
teritorija 

TR Gaiši pelēks 
1010700 
pildījums – RGB 225 225 225 
kontūras – nav 

9. Derīgo izrakteņu ieguves teritorija  
 

TD Brūns 
pildījums – RGB 190 170 140 
(rūtojums) 
kontūra – RGB 190 170 140 

 

Cita teritorija ar īpašiem 
noteikumiem 

TIN1 1020100  

 

TIN11; TIN12… 

 

10. Dabas teritorija D1 Gaiši zaļš 
pildījums – RGB 223 247 193 
kontūra – nav  

Dabas un apstādījumu teritorija DA Spilgti zaļš 
1010900 
pildījums – RGB 170 255 45 
kontūras – nav 

DA1; DA2.... 

  
Apstādījumu teritorija D2 Gaiši dzeltenzaļš 

pildījums – RGB 220 255 0 
kontūra – nav  

Kapsētu teritorija D3 Zilganzaļš 
pildījums – RGB 115 192 175 
kontūra – nav  

Mazdārziņu teritorija D4 Tumši dzeltenzaļš 
pildījums – RGB 176 230 30 
kontūra – nav  

11. Mežu teritorija M Spilgti gaiši zaļš 
pildījums – RGB 185 255 140 
kontūra – nav  

Mežu teritorija M Pelēki zaļš 
1011000 
pildījums – RGB 210 230 180 
kontūras – nav 

M1; M2.... 
  

12. Lauku zeme L1 Bēšs 
pildījums – RGB 250 250 240 
kontūra – nav  
 

Lauksaimniecības teritorija L Gaiši dzeltens 
1011100 
pildījums – RGB 255 255 225 
kontūras – nav 

L1; L2.... 
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Nr. 
p.k. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums Ministru kabineta noteikumi Nr.240 

Funkcionālā zona Zonu un 
apakšzonu 
apzīmējums 

Krāsa/ 
krāsas kods 

Funkcionālā zona Zonu un 
apakšzonu 
apzīmējums 

Krāsa/ 
ģeotelpiskais kods/ 
noformējums 

Meliorētā lauku zeme 
 

L2 Gaiši dzeltens 
pildījums – RGB 255 255 200 
kontūra – nav  

13. Ūdeņu teritorija Ū Gaiši zils 
pildījums – RGB 178 255 255 
kontūra – RGB 0 255 255 

Ūdeņu teritorija Ū Gaiši zils 
1011200 
pildījums – RGB 205 235 255 
kontūras – nav 

Ū1; Ū2... 

  

 Teritorijas ar īpašiem noteikumiem 

Nr. 
p.k. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums Ministru kabineta noteikumi Nr.240 

Teritorija, kam izstrādāts 
detālplānojums, tā SN Nr. 

TD Tumši pelēks 
pildījums – RGB 120 120 120 
(svītrojums 45

o
 leņķī) 

kontūra – RGB 120 120 120 

 

Cita teritorija ar īpašiem 
noteikumiem 

TIN1 1020100  

 

TIN11; TIN12.... 
 

1.  
Ar Sosnovska latvāni invadēta 
teritorija 

 
 

Žaļganbrūns 
pildījums – RGB 153 150 87 
kontūra – RGB 153 150 87 

 

Cita teritorija ar īpašiem 
noteikumiem 
 

2.  
Plūdu riska teritorija 

 
 

Violets 
pildījums – RGB 239 77 239 
(rūtojums 45

o
 leņķī) 

kontūra – RGB 239 77 239 

 

Cita teritorija ar īpašiem 
noteikumiem 
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Pielikums Nr.1 
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1.pielikums.  Novada blīvi apdzīvotās vietas (ciemi) 

Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Valsts 
adrešu 
reģistrā 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

AP 
2012.-
2018. 
gadam 

ZPR 
ilgtermiņa 
attīstības 
stratēģijas 
sadaļā  
„Pilsētas – 
lauku 
mijiedarbība” 
(projekts) 

ZPR 
TP 2006.-
2026. gadam 
(II daļa 
„Telpiskās 
attīstības 
perspektīva”) 

VA  LĢIA 
 „Latvijas 
ciemi. 
Nosaukumi, 
ģeogrāfiskais 
izvietojums“, 
2007 
Ciemu 
klasifikācija  

Iedz. 
skaits, 
2013.g. 
*** 

Apbūves 
un zemes 
blīvums* 

Central. 
ūdens 
apgāde (Ū), 
sadzīves 
kanalizācija 
(K),  
siltumapg. 
(S) 
 

Piejamie 
pakalp.** 

Daudz-
dzīvokļu 
māju apb.  
terit. 
(DzD); 
Maz-
dārziņi 
(D) 

Raž. 
apb. 
terit.  
(R) 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija  

Ābeļu 
pagasts 
 
 

Brodi 
(piepilsēta) 

Ciems Ir robeža 
(ļoti liela 
teritorija -
neatbilst 
reālajai 
apbūvei ar 
vēsturisko 
ciema 
nosaukumu) 

1.līmeņa 
attīstības 
centrs 
(ciems) 

Vietējās 
nozīmes 
attīstības 
centrs 

1.līmeņa 
attīstības 
centrs 

Vidējciems 436 Augsts Ū, K, S P,B,T,  
Pv 

DzD R Ciems  (ar 
robežu) – 
vietējas nozīmes 
attīstības centrs 

Laši 
(piepilsēta, 
blakus 
Daugava) 

Ciems Ir robeža 
(ļoti liela 
teritorija -
neatbilst 
reālajai 
apbūvei ar 
vēsturisko 
ciema 
nosaukumu) 

- - - Vidējciems 22 Augsts 
(centrā) 

- Pv - - Ciems  (ar 
robežu) 

Ķeikāni 
(piepilsēta, 
blakus 
Daugava) 

- Atrodas 
Lašu ciema 
teritorijā 

- - - Skrajciems 32 Vidējs - - - - Atrodas Ābeļu 
ciema teritorijā 

Ābeļi 
(piepilsēta, 
blakus 
Daugava) 

- Atrodas 
Lašu ciema 
teritorijā 

- - - Skrajciems 32 Vidējs - Ī - R Ciems (ar robežu) 

Silacaunes 
(piepilsēta) 

- - - - - Mazciems 20(+4) Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Sīļukalns 
(piepilsēta) 

- - - - - Mazciems 19 Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
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Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Valsts 
adrešu 
reģistrā 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

AP 
2012.-
2018. 
gadam 

ZPR 
ilgtermiņa 
attīstības 
stratēģijas 
sadaļā  
„Pilsētas – 
lauku 
mijiedarbība” 
(projekts) 

ZPR 
TP 2006.-
2026. gadam 
(II daļa 
„Telpiskās 
attīstības 
perspektīva”) 

VA  LĢIA 
 „Latvijas 
ciemi. 
Nosaukumi, 
ģeogrāfiskais 
izvietojums“, 
2007 
Ciemu 
klasifikācija  

Iedz. 
skaits, 
2013.g. 
*** 

Apbūves 
un zemes 
blīvums* 

Central. 
ūdens 
apgāde (Ū), 
sadzīves 
kanalizācija 
(K),  
siltumapg. 
(S) 
 

Piejamie 
pakalp.** 

Daudz-
dzīvokļu 
māju apb.  
terit. 
(DzD); 
Maz-
dārziņi 
(D) 

Raž. 
apb. 
terit.  
(R) 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija  

ciems) – bez 
robežas 

Platači 
(Platačkalns) 
(piepilsēta) 

- - - - - Mazciems 14 Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Rubuļkalns - - - - - Skrajciems 8 Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Veselība 
(applūstošs 
vasarnīcu/ 
dārzkopības 
ciems 
piepilsētā; 
blakus 
Daugava) 

- - - - - Vasarnīcu 
ciems 

- Vidējs - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Liesma 
(mazdārziņu 
teritorija) 

- - - - - Vasarnīcu 
ciems 

- Zemes 
blīvums 
augsts 

- - D - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Saldes Ciems - - - - Skrajciems 9  
(4 mājas) 

Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Dignājas 
pagasts 
 

Vandāni Ciems Ir robeža 1.līmeņa 
attīstības 
centri 
(ciemi) 

Vietējās 
nozīmes 
attīstības 
centrs 

1.līmeņa 
attīstības 
centrs 

Vidējciems 260 Augsts Ū, K P,Ī,B, 
Ā,Pv-2,Pa 

DzD R Ciems  (ar 
robežu) – 
vietējas nozīmes 
attīstības centrs 

Dignāja Ciems Ir robeža - - - Mazciems 25 (7 
mājas) 

Zems - Pv-2, 
Ba 

- - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 
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Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Valsts 
adrešu 
reģistrā 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

AP 
2012.-
2018. 
gadam 

ZPR 
ilgtermiņa 
attīstības 
stratēģijas 
sadaļā  
„Pilsētas – 
lauku 
mijiedarbība” 
(projekts) 

ZPR 
TP 2006.-
2026. gadam 
(II daļa 
„Telpiskās 
attīstības 
perspektīva”) 

VA  LĢIA 
 „Latvijas 
ciemi. 
Nosaukumi, 
ģeogrāfiskais 
izvietojums“, 
2007 
Ciemu 
klasifikācija  

Iedz. 
skaits, 
2013.g. 
*** 

Apbūves 
un zemes 
blīvums* 

Central. 
ūdens 
apgāde (Ū), 
sadzīves 
kanalizācija 
(K),  
siltumapg. 
(S) 
 

Piejamie 
pakalp.** 

Daudz-
dzīvokļu 
māju apb.  
terit. 
(DzD); 
Maz-
dārziņi 
(D) 

Raž. 
apb. 
terit.  
(R) 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija  

Dignājas 
skola 

- - - - - Mazciems 14 Zems - Ī - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Dunavas 
pagasts 
 

Sudrabkalns Ciems Ir robeža - - 1.līmeņa 
attīstības 
centrs 

Vidējciems 146 Augsts Ū, K Pv DzD,D R Ciems  (ar 
robežu)  

Dunava Ciems Ir robeža 1.līmeņa 
attīstības 
centri 
(ciemi) 

Vietējās 
nozīmes 
attīstības 
centrs 

1.līmeņa 
attīstības 
centrs 

Vidējciems 167 Augsts Ū, K, S P,Ī,B,T,  
Pa,Pv-2, 
Ā (arī 
aptieka, 
neatlieka
mās 
medic. 
pal. 
punkts), 
Ba 

DzD,D - Ciems  (ar 
robežu) – 
vietējas nozīmes 
attīstības centrs 

Cukuriņi Ciems Ir robeža - - - Skrajciems 22 (7 
mājas) 

Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Tadenava Ciems Ir robeža - - - Skrajciems 12 (7 
mājas) 

Zems - Pv, T, B – 
ārpus 
ciema 

 - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Kalna 
pagasts 
 

Vidsala Ciems Ir robeža 1.līmeņa 
attīstības 
centri 
(ciemi) 

- 1.līmeņa 
attīstības 
centrs 

Vidējciems 136 Augsts Ū, K P,B, 
Pa,Pv 

D - Ciems  (ar 
robežu) – 
vietējas nozīmes 
attīstības centrs 

Dubulti Ciems Ir robeža 1.līmeņa 
attīstības 
centri 
(ciemi) 

- - Vidējciems 137 Augsts Ū, K B,T,  
Pv 

DzD - Ciems  (ar 
robežu) – 
vietējas nozīmes 
attīstības centrs 

Vārzgūne - - - - - Vasarnīcu - Vidējs - - - - Vēsturiskais 
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Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Valsts 
adrešu 
reģistrā 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

AP 
2012.-
2018. 
gadam 

ZPR 
ilgtermiņa 
attīstības 
stratēģijas 
sadaļā  
„Pilsētas – 
lauku 
mijiedarbība” 
(projekts) 

ZPR 
TP 2006.-
2026. gadam 
(II daļa 
„Telpiskās 
attīstības 
perspektīva”) 

VA  LĢIA 
 „Latvijas 
ciemi. 
Nosaukumi, 
ģeogrāfiskais 
izvietojums“, 
2007 
Ciemu 
klasifikācija  

Iedz. 
skaits, 
2013.g. 
*** 

Apbūves 
un zemes 
blīvums* 

Central. 
ūdens 
apgāde (Ū), 
sadzīves 
kanalizācija 
(K),  
siltumapg. 
(S) 
 

Piejamie 
pakalp.** 

Daudz-
dzīvokļu 
māju apb.  
terit. 
(DzD); 
Maz-
dārziņi 
(D) 

Raž. 
apb. 
terit.  
(R) 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija  

(vasarnīcu/ 
dārzkopības 
ciems) 

ciems ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Leimaņu 
pagasts 
 

Leimaņi Ciems Ir robeža - - - Vidējciems 137 Vidējs - B,T, 
Pv-2 
 

 - Ciems  (ar 
robežu)  

Mežgale Ciems Ir robeža 1.līmeņa 
attīstības 
centri 
(ciemi) 

- 1.līmeņa 
attīstības 
centrs 

Vidējciems 113 Augsts Ū, K P, 
Pa,Pv-2,Ā 

DzD - Ciems  (ar 
robežu) – 
vietējas nozīmes 
attīstības centrs 

Stradi - - - - - Mazciems 36 Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Rubenes 
pagasts 

Rubeņi Ciems Ir robeža Vietējas 
nozīmes 
attīstības 
centrs 
(ciems) 

Vietējās 
nozīmes 
attīstības 
centrs 

Vietējā 
līmeņa 
attīstības 
centrs 

Vidējciems 265 Augsts Ū, K P,Ī,B,T, 
Pa,Pv-
2,Ā, 
Aptieka, 
Ba 

DzD R Ciems  (ar 
robežu) – novada 
nozīmes  
attīstības centrs 

Kaldabruņa Ciems Ir robeža 1.līmeņa 
attīstības 
centri 
(ciemi) 

- 1.līmeņa 
attīstības 
centrs 

Vidējciems 94 Augsts Ū, K Pv DzD R Ciems  (ar 
robežu)  

Slate Ciems Ir robeža 1.līmeņa 
attīstības 
centri 
(ciemi) 

- 1.līmeņa 
attīstības 
centrs 

Vidējciems 124 Augsts Ū, K B, Ā,Pv DzD - Ciems  (ar 
robežu)  

Izabelina Ciems - - - - Mazciems 29 (10 
mājas) 

Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Mazslate Ciems - - - - Mazciems 36 (12 
mājas) 

Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
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Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Valsts 
adrešu 
reģistrā 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

AP 
2012.-
2018. 
gadam 

ZPR 
ilgtermiņa 
attīstības 
stratēģijas 
sadaļā  
„Pilsētas – 
lauku 
mijiedarbība” 
(projekts) 

ZPR 
TP 2006.-
2026. gadam 
(II daļa 
„Telpiskās 
attīstības 
perspektīva”) 

VA  LĢIA 
 „Latvijas 
ciemi. 
Nosaukumi, 
ģeogrāfiskais 
izvietojums“, 
2007 
Ciemu 
klasifikācija  

Iedz. 
skaits, 
2013.g. 
*** 

Apbūves 
un zemes 
blīvums* 

Central. 
ūdens 
apgāde (Ū), 
sadzīves 
kanalizācija 
(K),  
siltumapg. 
(S) 
 

Piejamie 
pakalp.** 

Daudz-
dzīvokļu 
māju apb.  
terit. 
(DzD); 
Maz-
dārziņi 
(D) 

Raž. 
apb. 
terit.  
(R) 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija  

robežas 

Silagals Ciems - - - - Mazciems 23 Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Sīļi Ciems - - - - Mazciems 23 
(7mājas) 

Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Červonka Ciems - - - - Skrajciems 6 (4 
mājas) 

Zems - Ba  - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Spēlēni Ciems - - - - Skrajciems 7 (2 
mājas) 

Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Zasas 
pagasts 
 

Zasa Ciems Ir robeža Vietējas 
nozīmes 
attīstības 
centrs 
(ciems) 

Novada 
nozīmes  
attīstības 
centrs 

Vietējā 
līmeņa 
attīstības 
centrs 

Lielciems 455 Augsts Ū, K, S P,Ī(v),B,T, 
Pa, Pv-3, 
Ā (arī 
aptieka) 
Ba 

DzD R Ciems  (ar 
robežu) – novada 
nozīmes  
attīstības centrs 

Liepas Ciems Ir robeža 1.līmeņa 
attīstības 
centri 
(ciemi) 

- - Vidējciems 73 Augsts Ū, K B, 
 Pv 

- - Ciems  (ar 
robežu)  

Akmeņāres Ciems - - - - Mazciems 25 Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Bērzone Ciems - - - - Mazciems 39 Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam  I daļa Paskaidrojuma raksts 

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

Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Valsts 
adrešu 
reģistrā 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

AP 
2012.-
2018. 
gadam 

ZPR 
ilgtermiņa 
attīstības 
stratēģijas 
sadaļā  
„Pilsētas – 
lauku 
mijiedarbība” 
(projekts) 

ZPR 
TP 2006.-
2026. gadam 
(II daļa 
„Telpiskās 
attīstības 
perspektīva”) 

VA  LĢIA 
 „Latvijas 
ciemi. 
Nosaukumi, 
ģeogrāfiskais 
izvietojums“, 
2007 
Ciemu 
klasifikācija  

Iedz. 
skaits, 
2013.g. 
*** 

Apbūves 
un zemes 
blīvums* 

Central. 
ūdens 
apgāde (Ū), 
sadzīves 
kanalizācija 
(K),  
siltumapg. 
(S) 
 

Piejamie 
pakalp.** 

Daudz-
dzīvokļu 
māju apb.  
terit. 
(DzD); 
Maz-
dārziņi 
(D) 

Raž. 
apb. 
terit.  
(R) 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija  

Ģērkāni Ciems - - - - Skrajciems 6 Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Kalvāni Ciems - - - - Mazciems 16 Zems - - - - Vēsturiskais 
ciems (lauku 
ciems) – bez 
robežas 

Kopā:  28  
(17 ir 
ciema 
robeža; 
11 nav 
ciema 
robeža; 
11+3 
ciemiem 
iedz. sk. 
ir no 7 
līdz 36) 

17 
(3 
ciemiem 
iedz.  sk.  ir 
no 7 līdz 
36;  
2 ciemiem  
ļ. liela 
teritorija) 

2+9 
(2 
vietējas 
nozīmes 
attīstības 
centri 
(ciemi);  
9  1.līm. 
attīstības 
centri 
(ciemi)  

1+4 
(1 novada 
nozīmes  
attīstības 
centrs; 
4 vietējās 
nozīmes 
attīstības 
centri) 

2+8 
(2 vietējā 
līmeņa 
attīstības 
centri;  
8  1.līm. 
attīstības 
centri 

   12 Ū,K+ 3 S 
(Centralizēta 
ūdens 
apgāde (Ū) 
un 
sadzīves 
kanalizācija 
(K) - 12 
ciemos; 
siltumapg. 
  – 3 ciemos 
 

   2+6 
(2 nov. nozīm.  
attīst. centri; 
6 viet. nozīmes 
attīst. centri); 
7ciemi ar robežu; 
Pārējie vēsturiskie 
ciemi (lauku ciemi) 
– bez robežas 

* Augsts – dominē zemes vienības ar platību 1200 m
2
, apbūve izvietota kompakti; Vidējs – kompaktas māju grupas mijas ar lieliem neapbūvētām platībām, viensētām; Zems – viensētu māju grupa, lieli 

zemes gabali. 

** Pagasta pārvalde (P), izglītības iestāde (Ī), bibliotēka (B), kultūras /tautas nams  (T), veikals (Pv), pasts (Pa), ārsta pakalpojumi(Ā), baznīca (Ba). 

*** Pašvaldības dati saskaņā ar aptuvenām aplēsēm uz 31.01.2012.
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2.pielikums. Ciemu robežu un platību izmaiņas 

Nr. 
p.k. 

Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

Ciema robežu izmaiņu 
pamatojums 

Plānotā 
apdzīvoto 
vietu 
(ciemu) 
struktūra 

Ciema  
robežas 
izmaiņas 
 

Ciema 
terit. 
izmaiņas, 
ha 
 

1.  Ābeļu 
pagasts 
 

Brodi 
(piepilsēta) 

Ir robeža Pagastu teritorijas 
plānojumu 
izvērtējums un 
konsolidācija;  
Iepriekšējā plānošanas 
periodā ciema robeža 
bija ievērojami 
paplašināta, 
prognozējot 
būvniecības 
aktivitātes augšanu un 
iekļaujot lielas 
neapbūvētas 
lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju 
platības 

Ciems   
(ar robežu); 
vietējas 
nozīmes 
attīstības 
centrs  

Samazināta -271,27 

2.  Ābeļu 
pagasts 
 

Laši 
(piepilsēta, 
blakus 
Daugava) 

Ir robeža 
 

Pagastu teritorijas 
plānojumu 
izvērtējums un 
konsolidācija; liela 
ciema teritorija – 
neatbilst reālajai 
apbūvei ar vēsturisko 
ciema nosaukumu; 
Iepriekšējā plānošanas 
periodā ciema robeža 
bija ievērojami 
paplašināta, 
prognozējot 
būvniecības 
aktivitātes augšanu 
piepilsētā un iekļaujot 
ciemā lielas 
neapbūvētas 
lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju 
platības; no ciema 
teritorijas izdalīti 2 
atsevišķi ciemi Laši un 
Ābeļi 

Ciems   
(ar robežu) 

Samazināta -452,69 

3.  Ābeļu 
pagasts 
 

Ābeļi 
(piepilsēta, 
blakus 
Daugava) 

Ir robeža 
(iekļauts 
Lašu ciema 
teritorijā) 

Pagastu teritorijas 
plānojumu 
izvērtējums un 
konsolidācija; 
izdalīts kā atsevišķs 
ciems; iepriekš bija 
iekļauts Lašu ciema 
teritorijā 

Ciems  
(ar robežu) 

Izdalīts kā 
atsevišķs 
ciems 

121,08 

4.  Dignājas 
pagasts 

Vandāni Ir robeža Pagastu teritorijas 
plānojumu 
izvērtējums un 
konsolidācija 

Ciems   
(ar robežu); 
vietējas 
nozīmes 

Samazināta -2,32 
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Nr. 
p.k. 

Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

Ciema robežu izmaiņu 
pamatojums 

Plānotā 
apdzīvoto 
vietu 
(ciemu) 
struktūra 

Ciema  
robežas 
izmaiņas 
 

Ciema 
terit. 
izmaiņas, 
ha 
 

 attīstības 
centrs 

5.  Dignājas 
pagasts 

Dignāja Ir robeža Pagastu teritorijas 
plānojumu 
izvērtējums un 
konsolidācija;  
zonējumu un 
teritorijas 
izmantošanas prasību 
salīdzinājums un 
savietošana  

Vēsturiskais 
ciems  
(lauku 
ciems) 
bez robežas 

Atcelta -70,28 

6.  Dunavas 
pagasts 

Sudrabkalns Ir robeža Sociālās un 
ekonomiskās 
situācijas izmaiņas 
kopš esošo teritorijas 
plānojumu 
apstiprināšanas 

Ciems   
(ar robežu)  

Samazināta -17,17 

7.  Dunavas 
pagasts 

Dunava Ir robeža Sociālās un 
ekonomiskās 
situācijas izmaiņas 
kopš esošo teritorijas 
plānojumu 
apstiprināšanas 

Ciems   
(ar robežu); 
vietējas 
nozīmes 
attīstības 
centrs 

Samazināta -18,82 

8.  Dunavas 
pagasts 

Cukuriņi Ir robeža Pagastu teritorijas 
plānojumu 
izvērtējums un 
konsolidācija;  
zonējumu un 
teritorijas 
izmantošanas prasību 
salīdzinājums un 
savietošana  

Vēsturiskais 
ciems  
(lauku 
ciems) bez 
robežas 

Atcelta -16,43 

9.  Dunavas 
pagasts 

Tadenava Ir robeža Pagastu teritorijas 
plānojumu 
izvērtējums un 
konsolidācija;  
zonējumu un 
teritorijas 
izmantošanas prasību 
salīdzinājums un 
savietošana  

Vēsturiskais 
ciems  
(lauku 
ciems) bez 
robežas 

Atcelta -12,43 

10.  Kalna 
pagasts 

Vidsala Ir robeža Iepriekšējā plānošanas 
periodā ciema robeža 
bija ievērojami 
paplašināta, 
prognozējot 
būvniecības 
aktivitātes augšanu un 
iekļaujot lielas 
neapbūvētas 
lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju 
platības 

Ciems   
(ar robežu); 
vietējas 
nozīmes 
attīstības 
centrs 

Samazināta -53,63 

11.  Kalna Dubulti Ir robeža Iepriekšējā plānošanas Ciems   Samazināta -100,79 
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Nr. 
p.k. 

Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

Ciema robežu izmaiņu 
pamatojums 

Plānotā 
apdzīvoto 
vietu 
(ciemu) 
struktūra 

Ciema  
robežas 
izmaiņas 
 

Ciema 
terit. 
izmaiņas, 
ha 
 

pagasts periodā ciema robeža 
bija ievērojami 
paplašināta, 
prognozējot 
būvniecības 
aktivitātes augšanu un 
iekļaujot lielas 
neapbūvētas 
lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju 
platības 

(ar robežu); 
vietējas 
nozīmes 
attīstības 
centrs 

12.  Leimaņu 
pagasts 

Leimaņi Ir robeža - Ciems   
(ar robežu)  

Aktualizēta 
(atbilstoši 
jaunākajai 
kadastra 
informācijai) 

- 

13.  Leimaņu 
pagasts 

Mežgale Ir robeža - Ciems   
(ar robežu); 
vietējas 
nozīmes 
attīstības 
centrs 

Aktualizēta 
(atbilstoši 
jaunākajai 
kadastra 
informācijai) 

- 

14.  Rubenes 
pagasts 

Rubeņi Ir robeža Sociālās un 
ekonomiskās 
situācijas izmaiņas 
kopš esošo teritorijas 
plānojumu 
apstiprināšanas 

Ciems   
(ar robežu); 
novada 
nozīmes  
attīstības 
centrs 

Samazināta -1,42 

15.  Rubenes 
pagasts 

Kaldabruņa Ir robeža Sociālās un 
ekonomiskās 
situācijas izmaiņas 
kopš esošo teritorijas 
plānojumu 
apstiprināšanas 

Ciems   
(ar robežu)  

Palielināta +0,24 

16.  Rubenes 
pagasts 

Slate Ir robeža Sociālās un 
ekonomiskās 
situācijas izmaiņas 
kopš esošo teritorijas 
plānojumu 
apstiprināšanas 

Ciems   
(ar robežu)  

Samazināta -8,16 

17.  Zasas 
pagasts 

Zasa Ir robeža Iepriekšējā plānošanas 
periodā ciema robeža 
bija ievērojami 
paplašināta, 
prognozējot 
būvniecības 
aktivitātes augšanu un 
iekļaujot lielas 
neapbūvētas 
lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju 
platības 

Ciems   
(ar robežu); 
novada 
nozīmes  
attīstības 
centrs 

Samazināta -82,24 

18.  Zasas 
pagasts 

Liepas Ir robeža Pagastu teritorijas 
plānojumu 

Ciems   
(ar robežu)  

Samazināta -0,42 
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Nr. 
p.k. 

Pagasts Apdzīvotā 
vieta  
(ciems) 

Novadu 
veidojošo 
pagastu 
teritorijas 
plānojumos 

Ciema robežu izmaiņu 
pamatojums 

Plānotā 
apdzīvoto 
vietu 
(ciemu) 
struktūra 

Ciema  
robežas 
izmaiņas 
 

Ciema 
terit. 
izmaiņas, 
ha 
 

izvērtējums un 
konsolidācija;   
Sociālās un 
ekonomiskās 
situācijas izmaiņas 
kopš esošo teritorijas 
plānojumu 
apstiprināšanas 
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3.pielikums. Būvmateriālu izejvielu atradnes un to krājumu atlikumi 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Pagasts Biezums, m Platība, 
ha 

Krājumi, tūkst.m
3
, 

2006.01.01. 
Izpē-
tes 
gads 

Izmantošanas 
nozares, 
kurām 
atradnes 
pētītas 

Derīgā 
izrakteņa 
veids 

Kvalitātes raksturojums 
(smilts) 

Kvalitātes 
raksturojums 
(dolomīts) 

segkārtas, 
no-līdz vid. 

derīgā 
slāņa no-
līdz vid. 

izpētītie 
A 

Novēr-
tētie N 

grants un 
akmeņi 
>0,5 mm, 
% no-līdz 

smilts <5,0 
mm, % no-
līdz 

CaO,% 
Mgo, % 
no - līdz 

Spiedes 
pretest. 
MPa, 
no-līdz 

1.  Jēkabpils, 
(Ābeļu 
iecirknis) 

Ābeļu,  
Jēkabpils 
pilsēta 

0,1-5,0 - vid. 6,9 325,8 19837,16 246,9 1953 
1960 

šķembām, 
būvkaļķiem 
dolomīta 
miltiem 

dolomīts     28.7-30,7 
19,4-21,5 

80,5-
166,1 

2.  Zasa Zasas 4,0-13,0 - 6,0-16,6 
11,8 

842,5 - 99871 1989 šķembām, 
būvkaļķiem 
dolomīta 
miltiem 

dolomīts     28,5-29,8 
17,9-18,4 

16,1-
25,6 

3.  Cepļi-smilts Zasas 0,2-0,4 0,3 1,0-1,8 
1,5 

1,3 20,01 - 1960 māla 
liesināšanai 

smilts 0,0-0,5 99,5-100     

4.  Daugavas 
gultne - 
92.g.(XVI-XXI 
iecirknis) 

Dunavas, 
Dignājas 

nav vid. 0,7 205,6 1439,2 - 1992 būvniecība smilts-
grants 
un smilts 

3,9-27,5 72,5-96,1     

5.  Laukāres Kalna, 
Leimaņu 

0,0-9,0 - 3,0-21,0 
9,5 

261,2 17589,6 43200 1981 
1983 
1987 

būvniecībai, 
ceļu būvei 

smilts-
grants 
un smilts 

0,0-59,7 40,3-100     

6.  Pilskalni Kalna 0,2-4,4 - 2,8-17,0 
9,3 

50,5 3159,7 1689,8 1982 būvniecībai, 
ceļu būvei 

smilts-
grants 
un smilts 

0,0-74,5 25,5-100     

7.  Rubene Rubenes vid.1,0 vid. 6,1 22,4 1234,2 - 1989 ceļu būvei smilts-
grants 
un smilts 

0,0-7,6 92,4-100     

8.  Rubiķi Rubenes 0,3-0,5 0,4 1,5-5,9 
3,8 

11,9 425,3 - 1989 ceļu būvei smilts-
grants 
un smilts 

0,0-10,4 89,6-100     

9.  Skanstenieki-
smilts 

Ābeļu 0,1-0,2 - 1.0-3,1 
1,6 

6,08 97,8 - 1956 māla 
liesināšanai 

smilts 0,0-0,48 nav datu     

10.  Slate-1992.g. Rubenes 0,1-3,0 - 3,5-13,5 7,8 483,5 - 1992 būvniecībai, smilts- 1,5-49,1 50,9-98,5     
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Nr. 
p.k. 

Nosaukums Pagasts Biezums, m Platība, 
ha 

Krājumi, tūkst.m
3
, 

2006.01.01. 
Izpē-
tes 
gads 

Izmantošanas 
nozares, 
kurām 
atradnes 
pētītas 

Derīgā 
izrakteņa 
veids 

Kvalitātes raksturojums 
(smilts) 

Kvalitātes 
raksturojums 
(dolomīts) 

segkārtas, 
no-līdz vid. 

derīgā 
slāņa no-
līdz vid. 

izpētītie 
A 

Novēr-
tētie N 

grants un 
akmeņi 
>0,5 mm, 
% no-līdz 

smilts <5,0 
mm, % no-
līdz 

CaO,% 
Mgo, % 
no - līdz 

Spiedes 
pretest. 
MPa, 
no-līdz 

6,6 ceļu būvei grants 
un smilts 

11.  Sliterāni Dignājas 0,2-0,4 0,3 1,5-7,7 
4,4 

3,1 106,5 - 1999 būvniecībai, 
ceļu būvei 

smilts-
grants 

1,3-42,5 57,5-98,7     

12.  Alšāni Salas, 
Ābeļu 

0,2-5,2 - 2,6-10,2 
6,80 

167,2 3465,6 7267 1974 ķieģeļu, 
keramzīta, 
drenu 
cauruļu 
ražošanai 

māls 42,0-84,6 5,9-10,7     

13.  Cepļi-māls Zasas 0,2-0,4 - 1,2-2,8 
1,9 

3,8 75,29 - 1960 ķieģeļu, 
keramzīta, 
drenu 
cauruļu 
ražošanai 

māls 64,2-84,9 1,9-6,3     

14.  Jaunāres Dignājas 0,1-0,2 - 1,2-7,2 
3,0 

120,3 - 4757 1974 keramzīta, 
ķieģeļu, 
būvkeramika
s ražošanai 

māls 67,9-85,1 3,2-8,4     

15.  Kungudruvas Ābeļu, 
Kalna 

0,2-0,8 - vid.7,1 100 - 16531 1974 keramzīta, 
ķieģeļu, 
būvkeramika
s ražošanai 

māls 42,0-93,9 0,4-10,0     

16.  Liepas Ābeļu 0,2-1,0 - vid. 3,2 343,3 189 14433,
2 

1967 
1974 

keramzīta, 
ķieģeļu 
ražošanai 

māls 51,3-89,9 3,5-8,3     

17.  Lindiņi Ābeļu, 
Salas 

0,1-1,6 - 1,4-8,5 
2,8 

234,7 132,3 8194,3 1967 
1974 

ķieģeļu 
ražošanai 

māls 66,0-73,6 3,8-5,0     

18.  Skanstenieki Salas, 
Ābeļu 

0,1-3,3 - vid. 3,9 32,6 1274,76 - 1966 keramzīta, 
ķieģeļu 
ražošanai 

māls 43,1-82,8 0,0-8,1     

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs.  
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4.pielikums. Būvmateriālu izejvielu prognozēto krājumu laukumi 

Nr. 
p.k. 

Pagasts Biezums, m Platība, ha Prognozētie 
resursi, milj.m

3
, 

01.01.2006 

Izpētes gads Izmantošanas 
nozares, kurām 
atradnes pētītas 

Derīgā 
izrakteņa 
veids 

Kvalitātes raksturojums 
(smilts) 

segkārtas, 
no-līdz vid. 

derīgā 
slāņa 
no-līdz 
vid. 

grants un 
akmeņi 
>0,5 mm, 
% no-līdz 

smilts <5,0 
mm, % no-līdz 

1.  Ābeļu, Kalna, Zasas, 
Dignājas 

1,2-11,8 - 5,0-15,4 
11,1 

4580,03 550,37 1989 šķembām dolomīts     

2.  Leimaņu, Kalna 0,4-10,5 3,2 5,5-33,6 
18,3 

1496,9 273,33 1987 būvniecībai, ceļu 
būvei 

smilts-grants 
un smilts 

0,0-48,1 51,9-100 

3.  Rubenes nav 3,0-9,0 
3,5 

200 7 1978 ceļu būvei smilts-grants 
un smilts 

nav datu nav datu 

4.  Rubenes nav vid.2,5 400 10 1978 ceļu būvei smilts-grants 
un smilts 

- 100 

5.  Rubenes 0,4-1,2 0,8 7,0-15,4 
11,2 

205 23 1978 būvniecībai, ceļu 
būvei 

smilts-grants 
un smilts 

10,0-14,5 85,5-90,0 

6.  Leimaņu nav vid.8,0 125 10 1978 ceļu būvei smilts-grants 
un smilts 

nav datu nav datu 

7.  Ābeļu, Salas 0,3-0,8 0,5 1,2-3,6 
1,9 

782,5 15,1 1968 ķieģeļu ražošanai māls nav datu nav datu 

8.  Ābeļu 2,3-3,0 2,6 7,5-10,9 
7,5 

644 48,3 1978 ķieģeļu, 
būvkeramikas 
ražošanai 

māls 58,2-84,2 6,4-9,0 

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 
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5.pielikums. Kūdras atradnes un prognozēto krājumu laukumi 

Nr. 
p.k. 

Atradnes 
Nr. Kūdras 
fondā un 
kartē 

Nosaukums Atradnes platība Kūdras 
dziļums (m) 

Kūdras krājumi, 
izpētes pakāpe 

Kūdras 
atradnes 
tips 

Iegulu īpašības (%) R sadalīšanās 
pak., A-pelnainība, W-mitrums 

Izmantošanas 
virziens 

"0" 
robežās 

izmantojamā 
dziļuma 
robežās 

Max. Vid. tūkst.m
3
 tūkst.t. 

1.  3808 Brodu 125   1,7   1250 P Z R 15-50; pH 4,9-6,1 Mēslojums 

2.  3809 Pilsētas 28   3   224 P Z   Mēslojums 

3.  3811 Delvenieku 12   1,5 1 72 P Z   Mēslojums 

4.  3813 Liepu 107   2,5   1284 P A R 15-45; A 3,4-13; W 90,1-97,7 Lauksaimniecībā 

5.  3815 Kraukļu 924   8,5   41580 P A R 15-45; A 0,7-3,8; W 87,2-97,1 Lauksaimniecībā 

6.  3849 Zambarnieku 41   4,5   820 P Z   Mēslojums 

7.  3850 Spuldzenieku 582   7   20952 P A R 10-45; A0,6-2,3; W 86,4-97,2 Lauksaimniecībā 

8.  3851 Ozolāres 43   1,8   344 P Z   Mēslojums 

9.  3852 Vārzgunes I 28   3,4   364 P Z   Mēslojums 

10.  3853 Vārgulānu 26   3   312 P Z   Mēslojums 

11.  3854 Starenieku lejas 30   2,3   300 P Z   Mēslojums 

12.  3859 Vārzgunes II 43   1,8   387 P A R 15-45; A 3,1; W 91,5 Mēslojums 

13.  3860 Ogu 122   1,8   1098 P A R 15-45; A 3,7-9,0; W 87,3-88,7 Lauksaimniecībā 

14.  3861 Ļevanu 
(Vagulānu) 

232   1,8   1840 P A R 15-45; A 2,1-8,1; W 84,6-92,5 Lauksaimniecībā 

15.  3865 Tiltiņu 15 6 >1,0 1 60 P Z   Mēslojums 

16.  3866 Aukskešu 10 4 >1,0 1 40 P Z   Mēslojums 

17.  3867 Aldaunīcas 
(Saltais) 

142   1,7   1136 P A R 15-45; A 3,7-9,0; W 88,4-88,8 Lauksaimniecībā 

18.  3868 Akaču 120   2   1200 P A R 15-25; A 4,7; W 92,7; Sapropelis Lauksaimniecībā 

19.  3869 Linaitas 255   3   3570 P A R 15-25; A 1,6-4,3; W 83,0-94,5 Lauksaimniecībā 

20.  3872 Gipterānu 43   3,5   387 P Z R 30-50; A 7,0-14,9; pH 6,0-6,5 Mēslojums 

21.  3897 Nomaņu 
(Nomavas) 

1140   7,5   367672 P A R 10-45; A 1,0-3,6; W 86,9-96,2; 
sapropelis - 0,2m 

Lauksaimniecībā 

22.  3898 Riekstu 23   4   207 P A R 20-50; A 4,8-7,3; W 86,9-90,9; 
sapropelis - 0,5m 

Mēslojums 

23.  3900 Melnstrazdu 16   1,1   80 P Z   Mēslojums 

24.  3901 Šķībais 176   3   2640 P A R 15-45; S 1,9-6,3; W 91,1-95,3 Lauksaimniecībā 

25.  3902 Riekstenieku 16   2   112 P Z   Mēslojums 

26.  3903 Apiņu 21   2   126 P Z   Mēslojums 

27.  3905 Sodānu 11   4,5   121 P A R 40-60; A 8,4-21,3; pH 3,5 Lauksaimniecībā 
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Nr. 
p.k. 

Atradnes 
Nr. Kūdras 
fondā un 
kartē 

Nosaukums Atradnes platība Kūdras 
dziļums (m) 

Kūdras krājumi, 
izpētes pakāpe 

Kūdras 
atradnes 
tips 

Iegulu īpašības (%) R sadalīšanās 
pak., A-pelnainība, W-mitrums 

Izmantošanas 
virziens 

"0" 
robežās 

izmantojamā 
dziļuma 
robežās 

Max. Vid. tūkst.m
3
 tūkst.t. 

28.  3907 Bimbuļkapču 47   2,2   376 P A R 15-45; A 3,9; W 86,2; sapropelis Lauksaimniecībā 

29.  3908 Dobeļu 60   1   260 P Z R 40-50; A 12,2-27,5; pH 6,5-7,0 Mēslojums 

30.  3909 Salu 501   4   11022 P A R 7-50; A 12-6,7; W 80,5-96,5; pH 
2,9-5,4 

Lauksaimniecībā 

31.  3911 Voičuku 172   6   5504 P A R 15-45; A 1,6-3,0; W 92,3-96,3 Lauksaimniecībā 

32.  3913 Salinieku 186   1,5   1116 P Z R 35-40; A 8,6-26,7; pH 6,0-6,5 Mēslojums 

33.  3914 Ļūļu 17   4,5   187 P A R 20-50; A 5,7-6,8; pH 3,5 Lauksaimniecībā 

34.  3915 Ašnaveres 708 487 
433 
54 

6,3 3,2
1 
3,1
9 
3,3
7 

15633 
13813 
1820 

1833 
1611 
222 
A 

A, J A R vid. 13; A vid.2,0; W vid. 91,9 
J R vid.22; A vid.21; W vid. 91,6 

Lauksaimniecībā 

35.  3918 Līdumnieku 20         P Z R 40-50; A 123; pH 6,5-7,0 Mēslojums 

36.  4808 Lielais Aknīstes 1043 948 8,2 4 52360 7754 
A+P 

A R 10-55; A 0,69-12,3; W 91,6-96,07; 
pH 6,0-6,5 

Lauksaimniecībā 

37.  4818 Slates 25   1,8   300 P Z R 40-45; A 12,1-46,1; pH 5,5 Mēslojums 

38.  4820 Akmeņkroga-Sila 1216   4,7   29184 P A R 10-50; A 1,4-3,5; W 90,3-95,5 Lauksaimniecībā 

39.  4821 Stašu 123   3,7   2091 P A R 15-40; A 1,1-3,1; W 84,2-87,7 Lauksaimniecībā 

40.  4822 Lāčupītes 117   1,7   1404 P Z R 40-45; A 9,2-28,0; pH 6,0-6,5 Mēslojums 

41.  4823 Ritenišķu 17   2,2   170 P Z R 35-45; A 10,8-15,6; pH 6,0-6,5; 
sapropelis 

Mēslojums 

42.  4824 Gaišais 72   2   504 P A A 20,5; W 84,1 Lauksaimniecībā 

43.  4825 Olaju 398 
264 
134 

  4,5 
4,5 
1,2 

  6352 
5280 
1072 

P tajā 
sk. 

P, Z P R 25-50; A 7,8-10,1; W 86,7-90,2; 
pH 4,0-44 
Z R 25-50; W 81,8-87,3; pH 4,6-5,6 

Mēslojums 

44.  4826 Dunavas 12   2,6   132 P P R 20-35; A 0,9-6,8; pH 4,0; sapropelis Mēslojums 

45.  4834 Vilkupes grava 360   1,7   3960 P Z R 40-50; A 7,5-25,0; W 70,6-92,7; 
sapropelis 

Mēslojums 

46.  4837 Lauksargu 17   4,5   204 P A R 15-25; A 3,5-7,5 Lauksaimniecībā 

47.  4838 Rubeņu 14   1,2   140 P Z R 40-45; A 25,0-33,0; pH 6,5-7,0 Mēslojums 

48.  4839 Dūņu  59   2,5   649 P Z R 40-45; A 3,6-16,9; pH 5,0-7,0; Mēslojums 
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Nr. 
p.k. 

Atradnes 
Nr. Kūdras 
fondā un 
kartē 

Nosaukums Atradnes platība Kūdras 
dziļums (m) 

Kūdras krājumi, 
izpētes pakāpe 

Kūdras 
atradnes 
tips 

Iegulu īpašības (%) R sadalīšanās 
pak., A-pelnainība, W-mitrums 

Izmantošanas 
virziens 

"0" 
robežās 

izmantojamā 
dziļuma 
robežās 

Max. Vid. tūkst.m
3
 tūkst.t. 

sapropelis 

49.  4840 Dronku 36       420   Z     

50.  4841 Dzērvju 216   3,7   3456 P Z R 15-50; A 2,2-13,6; W 79,3-90,3 Mēslojums 

51.  4842 Vidiņu 24   2   264 P Z R 40-45; A 17,1-29,6 Mēslojums 

52.  4849 Elkšņu 27   1,6   216 P Z R 40-45; A 22,3-27,20 Mēslojums 

53.  4850 Kaldabruņu 24   2,5   168 P Z R 20-50; S 9,9-47,6; pH 5,5 Mēslojums 

54.  4851 Dvietes I (daļa) 47   3,2   470 P Z R 30-50; A 14,5-20,9; pH 6,0-7,0 Mēslojums 

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 

6.pielikums. Sapropeļa prognozēto krājumu laukumi 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums (sinonīms) Ezera 
platība 
(ha) 

Ūdens 
dziļums (m) 
max. vid. 

Sapropeļa 
iegulas platība 
(ha) 

Sapropeļa slāņa 
biezums (m) 
max. vid. 

Sapropeļa 
krājumi tūkst.m 
tūkst.t. 

Izpētes 
pakāpe 

Sapropeļa veids Izmantošanas 
virziens 

1.  Vārzgūnes 43 2,0 1,6 38,5 
38,5 
7,5 

>6,7 5,8 
- 5,3 
82 15 

2233 888 
2151 873 
82 15 

P Organogēns-
silikātu 
Karbonātu 
(kaļķains) 

Mēslojums; 
Augsnes kaļķošana 

2.  Augšķiešu (Augšķieru) 3,5 3,2 2,5 2,7 5,8 4,0 108 13 P Organogēns Mēslojums; 
dziedniecība 

3.  Skrīveru 7,5 4,5 2,8 6,4 5,6 3,5 
- 2,0 
- 1,5 

189 22 
1088 12 
81 10 

P Organogēns 
(kūdrains) (zilaļģu) 

Mēslojums; 
ārstnieciskās dūņas 

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 
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7.pielikums. Ūdensapgādes urbumi novada teritorijā un to raksturojums 

Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

1. Ābeļu pagasts, 
Ābeļu 9-gadīgā 
skola 

21355 6260877 618082 85,5 104 2005 D 3 gj 97 101 0 2 13 nav zināms 

2. Ābeļu pagasts, 
Ābeļu skola 

7347 6260910 618209 85,5 30 1960 D 3 pl 23 30 3 1,5 2 nav zināms 

3. Ābeļu pagasts, 
ferma 
"Aldaune" 

9912 6254635 616262 89 45 1963 Q 32 42 2,95 2 0,05 nav zināms 

4. Ābeļu pagasts, 
ferma "Ausekļi" 

9914 6255557 627022 92,2 38 1966 D 3 pl 14 31 7 4 5 nav zināms 

5. Ābeļu pagasts, 
ferma "Esperi" 

9919 6254153 626896 98 90 1988 D 3 gj 80,2 89 9,5 1 2,1 nav zināms 

6. Ābeļu pagasts, 
ferma "Kalniški" 

9917 6252311 627884 98 90 1970 D 3 gj 78 87 5,82 1,7 3,01 nav zināms 

7. Ābeļu pagasts, 
ferma 
"Kalnstrauti" 

9913 6258350 624449 92,5 31 1963 D 3 pl 18,7 31 15 0,8 0,1 nav zināms 

8. Ābeļu pagasts, 
ferma 
"Malaines" 

9920 6258330 614614 88,5 50 1966 D 3 pl 25 50 4 2 3 nav zināms 

9. Ābeļu pagasts, 
ferma "Saldes" 

9921 6255746 627346 87,5 45 1970 D 3 pl 25 45 10 3 4 nav zināms 

10. Ābeļu pagasts, 
ferma "Stepes" 

9915 6254861 618107 92 40 1969 D 3 pl 22 40 6,02 1 3,3 nav zināms 

11. Ābeļu pagasts, 
ferma pie m. 
"Dravas" 

9918 6257582 616570 94 45 1975 D 3 pl 26 43 7,08 3,8 3,02 nav zināms 

12. Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils Bebri 
(Ābeļi), 
Jēkabpils ŪKP 1 

8025 6261910 617165 81 155 1981 D 3 gj 110 153 -2,5 20 14 darbojošs
3
 

13. Ābeļu pagasts, 8024 6261720 617395 81 160 1981 D 3 gj 110 150 -3 20 14 darbojošs
3
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

Jēkabpils Bebri 
(Ābeļi), 
Jēkabpils ŪKP 2 

14. Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils Bebru 
iela, katlu māja 
(Ābeļi) Jēkabpils 
ŪKP 3 

8224 6261465 617612 82 158 1990 D 3 gj 119 149,4 1 20 11 darbojošs
3
 

15. Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils Radžu 
ielā 

6638 6261565 616540 84,5 40 1987 D 3 pl 22 40 2 2 6 nav zināms 

16. Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils raj. 
Ābeļu pag. 
"Laši" 
Priedaines 
galdn. darbn. 
SIA "Sēlijas 
mežs" 

8008 6259295 619965 85,8 175 1970 D 3 pl + 
slp 

8,7 58 2,28 9,17 7,48 nav zināms 

17. Ābeļu pagasts, 
mājas "Ausekļi" 

9916 6254913 627043 98,5 35 1971 D 3 pl 20 35 14,05 2,5 3,15 nav zināms 

18. Ābeļu pagasts, 
mājas "Kalna 
sili" 

9911 6259536 616542 93 108,4 1954 D 3 gj + 
am 

88 106 3,75 2,5 0,7 nav zināms 

19. Ābeļu pagasts, 
meh. darbnīcas 
"Saldes" 

22533 6256470 627240 86,5 25 1970 D 3 pl 12 25 7,05 3 1,45 nav zināms 

20. Ābeļu pagasts, 
mehāniskās 
darbnīcas 

9910 6259982 615522 86,3 60 1966 D 3 pl 22 60 4 3 13 darbojošs
5
 

21. Ābeļu pagasts, 
p/s "Ūdri" 

25342 6255624 616112 94 36 2007 Q 33 35,7 6 0,6 4 nav zināms 

22. Ābeļu pagasts, 24620 6258997 618965 96 60 2008 Q 53 58 10,6 0,8 1,8 nav zināms 
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

saimn. 
"Jaunpauniņi" 

23. Ābeļu pagasts, 
saimn. "Vēji" 

24456 6258820 619310 96 40 2007 D 3 pl + 
slp 

32 38 10,5 0,8 2 nav zināms 

24. Ābeļu pagasts, 
Z/S "Avotu 
Dūķernieki" 

24469 6256667 611540 85 32 2007 D 3 pl 25 31 0,7 1 2 nav zināms 

25. Ābeļu pagasts, 
Z/S "Birstalas" 

24438 6261834 617638 86 36 2007 D 3 pl 29 35 5 0,5 2 nav zināms 

26. Ābeļu pagasts, 
Z/S "Vizbuļu 
Lillijas" 

21861 6257164 624044 96 25 2007 D 3 pl 21,3 25 6,3 0,2 4,7 nav zināms 

27. Dignājas 
pagasts, 
Dignājas pag. 8-
gadīgā skola 

7163 6244048 633338 94,5 32,5 1969 D 3 pl 10 32,5 8,55 3,1 0,75 nav zināms 

28. Dignājas 
pagasts, ferma 
"Bērzaune" 

22156 6250669 631870 88 25 1971 D 3 pl 17 25 0,61 1,5 0,94 nav zināms 

29. Dignājas 
pagasts, ferma 
"Drīksnas" 

22154 6242949 633207 97 30 1967 D 3 pl 16 30 5,2 3 2,4 nav zināms 

30. Dignājas 
pagasts, ferma 
"Karķi" 

24352 6245086 632773 93,3 118 1955 D 3 gj 103 118 2,6 3 0,6 nav zināms 

31. Dignājas 
pagasts, ferma 
"Majori" 

22157 6247297 632587 93 90 1985 D 3 gj 79 89 -0,8 2 8,8 nav zināms 

32. Dignājas 
pagasts, ferma 
"Majori" 

22158 6247293 632577 93 93 1985 D 3 gj 82 90 -0,8 2 8,8 nav zināms 

33. Dignājas 
pagasts, ferma 

22539 6239347 633492 103,3 30 1967 D 3 pl 16 30 5,2   2 nav zināms 
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

"Stradiņi" 

34. Dignājas 
pagasts, graudu 
kalte "Vandāni" 

22155 6245665 633605 90 90 1968 D 3 gj 72 88 -0,97 3 1,77 nav zināms 

35. Dignājas 
pagasts, 
krejotava 
"Lauciņi" 

24356 6243926 629876 100 120 1964 D 3 gj 98,6 113,6 2,9 14 3,6 nav zināms 

36. Dignājas 
pagasts, P/S 
"Daugaviņas" 

24676 6248150 633155 88,5 13 2008 D 3 pl 11 13 2 1,8 2,5 nav zināms 

37. Dignājas 
pagasts, P/S 
"Laimītes" 

24677 6241980 634475 94 13 2008 D 3 pl 11 13 2,5 1,4 2,3 nav zināms 

38. Dignājas 
pagasts, 
Vandānu ciem. 
centrā 

7162 6244955 633314 92 95 1974 D 3 gj 79 94,1 0,8 3 2,8 darbojošs
5
 

39. Dignājas 
pagasts, Z/S 
"Briedīši" 

24678 6241540 634473 95 40 2008 D 3 am 34 40 8 1,2 3,2 nav zināms 

40. Dunavas 
pagasts, 
"Alkšņi" dzīv. 
māja 

13463 6237034 635061 91 90 1991 D 3 gj 70 81,2 -1 2 6,7 darbojošs
5
 

41. Dunavas 
pagasts, 
Dunavas bērnu 
dārzs un meh. 
darbnīcas 

22127 6232075 636035 93 90 1972 D 3 gj 76 88 -2,02 2,1 36,14 neizmanto
4
 

42. Dunavas 
pagasts, 
Dunavas 

13462 6232214 636538 95 120 1964 D 2 br + 
D 3 gj 

92,5 120 0 8 10,1 darbojošs
4
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

ciematā 

43. Dunavas 
pagasts, ferma 
"Auzāni" 

22126 6234066 633342 101 80 1969 D 3 gj 61 78 5,35 2 5,75 neizmanto
4
 

44. Dunavas 
pagasts, ferma 
"Kalni" 

22124 6236313 634362 99 112 1976 D 3 gj 94 109 4,9 3 15 darbojošs
4
 

45. Dunavas 
pagasts, ferma 
"Marinova" 

22129 6229644 640201 97 80 1968 D 3 gj 61 76 1,55 2 1,7 neizmanto
4
 

46. Dunavas 
pagasts, ferma 
"Niedras" 

22130 6226601 641370 96,5 85 1972 D 3 gj 72 82 0,51 1,2 32,09 darbojošs
4
 

47. Dunavas 
pagasts, ferma 
"Niedras" 

22571 6226637 641311 96,5 90 1991 D 3 gj 77,8 88 1 1,5 15 nav zināms 

48. Dunavas 
pagasts, ferma 
"Ozoli" 

22125 6235431 633866 96 90 1969 D 3 gj 69 87 2,43 3 6,18 neizmanto
4
 

49. Dunavas 
pagasts, ferma 
"Rupšenieki" 

22128 6231021 636291 94 80 1966 D 3 gj 64,7 77 -0,4 4,5 2,8 neizmanto
4
 

50. Dunavas 
pagasts, ferma 
"Sīļi" 

22122 6238570 634613 94,5 95 1976 D 3 gj 79 92 0,1 4 5 neizmanto
4
 

51. Dunavas 
pagasts, ferma'" 
Jāņi" 

22123 6237239 635187 91 90 1969 D 3 gj 73,8 88 -1,3 2,7 3,6 darbojošs
4
 

52. Dunavas 
pagasts, 
lopbarības cehs 
"Sapņi" 

22132 6231541 635311 96 100 1980 D 3 gj 80 98 3 2 7,6 neizmanto
4
 

53. Dunavas pagasts, 22152 6227864 632388 96,5 90 1985 D 3 gj 79 89 -1 2 3 neizmanto
4
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

palīgsaimniecība 
"Tadaine" 

54. Dunavas pagasts, 
palīgsaimniecība 
"Tadenava" 

22153 6227028 633074 97 95 1987 D 3 gj 71,3 93,5 -0,3 2 3,5 neizmanto
4
 

55. Dunavas 
pagasts, saimn. 
"Silapēteri" 

21692 6230507 639609 95 70 2006 D 3 gj 58 69 -1,5 2 1 darbojošs
4
 

56. Dunavas 
pagasts, Z/S 
"Graudiņi" 

21832 6226382 640471 96 70 2007 D 3 gj 58 69 1,7 1,3 2 darbojošs
4
 

57. Dunavas 
pagasts, Z/S 
"Robežas" 
(Riteņi) 

21831 6228476 641662 95 53 2007 D 3 gj 48 52 -2,5 2,3 2 darbojošs
4
 

58. Kalna pagasts, 
ciem. Dubulti, 
klubs 

22082 6241840 609454 114 55 1966 Q 48 54,5 11,8 2 4,7 nav zināms 

59. Kalna pagasts, 
ciem.Dubulti 
(bij. meh. 
darbnīcas 
"Reicāni") 

13482 6242057 609918 115 53 1968 D 3 pl 31 53 10 2 2,4 rezerve
5
 

60. Kalna pagasts, 
ciem.Vidsala, f. 
"Pakalni" 

13483 6246275 614629 112 40 1972 D 3 pl 25,5 40 7,2 3 3 darbojošs
5
 

61. Kalna pagasts, 
ferma "Bērzieši" 

23412 6242904 610121 112,5 43,5 1971             nav zināms 

62. Kalna pagasts, 
ferma 
"Brīvares" 

23409 6244841 608959 107 33 1965 D 3 pl 17,5 33 3,8 2 0,6 nav zināms 

63. Kalna pagasts, 
ferma 

23410 6245981 612144 106 30 1964             nav zināms 
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

"Ezerziedi" 

64. Kalna pagasts, 
ferma 
"Klaucēni" 

22087 6246276 608513 103 54 1965 D 3 pl 34 54 4 1 0,1 nav zināms 

65. Kalna pagasts, 
ferma "Siseņi" 

22083 6239100 607099 110 38 1967 D 3 pl 26 38 6 4 0,5 nav zināms 

66. Kalna pagasts, 
ferma 
"Ūdenāni" 

23411 6244892 617059 117 37 1967 D 3 pl 25 37 8,3 5 1,9 nav zināms 

67. Kalna pagasts, 
ferma "Zemāni" 

22084 6240322 609865 118,5 32 1964 D 3 pl 22,7 32 3,2 2 1 nav zināms 

68. Kalna pagasts, 
Kalna ciemā - 
doktorāts 

22085 6246593 612397 105 115 1972 D 3 gj 103,1 115 16,5 2,5 11 nav zināms 

69. Kalna pagasts, 
Kalna pagasts, 
Dubultu ciems 

8940 6241700 609555 112,5 67 2003 Q 60 67 13 2 10 darbojošs
5
 

10. Kalna pagasts, 
mājas 
"Varzgūnes" 

15323 6250520 616940 96,47 45 1963 D 3 pl 16,4 37,3 6,25 6,5 0,9 nav zināms 

71. Kalna pagasts, 
meh. darbnīcas 
"Mazrepiņi" 

22086 6245895 614155 110 27 1965 D 3 pl 23 27 4 2 0,25 nav zināms 

72. Kalna pagasts, 
P/S "Ziedi" 

25901 6246028 612312 107 25 2008 D 3 pl 20 25 5 1 2 nav zināms 

73. Kalna pagasts, 
Priekuānu 
krējotava 

23408 6245470 609803 104 35 1959 D 3 pl 22,8 35 3,4 3,1 2,4 nav zināms 

74. Kalna pagasts, 
saimn. "Kalna 
Rudzāti" 

21991 6245104 617034 111 29 2007 D 3 pl 25 28,5 5 1,3 2 nav zināms 

75. Kalna pagasts, 
saimn. "Radziņi" 

21990 6240478 610750 120 31 2007 D 3 pl 28,5 30,5 7 1,3 1 nav zināms 
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

76. Kalna pagasts, 
Z/S "Grantāres" 

21750 6245033 614949 120 29,5 2006 D 3 pl 25 29 9 3 4 nav zināms 

77. Kalna pagasts, 
Z/S 
"Jaunstaltāni" 

21920 6245680 611205 108,2 25 2007 D 3 pl 23 24,5 4 1,3 1 nav zināms 

78. Kalna pagasts, 
Z/S "Kalna 
Vaidziņi" 

21886 6239664 611397 120 30 2007 D 3 pl 28 29,8 7,5 1,3 0,5 nav zināms 

79. Kalna pagasts, 
Z/S "Lakstīgalas" 

21635 6240950 610717 120,5 31 2006 D 3 pl 29 31 5,5 2 2 nav zināms 

80. Kalna pagasts, 
Z/S "Lauri" 

21918 6241460 609244 110 44 2007 D 3 pl 38 43,5 14 1,3 3 nav zināms 

81. Kalna pagasts, 
Z/S "Lazdiņas" 

21634 6239116 609370 117 30 2006 D 3 pl 28 30 3,5 2 3 nav zināms 

82. Kalna pagasts, 
Z/S "Oliņi" 

21922 6239492 610416 120 28 2007 D 3 pl 24 27,5 4,5 1,3 0,3 nav zināms 

83. Kalna pagasts, 
Z/S "Poralīči" 

21838 6240913 608198 112 28 2007 D 3 pl 24 27,5 10 1 1 nav zināms 

84. Kalna pagasts, 
Z/S "Reicāni" 

21921 6242410 609866 122 30 2007 D 3 pl 28 29,5 4,5 1,3 5,5 nav zināms 

85. Kalna pagasts, 
Z/S "Žubītes" 

21837 6240776 608041 113 29 2007 D 3 pl 24 28,5 9,5 1 0,5 nav zināms 

86. Leimaņu 
pagasts, 
Bērzgales 
pamatskola 

7336 6242226 616633 130 50 1972 D 3 pl 39 50 16 2,5 8,6 darbojošs
2
 

87. Leimaņu 
pagasts, ciem. 
Leimaņi 
(Birznieki) 

22109 6242048 618817 123 45 1969 D 3 pl 33 45 12,8 3 2,05 neizmanto
2
 

88. Leimaņu 
pagasts, ciem. 
Leimaņi 

22110 6241858 619123 124 42,5 1971 D 3 pl 31,2 42,5 10,5 1 0,2 darbojošs
2
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

(Mežgale) 

89. Leimaņu 
pagasts, ciem. 
Mežgale, 
"Imanti - 1" 

7337 6238821 614866 121 36 1967 D 3 pl 28 36 3,8 6 0,6 darbojošs
5
 

90. Leimaņu 
pagasts, mājas 
"Imanti - 2" 

7338 6238673 614753 121,3 42 1974 D 3 pl 28,1 42 4 6 5,4 rezervē
5
 

91. Leimaņu 
pagasts, ferma 
"Augstrozes" 

22108 6234488 611504 113,3 29 1967 D 3 pl 19 29 1,6 4 2,6 neizmanto
2
 

92. Leimaņu 
pagasts, ferma 
"Līči" 

22529 6234299 609094 112 30 1967 D 3 pl 25 30 5,5 3 2,9 neizmanto
2
 

93. Leimaņu 
pagasts, ferma 
"Līves" 

22587 6242706 619244 118 42 1965 D 3 pl 28 42 9,4 2 1 darbojošs
2
 

94. Leimaņu 
pagasts, ferma 
"Skrīveri" 

22111 6240643 619478 122 42 1971 D 3 pl 31 42 6,7 1 0,6 neizmanto
2
 

95. Leimaņu 
pagasts, ferma 
"Strazdi" 

22527 6236717 615277 118 30 1967 D 3 pl 20,2 30 3,8 3 1,6 neizmanto
2
 

96. Leimaņu 
pagasts, ferma 
'Zānāni" 

22107 6243051 621373 120 47 1966 D 3 pl 25 47 9,6 3 2,5 neizmanto
2
 

97. Leimaņu 
pagasts, 
Leimaņu 
krejotava 

22562 6242184 619044 124 125 1977 D 3 gj 102 125 21 2 5 darbojošs
2
 

98. Leimaņu 
pagasts, P/S 
"Vāgāni" 

24973 6241380 619165 124 36 2009 D 3 pl 30 36 9 1 5 nav zināms 
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

99. Leimaņu 
pagasts, saimn. 
"Riekstiņi" 

25024 6242875 618424 124 33 2007 D 3 pl 29,1 32,1 13,7 0,55 0,3 darbojošs
2
 

100. Leimaņu 
pagasts, saimn. 
"Sauši" 

25025 6242647 618658 122 30,4 2007 D 3 pl 26,4 29,4 10,9 0,55 0,2 darbojošs
2
 

101. Leimaņu 
pagasts, saimn. 
"Virgulāni 
Zvirbuļi" 

25527 6243122 620176 121 20 2007 D 3 pl 19 20 6,5 1 0,5 nav zināms 

102. Leimaņu 
pagasts, Z/S 
"Aizsiles" 

24513 6240160 620125 123 34 2008 D 3 pl 23 33,7 7,5 1 1,2 nav zināms 

103. Leimaņu 
pagasts, Z/S 
"Cīruļi" 

24663 6242530 621030 114 33 2008 D 3 pl 17 32 3 1 1 nav zināms 

104. Leimaņu 
pagasts, Z/S 
"Priekšāni" 

24664 6243580 620756 117,5 35 2008 D 3 pl 15 34 5 1 1 nav zināms 

105. Leimaņu 
pagasts, Z/S 
"Priekšāni", m. 
"Jaunpriekšāni" 

24665 6243637 620878 116 35 2008 D 3 pl 15 34 4,5 1 1 nav zināms 

106. Rubenes 
pagasts, 8 
dz.mājai Slatē. 

7464 6230179 623675 117 40 1967 D 3 pl 28 40 4,3 4 2,1 darbojošs
5
 

107. Rubenes 
pagasts, ciem. 
Kaldabruņa 

22100 6219560 628352 127 80 1962 D 3 gj 64 80 1,6 3 1,4 darbojošs
5
 

108. Rubenes 
pagasts, ciem. 
Rubeņi 

7462 6222484 623471 112 110 1985 D 3 gj 84 109 6,2 3 5,45 darbojošs
5
 

109. Rubenes 22096 6223066 623180 111,5 90 1970 D 3 gj 73 89 6,87 2,5 5,96 nav zināms 
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

pagasts, ciem. 
Rubeņi 

110. Rubenes 
pagasts, ferma 
"Alužāni" 

22103 6227718 620018 132,5 50 1963 D 3 pl 24 50 9 5 2 nav zināms 

111. Rubenes 
pagasts, ferma 
"Kaldabruņas" 

22106 6220354 628014 116 105 1985 D 3 gj 88 104 20 1 8 nav zināms 

112. Rubenes 
pagasts, ferma 
"Liepas" 

24379 6220397 628934 106,5 70 1962 D 3 gj 50 60 1 3 5 nav zināms 

113. Rubenes 
pagasts, ferma 
"Sili" 

22104 6233783 623968 121 40 1969 D 3 pl 21 40 5,2 2 1,85 nav zināms 

114. Rubenes 
pagasts, ferma 
"Spēlēni" 

22098 6225896 623896 115 72 1963 D 3 gj - pl 22 72 5,4 4,5 1,1 nav zināms 

115. Rubenes 
pagasts, ferma 
"Stirnas" 

22528 6231180 619889 125 47,5 1969 D 3 pl 27 47,5 8,21 2 2,07 nav zināms 

116. Rubenes 
pagasts, ferma 
"Svoki" 

22105 6230523 625366 112 108 1985 D 3 gj 90 107 13,5 2 9,8 nav zināms 

117. Rubenes 
pagasts, ferma 
"Vāverītes" 

22097 6222434 624659 108 130 1974 D 3 gj 102 128 2 3 3,1 nav zināms 

118. Rubenes 
pagasts, ferma 
'Vāverāni" 

22101 6217956 626484 133 86 1963 Q 71 81 5,5 2 9,5 nav zināms 

119. Rubenes 
pagasts, Graudu 
kaltes 
"Strautiņi" 

22102 6229786 622735 117,5 37 1974 D 3 pl 23,2 37 4,02 4,7 2,13 nav zināms 
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

120. Rubenes 
pagasts, 
Kaldabruņas 
ciems 

22099  6219567 628298 126 160 1968 D 2 br + 
D 3 gj 

125 160 20,73 2 5,92 nav
5
 

121. Rubenes 
pagasts, mājas 
"Rubeņi" 

7465 6224007 622712 112,5 90 1974 D 3 gj 74 88 4 2,9 3,82 rezervē
5
 

122. Rubenes 
pagasts, 
Rubenes 
pagasts, 
"Plūmes" 

8969 6221058 626160 118,8 98 2003 D 3 gj 80 96 9,5 1,5 6,5 nav zināms 

123. Rubenes 
pagasts, Rubēņu 
mehdarbnīcas 

22589 6222046 623593 112 60 1963 D 3 gj - Q 36 48 4,5 4,5 2,5 nav zināms 

124. Rubenes 
pagasts, saimn. 
"Lejiņi" 

24755 6228240 623953 114 28 2008 D 3 pl 21,5 28 9 5 2 nav zināms 

125. Rubenes 
pagasts, Slates 
8-gadīgā skola 

7463 6230286 624059 114 100 1975 D 3 gj 84,1 98 11,8 3,5 6,8 rezervē
5
 

126. Rubenes 
pagasts, Z/S 
"Austrumi" 

24634 6233735 624140 118 33 2008 D 3 pl 29 32 8 1 1 nav zināms 

127. Rubenes 
pagasts, zemes 
īpaš. "Viesuļi" 
(kad. Nr.5682 
011 0051) 

14964 6218515 627923 137,5 80 2011 Q 77 80 28,5 1 3,5 nav zināms 

128. Zasas pagasts, 
ciem. Liepas 
(Mežamuiža) 

7340 6236521 625120 118 117 1972 D 3 gj 80,9 111,9 18 4 9 darbojošs 

129. Zasas pagasts, 20073 6239812 622832 115,17 160 1962 D 3 gj 101 146 15,62 2,3 23,6 nav zināms 
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

ciem. Zasa 

130. Zasas pagasts, 
ciem. Zasa- 
centrs (1.urb.) 

13458 6240190 622763 116 50 1965 D 3 pl 20 49 6 4 1 darbojošs
5
 

131. Zasas pagasts, 
ciem. Zasa- 
centrs (2.urb.) 

13459 6240693 622604 112 125 1970 D 3 gj 100 120 13,05 5 10,38 nedarbojas 
(palicis 
sadales 
mezgls)

 5
 

132. Zasas pagasts, 
ferma 
"Bērzaune" 

22119 6236082 627947 112 110 1970 D 3 gj 92 107 6,7 1,4 5,42 nav zināms 

133. Zasas pagasts, 
ferma "Kalna-
Jaunzemji" 

22113 6242780 626167 100 105 1971 D 3 gj 89 99 3,31 2,1 1,81 nav zināms 

134. Zasas pagasts, 
ferma "Kalvāni" 

22115 6237248 629236 109,5 45 1967 D 3 am + 
pl 

23 44 6,05 2 6,65 nav zināms 

135. Zasas pagasts, 
ferma "Krastiņi" 

22116 6242425 623688 104 100 1972 D 3 gj 85 95 6,7 1,3 5,64 nav zināms 

136. Zasas pagasts, 
ferma 
"Landzāni" 

22112 6239582 627080 110,5 50 1967 D 3 pl 17,5 50 3,05   3 nav zināms 

137. Zasas pagasts, 
ferma "Neretas" 

22114 6235790 627014 114 110 1964 D 3 gj 91,2 110 13,15 5,1 4 nav zināms 

138. Zasas pagasts, 
ferma "Pabērzi" 

22117 6236412 622405 119 71 1964 D 3 am 55 67 6,8 1,1 7,75 nav zināms 

139. Zasas pagasts, 
ferma "Sipulāni" 

14404 6239742 624183 119,5                 nav zināms 

140. Zasas pagasts, 
ferma "Vertuži" 

22120 6239319 621734 113 115 1979 D 3 gj 98,5 115 13,4 2 11,9 nav zināms 

141. Zasas pagasts, 
ferma "Vertuži" 

22121 6238934 621600 115,5 50 1980 D 3 pl 39,8 48 2,5 3 3,5 nav zināms 

142. Zasas pagasts, 
mājas 

22118 6240097 626015 112,73 65 1963 D 3 am + 
pl 

31 65 4 5 5,65 nav zināms 
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Nr. 
p.k. 

Urbuma adrese 
(urbuma 
ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 
bāzē 
„Urbumi" 

Koordinātas, m  
(LKS 92 sistēmā)

1
 

Urbuma 
atveres 
absolūtais 
augstums, 
m 

Urbuma 
dziļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, 
m 

Statiskais 
līmenis 
(m) no 
zemes 
virsmas 

Sūknēša-
nas 
debits, 
l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Urbuma 
statuss 

X Y no līdz 

"Celminieki" 

143. Zasas pagasts, 
saimn. "Birzgaļi" 

25128 6239795 626615 115 26 2007 D 3 pl 20 25 10 1 1 nav zināms 

144. Zasas pagasts, 
Slates 
mežsainiecība 
(dzīv. m. 
"Akmeņāres") 

22588 6237251 625189 118 102 1961 D 3 gj + 
am 

74 96 15,5 5 7,3 nav zināms 

145. Zasas pagasts, 
Z/S "Iesalnieki" 

25340 6237990 624020 121,5 27 2007 D 3 pl 26 26,8 7 1 2,5 nav zināms 

146. Zasas pagasts, 
Z/S "Sarmītes" 

25127 6240889 623586 110 25 2007 D 3 pl 18 24 8 1 1 nav zināms 

147. Zasas pagasts, 
Zasas ciems 

24833 6240183 622775 116 53 2008 D 3 pl 27 53 7 3 2,2 darbojošs
5
 

148. Zasas pagasts, 
Zasas pagasts, 
"Siliņi" (SIA 
"Viesuļi" 
lopkautuve) 

8934 6240645 622915 117 120 2003 D 3 gj 108 120 17 3 6 nav zināms 

149. Zasas pagasts, 
Zasas pienotava 

22526 6240897 622367 117 110 1967 D 3 gj 85 110 12,3 3 5,3 nav zināms 

Piezīmes par urbuma statusu: 
1 

Urbumu koordinātas sagatavotas pēc arhīva materiāliem. Urbumu izvietojums pēc sniegtajām koordinātām var neatbilst to atrašanās vietai dabā. 
2
 Urbumu apsekoja LVĢMA 2008.gadā.        

3
 Urbumu apsekoja 1998.gadā.              

4
 Urbumu apsekoja LVĢMA 2007.gadā.        

5
 Statusu ir precizējis teritorijas plānojuma izstrādātājs 2013.g. martā.        

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas meteoroloģijas centrs, 2012.gads; urbumu statuss  – arī teritorijas plānojuma izstrādātāji un urbumu apsaimniekotāji. 
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8.pielikums. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām centralizētai ūdensapgādei 

Urbuma adrese (urbuma ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma Nr. 
datu bāzē 
„Urbumi" 

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām Pagasts, ciems 

stingrā 
režīma 

ūdens 
patēriņš, 
m

3
/dnn vai 

l/sek 

bakterioloģiskā ūdens 
patēriņš, 
m

3
/dnn vai 

l/sek 

ķīmiskā ūdens patēriņš, 
m

3
/dnn vai 

l/sek 

Ābeļu pagasts, mehāniskās darbnīcas 9910 10           Ābeļu pagasta Brodu 
ciems 

Dignājas pagasts, Vandānu ciem. 
centrā 

7162 10   nav nepieciešama   75 33 m
3
/dnn. Dignājas pagasta  

Vandānu ciems 240 3 l/sek 

Dunavas pagasts, "Alkšņi" dzīv. māja 13463 10           Dunavas pagasta 
Sudrabkalna ciems 

Dunavas pagasts, Dunavas ciematā 13462 10   nav nepieciešama   90 20410 m
3
/gadā Dunavas pagasta Dunavas 

ciems 360 8 l/sek. 

Kalna pagasts, ciem.Dubulti (bij. meh. 
darbnīcas "Reicāni") 

13482 10   nav nepieciešama   90 20410 m
3
/gadā Kalna pagasts Dubultu 

ciems 360 8 l/sek 

Kalna pagasts, ciem.Vidsala, f. 
"Pakalni" 

13483 10   nav nepieciešama   250   Kalna pagasts Vidsalas 
ciems 

Kalna pagasts, Kalna pagasts, Dubultu 
ciems 

8940 10   nav nepieciešama   410   Kalna pagasts Dubultu 
ciems 

Leimaņu pagasts, Bērzgales 
pamatskola 

7336 30   nav nepieciešama   160 17,6 m
3
/dnn Leimaņu pagasts 

Bērzgales pamatskola 

Leimaņu pagasts, ciem. Mežgale, 
"Imanti - 1" 

7337 50   155 35 m
3
/dnn 290 30 m

3
/dnn. Leimaņu pagasta 

Mežgales ciems 

Leimaņu pagasts, mājas "Imanti - 2" 7338 10   70   285 30 m
3
/dnn. Leimaņu pagasta 

Mežgales ciems 

Rubenes pagasts, 8 dz.mājai Slatē. 7464 10   nav nepieciešama   395 15366,5 
m

3
/gadā 

Rubenes pagasts Slates 
ciems 

1145 4 l/sek. 

Rubenes pagasts, ciem. Kaldabruņa 22100 10           Rubenes pagasta 
Kaldabruņas ciems 

Rubenes pagasts, Kaldabruņas ciems 22099 10           Rubenes pagasta 
Kaldabruņas ciems 

Rubenes pagasts, ciem. Rubeņi 7462 10   nav nepieciešama   265   Rubenes pagasta Rubeņu 
ciems 

Rubenes pagasts, mājas "Rubeņi" 7465 10   nav nepieciešama   265   Rubenes pagasta Rubeņu 
ciems 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam   I daļa Paskaidrojuma raksts 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013.gads 143 

Urbuma adrese (urbuma ierīkošanas 
laikā) 

Urbuma Nr. 
datu bāzē 
„Urbumi" 

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām Pagasts, ciems 

stingrā 
režīma 

ūdens 
patēriņš, 
m

3
/dnn vai 

l/sek 

bakterioloģiskā ūdens 
patēriņš, 
m

3
/dnn vai 

l/sek 

ķīmiskā ūdens patēriņš, 
m

3
/dnn vai 

l/sek 

Rubenes pagasts, Slates 8-gadīgā 
skola 

7463 10   nav nepieciešama   22 365 m
3
/gadā Rubenes pagasts Slates 

ciems 580 3,5 l/sek. 

Zasas pagasts, ciem. Liepas 
(Mežamuiža) 

7340 10   nav nepieciešama   75 6500m
3
/gadā Zasas pagasta Liepas 

ciems 345 4 l/sek. 

Zasas pagasts, ciem. Zasa- centrs 
(1.urb.) 

13458 30 60 m
3
/dnn 40 60 m

3
/dnn 310 60 m

3
/dnn Zasas pagasta Zasas ciems 

50 4 l/sek. 95 4 l/sek. 745 4 l/sek. 

Zasas pagasts, ciem. Zasa- centrs 
(2.urb.) 

13459* 10   nav nepieciešama   180 60 m
3
/dnn Zasas pagasta Zasas ciems 

Zasas pagasts, Zasas ciems 24833 30   nav nepieciešama   318 70 m
3
/dnn Zasas pagasta Zasas ciems 

Datu avots: Urbumu adreses un numuri – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas meteoroloģijas centrs”, aizsargjoslas – B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju informācija Vides pārraudzības valsts 
biroja mājas lapā http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas, urbumu apsaimniekotāju sniegtā informācija. 

Piezīmes par urbuma statusu: 

* Dati precizēti atbilstoši Jēkabpils pašvaldības sniegtajai informācijai (urbums nedarbojas, palicis sadales mezgls). 
  

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas
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9.pielikums. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to sanitārās aizsargjoslas  

Nr. 
p.k. 

Notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtas 

Atrašanās Iekārta,  
identifikācijas Nr. 

Tips Izplūde vieta, 
numurs 

Dūņu 
uzglabā-
šana 

Sanitārā 
aizsargjosla, m 

Apsaimniekotājs Adrese 

1. Dunavas ciema 
NAI 

Dunava, Dunavas 
pagasts, Jēkabpils 
novads  

BIO-100,  
Nr.A-800197 

atklāta Rožupīte,  
Nr.N800049 

atklāta 200 Jēkabpils novada 
Dunavas pagasta 
pārvalde 

“Kastaņi-2”, 
Dunava, Jēkabpils 
novads 

2. Vandānu ciema 
NAI 

Vandānu ciems, 
Dignājas pagasts, 
Jēkabpils novads  

BIO-30 (ar mitrājiem) 
Nr.A-800047 

atklāta Spiču grāvī, pēc 
30m Daugavā, 
Nr.N800223 

atklāta 200 Jēkabpils novada 
Dignājas pagasta 
pārvalde 

”Kamenes”, p.n. 
Dignāja, Jēkabpils 
novads 

3. Mežgales 
ciemata NAI 

 Mežgale, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

COK100, Nr.A800060 atklāta meliorācijas grāvī, 
Nr.N800060 

atklāta 200 Jēkabpils novada 
Leimaņu pagasta 
pārvalde 

Mežgale, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

4. Rubenes 
ciemata NAI 

Rubeņu ciems, 
Rubenes pagasts, 
Jēkabpils novads 

BIO-200,  
Nr.A-800063, viens 
aerotanks 100 m

3 
- 

rezervē 

atklāta meliorācijas 
novadgrāvī, 2km - 
Lāčupītē, 
Nr.N800063. 

atklāta 200 Rubenes pagasta 
padomes komunālā 
saimniecība 

Rubeņi, p.n. 
Rubene ,Rubenes 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

5. Slates ciemata 
NAI 

Slate, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

BIO-50, Nr.A-800064 atklāta meliorācijas 
novadgrāvī, pēc 
4,5km - Birzupītē, 
Nr.N800064. 

atklāta 200 Rubenes pagasta 
padomes komunālā 
saimniecība 

Rubeņi, p.n. 
Rubene ,Rubenes 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

6. Dubultu ciema 
NAI 

Dubultu ciems, 
Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads  

Bioloģiskās NAI, 
Nr.A800053 

atklāta meliorācijas 
novadgrāvī, pēc 
100m - Podvāzē, 
Nr.N800053 

atklāta 200 Kalna pagasta 
pašvaldības 
aģentūra 
„VIENĪBA” 

„Zītari”, Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

7. Vidsalas ciema 
NAI 

 „Atvari" Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

Bioloģiskās NAI (ar 
mitrājiem) 
Nr.A800053 

atklāta N200242, Dīķis - 
beznoteces 
  

atklāta 200 Kalna pagasta 
pašvaldības 
aģentūra 
„VIENĪBA” 

„Zītari”, Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

8. Zasas ciemata 
NAI 

Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

BIO-200, Nr.A-
800208 

atklāta Zasas upē, 
Nr.N800079 

atklāta 200 Zasas pagasta 
padome 

„Astras”, Zasas 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

9. Sudrabkalna NAI Sudrabkalns, 
Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads 

Bioloģiskās NAI (ar 
mitrājiem) 

atklāta Rožupīte atklāta 200 Jēkabpils novada 
Dunavas pagasta 
pārvalde 

„Kastaņi-2”, 
Dunava, Jēkabpils 
novads 

Datu avots: B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju informācija Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
apsaimniekotāju sniegtā informācija. 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas
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10.pielikums. Minimālie aizsargjoslu platumi gar ūdenstecēm lauku apvidos 

Ūdensteces nosaukums Ūdensteces garums, km Minimālais aizsargjoslas platums, m 

Akņupīte 9 10 

Aldaunīca 11 50 

Alkšņupe 5 10 

Arālīte 15 50 

Bērze 9 10 

Bērzupīte 6 10 

Cīruļupīte  7 10 

Daugava 1020 500 

Dviete 33 100 

Dzirnavupīte 10 50 

Eglona 33 100 

Ērmīte 10 50 

Gaiļupīte (Puntouka, Puntovka, Gaiļupe) 10 50 

Goba 7 10 

Grīvīte 5 10 

Ilzupīte 12 50 

Jesperu grāvis (Reiņupīte) 8 10 

Kaldabruņa 6 10 

Klauce 17 50 

Lāčupīte 8 10 

Melnupīte 5 10 

Mežgales grāvis mazāks par 10km 10 

Olāja upīte  8 10 

Orste 7 10 

Pelīte 9 10 

Podvāze 20 50 

Putraimiņu grāvis 9 10 

Radžupe 21 50 

Rātupīte 7 10 

Ridupīte 6 10 

Riteniška 4 10 

Silupeite (Meņķa upīte) 3 10 

Skujupīte 10 50 

Slīterānu upīte (Sleiterānu grāvis) 6 10 

Sūpīte 10 50 

Vārzgūne 3 10 

Vilkupe 8 10 

Vīpīte 7 10 

Zasa 14 50 

Ziemeļsusēja 52 100 

Datu avots: Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators, Aizsargjoslu likums. 
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11.pielikums. Minimālie aizsargjoslu platumi ap ūdenstilpēm 

Ūdenstilpes nosaukums Pagasts, atrašanās vieta Ūdenstilpes platība, 
ha 

Minimālais 
aizsargjoslas platums, 
m 

Pīļu ezers Ābeļu pagasts 1,0 10 

Marinovas ezers Dunavas pagasts 4,1 10 

Straumes dzirnavezers Dunavas pagasts 1,0 10 

Viču ezers Dunavas pagasts 1,0 10 

Aklais ezers Kalna pagasts 0,3 10 

Baltais ezers Kalna pagasts 2,9 10 

Bancānu ezers Kalna pagasts 12,5 50 

Dubultu dīķis Kalna pagasts  5,3 10 

Ērmītes ezers Kalna pagasts  2,2 10 

Klaucānu ezers Kalna pagasts  21,4 50 

Krūkliņu ūdenskrātuve Kalna pagasts  40,0 100 

Nomalnieku ezers Kalna pagasts 3,1 10 

Nomavas ezers Kalna pagasts 22,2 50 

Priekulānu ezers Kalna pagasts 22,5 50 

Purva ezeri Kalna pagasts 0,2-0,8 10 

Urves ezers Kalna pagasts 2,9 10 

Vārzgūnes ezers Kalna pagasts 43,0 100 

Žagaru ūdenskrātuve Kalna pagasts 1,5 10 

Silvas ezers Leimaņu pagasts mazāk par 10ha 10 

Skrīveru ezers Leimaņu pagasts 7,5 10 

Skujinieku ezers Leimaņu pagasts 6,8 10 

Grūbes dzirnavezers Rubenes pagasts 1,0 10 

Gulbju ezers Rubenes pagasts 0,6 10 

Kaldabruņas dzirnavezers Rubenes pagasts 0,3 10 

Lielais Dronku ezers Rubenes pagasts 4,2 10 

Mazais Dronku ezers Rubenes pagasts 1,0 10 

Mazvāverīšu dzirnavezers Rubenes pagasts 1,0 10 

Rubenes ūdenskrātuve Rubenes pagasts 4,7 10 

Spēlānu dzirnavezers Rubenes pagasts 0,4 10 

Bērzones ūdenskrātuve Zasas pagasts 1,1 10 

Ļūļu ezers Zasas pagasts 2,2 10 

Zasas dzirnaezers Zasas pagasts 3,5 10 

Datu avots: www.ezeri.lv, Aizsargjoslu likums. 

http://www.ezeri.lv/
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12.pielikums. Valsts meža zemes novada teritorijā, to izmantošana 

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 

Dunavas 56540030063 259,9 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 
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Pagasts Kadastrs Zemes vienības 
platība (ha) 

Pamatizmantošana 

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 
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Pagasts Kadastrs Zemes vienības 
platība (ha) 

Pamatizmantošana 

Calna 56660040071 6,2 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

   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 – 20,0ha 

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 
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Pagasts Kadastrs Zemes vienības 
platība (ha) 

Pamatizmantošana 

Rubenes 56820080480 32,8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820090011 8 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

Rubenes 56820090063 221,3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

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 – 3,51ha 

   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 

Datu avots: AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība. 
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13.pielikums. Valsts nozīmes ūdensnotekas Jēkabpils novadā 

N. 
p.k. 

ŪSI kods Nosaukums Baseina  
platība  
(km

2
) 

Kopējais 
garums 
(km) 

t.sk. 
regulēt. 
garums 
rajonā 
 (km) 

Gads, 
 kurā 
regulēta 

Piezīmes 

1. 43124 Ziemeļsusēja 490,8 54,57 34,69 1965., 2006. Salas nov., Jēkabpils nov. 

2. 4312433 Zambrānu grāvis 9,4 6,69 6,69 1965. Salas nov., Jēkabpils nov. 

3. 431244 Podvāze 121,4 23,16 9,64 1962., 1991. Salas nov. Jēkabpils nov. 

4. 4312445 Lāčkalna grāvis 13,9 5,29 5,29 1976. Jēkabpils nov. 

5. 4312452 Vīpīte 17,0 5,78 1,04 1971. Jēkabpils nov. 

6. 431246 Varzgune 48,8 9,37 5,43 1970., 1992. Jēkabpils nov. 

7. 4312463 
2:01 

Ērmīte 26,6 10,17 9,16 1965. Jēkabpils nov. 

8. 4312472 Aldaunīca 33,6 18,37 5,99 1965., 1989. Jēkabpils nov. 

9. 431248 Zasa 42,8 14,11 11,57 1965., 1989. Jēkabpils nov. 

10. 4312492 Ridupīte 12,6 6,18 6,18 1958., 1988. Jēkabpils nov. 

11. 43126 Pelīte 25,8 9,49 6,63 1958., 1975., 
1990. 

Salas, Jēkabpils nov., 
Jēkabpils 

12. 4318 Reiņupe 20,4 7,63 7,63 1966., 1974. Jēkabpils nov. 

13. 43192 Sleiterānu grāvis 21,2 6,23 6,23 1963. Jēkabpils nov. 

14. 43194 Meņķa grāvis 16,4 7,12 7,12 1950. Jēkabpils nov. 

15. 43312 Spiču grāvis 16,9 9,94 9,94 1963., 2000. Jēkabpils nov. 

16. 4332 Skuj upīte 23,7 7,80 7,80 1961., 
2000. 

Jēkabpils nov. 

17. 4336 Eglona 248,4 34,87 17,54 1960., 1993., 
2006. 

Jēkabpils nov., Aknīstes 
nov. 

18. 43362 Rožupīte 37,4 7,50 7,50 1959., 1974., 
2006. 

Jēkabpils nov. 

19. 43366 Bērze 57,8 13,01 8,08 1976. Jēkabpils nov. 

20. 43368 Lāčupīte 38,1 7,85 7,06 1959. Jēkabpils nov., Aknīstes 
nov. 

21. 433684 Cīruļupīte 10,7 7,35 7,35 1959., 2007. Jēkabpils nov., Aknīstes 
nov. 

22. 433682 Dzirnavupīte 24,4 10,50 9,95 1959., 1971. Jēkabpils nov., Aknīstes 
nov. 

23. 4336932 Pumpuru grāvis 30,1 4,86 4,86 1974. Aknīstes nov. 

24. 43372 Puntovka 21,8 4,12 3,93 1985. Jēkabpils nov. 

25. 4342 Dviete 344,.4 35,39 8,51 1966., 1971., 
2001. 

Jēkabpils nov., Aknīstes 
nov. 

26. 386476 Arālīte 20,1 17,24 13,77 1959., 2000. Jēkabpils nov., Aknīstes 
nov. 

27. 3864762 Goba 27,0 8,80 8,80 1966. Jēkabpils nov., Aknīstes 
nov. 

28. 386484 Putraimuņu 
grāvis 

40,0 8,56 8,56 1970., 2000., 
2006. 

Jēkabpils nov. 

29. 3864842 Mežgales grāvis 10,2 8,66 8,66 1973., 2006. Jēkabpils nov. 

  KOPĀ  370,61 255,60   

Datu avots: VSIA ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektors. 
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14.pielikums. Neapstrādāta LIZ (2012.g.) 

Nr.p.k. Zemes kad.Nr. Platība Apsekošanas datums Vērtējums 

1.  56480010004 1,45 2012.10.18 Aizaudzis 

2.  56480010013 12,8 2012.10.29 Nekopts 

3.  56480010014 3,5 2012.10.01 Nekopts 

4.  56480010030 6,2 2012.10.18 Nekopts 

5.  56480010033 6,5 2012.10.18 Nekopts 

6.  56480010043 3,6 2012.10.29 Aizaudzis 

7.  56480010075 2,75 2012.10.29 Nekopts 

8.  56480010096 5,52 2012.10.18 Aizaudzis 

9.  56480010097 3,1 2012.10.18 Aizaudzis 

10.  56480020044 1,15 2012.10.15 Nekopts 

11.  56480030019 22,4 2012.09.28 Nekopts 

12.  56480030075 2,5 2012.10.29 Nekopts 

13.  56480030076 5,1 2012.10.03 Nekopts 

14.  56480030104 4,75 2012.10.03 Nekopts 

15.  56480030184 1,58 2012.10.03 Nekopts 

16.  56480030187 1,43 2012.10.03 Nekopts 

17.  56480030348 1,46 2012.10.03 Buvnieciba 

18.  56480040071 4 2012.09.28 Nekopts 

19.  56480050078 1,26 2012.10.01 Nekopts 

20.  56480060017 9,5 2012.09.28 Nekopts 

21.  56480060024 2,2 2012.09.28 Nekopts 

22.  56480060034 19 2012.09.28 Nekopts 

23.  56480060036 5,7 2012.10.18 Nekopts 

24.  56480060049 13,4 2012.11.12 Nekopts 

25.  56480060080 1,7 2012.09.28 Nekopts 

26.  56480060081 2,6 2012.11.12 Nekopts 

27.  56480060106 12,6 2012.10.18 Nekopts 

28.  56480060124 3,8 2012.10.18 Nekopts 

29.  56480060131 2,9 2012.11.12 Nekopts 

30.  56480060138 1,4 2012.11.01 Nekopts 

31.  56480080126 1,18 2012.10.01 Nekopts 

32.  56520010005 6,3 2012.10.18 Nekopts 

33.  56520010012 7,4 2012.10.18 Nekopts 

34.  56520020020 1,1 2012.10.18 Nekopts 

35.  56520020026 2,7 2012.10.18 Nekopts 

36.  56520020036 6,8 2012.10.01 Nekopts 

37.  56520020038 2,9 2012.10.31 Buvnieciba 

38.  56520020093 2,1 2012.10.18 Nekopts 

39.  56520020102 1,03 2012.10.18 Nekopts 

40.  56520020109 7,3 2012.10.18 Nekopts 

41.  56520030064 3,8 2012.10.18 Nekopts 

42.  56520040040 3,4 2012.10.29 Nekopts 

43.  56520040043 30,3 2012.10.29 Nekopts 

44.  56520040096 1,6 2012.10.29 Buvnieciba 

45.  56520040098 1,11 2012.11.02 Buvnieciba 

46.  56520050121 4 2012.10.10 Buvnieciba 

47.  56520050231 2,8 2012.10.18 Nekopts 

48.  56520050246 1,2 2012.10.31 Buvnieciba 

49.  56520050247 2,6 2012.10.31 Buvnieciba 

50.  56520060007 2,1 2012.10.10 Aizaudzis 

51.  56520060099 14,2 2012.10.18 Nekopts 

52.  56520060128 8 2012.10.18 Aizaudzis 

53.  56520060153 2,6 2012.11.02 Buvnieciba 

54.  56540010061 1,55 2012.10.01 Aizaudzis 
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Nr.p.k. Zemes kad.Nr. Platība Apsekošanas datums Vērtējums 

55.  56540010077 1,1 2012.10.02 Nekopts 

56.  56540010107 5 2012.10.02 Nekopts 

57.  56540010109 2,9 2012.10.02 Nekopts 

58.  56540010268 1,2 2012.10.02 Aizaudzis 

59.  56540010370 9,39 2012.10.02 Nekopts 

60.  56540010449 1,4 2012.10.02 Nekopts 

61.  56540020002 8,6 2012.10.02 Nekopts 

62.  56540030031 2,8 2012.10.02 Nekopts 

63.  56540040190 1,7 2012.10.02 Nekopts 

64.  56540040239 3,9 2012.10.01 Aizaudzis 

65.  56540060021 1,8 2012.10.01 Nekopts 

66.  56540060029 3,9 2012.10.01 Nekopts 

67.  56540060039 11,8 2012.10.01 Aizaudzis 

68.  56540060043 5,2 2012.10.01 Nekopts 

69.  56540060044 2,1 2012.10.01 Nekopts 

70.  56540060050 3 2012.10.01 Nekopts 

71.  56540060053 1,1 2012.10.01 Aizaudzis 

72.  56540060061 7,6 2012.10.01 Nekopts 

73.  56540060071 4,9 2012.10.01 Nekopts 

74.  56540060072 2,7 2012.10.01 Nekopts 

75.  56540060073 1,8 2012.10.01 Nekopts 

76.  56540060079 7,4 2012.10.01 Aizaudzis 

77.  56540060087 5,7 2012.10.31 Nekopts 

78.  56540060130 5,3 2012.10.01 Nekopts 

79.  56540060137 1,49 2012.10.01 Nekopts 

80.  56540070077 2,4 2012.10.01 Aizaudzis 

81.  56540070080 3,4 2012.10.01 Nekopts 

82.  56540070081 1,7 2012.10.01 Nekopts 

83.  56540070144 12,2 2012.10.01 Nekopts 

84.  56540070145 1,15 2012.10.01 Nekopts 

85.  56660010012 3,9 2012.10.19 Nekopts 

86.  56660010039 12 2012.10.19 Nekopts 

87.  56660010044 6,7 2012.10.19 Nekopts 

88.  56660010075 6,3 2012.10.19 Nekopts 

89.  56660010156 1,5 2012.10.19 Nekopts 

90.  56660020009 4,1 2012.10.19 Aizaudzis 

91.  56660020011 13,4 2012.10.19 Nekopts 

92.  56660020039 6,2 2012.10.19 Aizaudzis 

93.  56660020059 2,12 2012.10.19 Nekopts 

94.  56660030036 3,4 2012.10.22 Nekopts 

95.  56660030037 22,6 2012.10.22 Nekopts 

96.  56660030061 3,8 2012.10.19 Nekopts 

97.  56660030067 1,1 2012.10.19 Nekopts 

98.  56660030081 8,5 2012.10.22 Nekopts 

99.  56660030085 1,2 2012.10.22 Nekopts 

100.  56660030093 12,1 2012.10.19 Aizaudzis 

101.  56660030210 1,5 2012.10.19 Nekopts 

102.  56660040001 1,18 2012.10.19 Nekopts 

103.  56660040005 3,5 2012.10.19 Nekopts 

104.  56660040006 8,2 2012.10.19 Nekopts 

105.  56660040015 4 2012.10.19 Nekopts 

106.  56660040021 4,3 2012.10.19 Nekopts 

107.  56660040039 5 2012.10.10 Buvnieciba 

108.  56660040058 3,7 2012.10.19 Nekopts 

109.  56660040064 4,9 2012.10.19 Nekopts 

110.  56660040065 7,2 2012.10.19 Nekopts 
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Nr.p.k. Zemes kad.Nr. Platība Apsekošanas datums Vērtējums 

111.  56660040068 7,6 2012.10.19 Nekopts 

112.  56660040079 8 2012.10.19 Nekopts 

113.  56660040083 6,48 2012.10.19 Nekopts 

114.  56660040088 7,3 2012.10.19 Nekopts 

115.  56660040091 2,4 2012.10.19 Nekopts 

116.  56660040093 14,7 2012.10.19 Nekopts 

117.  56660040098 4 2012.10.19 Buvnieciba 

118.  56660040099 3,2 2012.10.19 Nekopts 

119.  56660040102 6,4 2012.10.19 Nekopts 

120.  56660040117 1,6 2012.10.19 Nekopts 

121.  56660040175 8,65 2012.10.19 Nekopts 

122.  56660050008 2,5 2012.10.19 Nekopts 

123.  56660050032 12,1 2012.10.19 Nekopts 

124.  56660050036 11,12 2012.10.19 Nekopts 

125.  56660050043 1,2 2012.10.19 Aizaudzis 

126.  56660050047 9,2 2012.10.19 Nekopts 

127.  56660050058 6,2 2012.10.19 Nekopts 

128.  56660050059 21,2 2012.10.19 Nekopts 

129.  56660050064 5,1 2012.10.19 Nekopts 

130.  56660050065 7,5 2012.10.19 Nekopts 

131.  56660050066 2,02 2012.10.19 Nekopts 

132.  56660050067 2,03 2012.10.19 Nekopts 

133.  56660050069 8,5 2012.10.19 Nekopts 

134.  56660050079 6,6 2012.10.19 Aizaudzis 

135.  56660050080 3,86 2012.10.19 Nekopts 

136.  56660060028 1,8 2012.10.19 Nekopts 

137.  56660060040 5,4 2012.10.22 Nekopts 

138.  56660060054 10,1 2012.10.22 Nekopts 

139.  56660060085 3,67 2012.10.22 Nekopts 

140.  56660060086 6,97 2012.10.22 Nekopts 

141.  56660060106 1,2 2012.10.22 Nekopts 

142.  56660060118 1 2012.10.22 Nekopts 

143.  56660060140 4 2012.10.22 Nekopts 

144.  56660060147 4,5 2012.10.22 Nekopts 

145.  56660060161 1 2012.10.22 Nekopts 

146.  56660060166 2,2 2012.10.22 Aizaudzis 

147.  56660060176 1,4 2012.10.22 Nekopts 

148.  56660060183 10 2012.10.19 Nekopts 

149.  56660060208 4,4 2012.10.22 Nekopts 

150.  56660060211 2,3 2012.10.19 Nekopts 

151.  56660060314 7,6 2012.10.22 Nekopts 

152.  56660060325 1,82 2012.10.22 Nekopts 

153.  56660070007 5,9 2012.10.19 Nekopts 

154.  56660070008 2 2012.10.19 Nekopts 

155.  56660070026 3,1 2012.10.19 Nekopts 

156.  56660070027 3,3 2012.10.22 Nekopts 

157.  56660070039 20,9 2012.10.19 Nekopts 

158.  56660070041 5,9 2012.10.19 Nekopts 

159.  56660070042 15,5 2012.10.19 Nekopts 

160.  56660070048 1,6 2012.10.19 Nekopts 

161.  56660070050 6,4 2012.10.19 Nekopts 

162.  56660070062 1,6 2012.10.19 Nekopts 

163.  56660080003 4,8 2012.10.22 Nekopts 

164.  56660080006 1,6 2012.10.04 Aizaudzis 

165.  56660080008 1 2012.10.22 Nekopts 

166.  56660080012 2,1 2012.10.22 Nekopts 
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Nr.p.k. Zemes kad.Nr. Platība Apsekošanas datums Vērtējums 

167.  56660080015 5,8 2012.10.22 Nekopts 

168.  56660080021 2,3 2012.10.22 Nekopts 

169.  56660080029 2,3 2012.10.22 Nekopts 

170.  56660080031 2,8 2012.10.22 Nekopts 

171.  56660080033 2,6 2012.10.22 Nekopts 

172.  56660080039 1,1 2012.10.22 Nekopts 

173.  56660080048 6,5 2012.10.22 Nekopts 

174.  56660080049 32,5 2012.10.22 Nekopts 

175.  56660080050 10,2 2012.10.22 Nekopts 

176.  56660080056 7,9 2012.10.22 Nekopts 

177.  56660080057 4,3 2012.10.22 Nekopts 

178.  56660080059 12,4 2012.10.22 Nekopts 

179.  56660080060 27,6 2012.10.22 Nekopts 

180.  56660080064 17,3 2012.10.22 Nekopts 

181.  56660080071 1,1 2012.10.22 Nekopts 

182.  56660080074 3,7 2012.10.22 Nekopts 

183.  56740020007 6,5 2012.10.19 Nekopts 

184.  56740020009 11,9 2012.10.10 Nekopts 

185.  56740020013 9,5 2012.10.10 Nekopts 

186.  56740020025 13,2 2012.10.10 Nekopts 

187.  56740020028 1,6 2012.10.19 Nekopts 

188.  56740020037 3,3 2012.10.18 Nekopts 

189.  56740020047 4,9 2012.10.10 Nekopts 

190.  56740020048 5,6 2012.10.10 Nekopts 

191.  56740020049 6,8 2012.10.10 Nekopts 

192.  56740020050 4,2 2012.10.10 Nekopts 

193.  56740020054 3,2 2012.10.10 Nekopts 

194.  56740020057 5,5 2012.10.10 Nekopts 

195.  56740020076 6,2 2012.10.10 Aizaudzis 

196.  56740020077 1,2 2012.10.10 Aizaudzis 

197.  56740020079 6,1 2012.10.19 Nekopts 

198.  56740020082 5,9 2012.10.10 Nekopts 

199.  56740020085 6,7 2012.10.10 Nekopts 

200.  56740020095 1,18 2012.10.19 Nekopts 

201.  56740020110 1,9 2012.10.19 Nekopts 

202.  56740020113 5,3 2012.10.10 Nekopts 

203.  56740030071 1,8 2012.10.19 Nekopts 

204.  56740040072 5,94 2012.10.18 Nekopts 

205.  56740040080 1,1 2012.10.10 Nekopts 

206.  56740040116 28,9 2012.10.10 Nekopts 

207.  56740040133 1,3 2012.10.10 Aizaudzis 

208.  56740040146 1,02 2012.11.02 Nekopts 

209.  56740040164 4,5 2012.10.31 Aizaudzis 

210.  56740040188 1,5 2012.11.02 Buvnieciba 

211.  56740040194 1 2012.10.10 Aizaudzis 

212.  56740050002 2,3 2012.10.22 Nekopts 

213.  56740050012 1,7 2012.10.10 Nekopts 

214.  56740050020 1,6 2012.10.22 Nekopts 

215.  56740050022 3,7 2012.10.22 Nekopts 

216.  56740050031 4,7 2012.10.22 Nekopts 

217.  56740050046 3,4 2012.10.22 Nekopts 

218.  56740050094 2,9 2012.10.22 Nekopts 

219.  56740050100 3,9 2012.10.22 Nekopts 

220.  56740050101 6,7 2012.10.10 Nekopts 

221.  56740050102 6,9 2012.11.08 Nekopts 

222.  56740050103 4,6 2012.10.10 Nekopts 
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Nr.p.k. Zemes kad.Nr. Platība Apsekošanas datums Vērtējums 

223.  56740050111 26,2 2012.10.22 Nekopts 

224.  56740050119 3,7 2012.10.22 Nekopts 

225.  56740050120 3,5 2012.10.22 Nekopts 

226.  56740050125 4,8 2012.10.22 Nekopts 

227.  56740060001 4,5 2012.11.02 Nekopts 

228.  56740060020 2,1 2012.10.22 Nekopts 

229.  56740060025 3,7 2012.10.22 Nekopts 

230.  56740060026 5,5 2012.10.22 Nekopts 

231.  56740060046 2 2012.10.22 Nekopts 

232.  56740060048 1,1 2012.10.22 Nekopts 

233.  56740060063 1,1 2012.10.22 Nekopts 

234.  56740060066 2,5 2012.10.22 Nekopts 

235.  56740060074 2 2012.10.31 Nekopts 

236.  56740060075 5,2 2012.10.22 Nekopts 

237.  56740060078 11,8 2012.10.22 Nekopts 

238.  56740060079 2,7 2012.10.22 Nekopts 

239.  56740060082 6,8 2012.10.22 Nekopts 

240.  56740060085 15,8 2012.10.22 Nekopts 

241.  56740060107 1,1 2012.10.22 Nekopts 

242.  56740060108 1,2 2012.10.22 Nekopts 

243.  56740070009 21,9 2012.10.22 Nekopts 

244.  56740070063 3,6 2012.10.22 Nekopts 

245.  56740070067 5,99 2012.10.22 Nekopts 

246.  56740070070 5,6 2012.10.10 Nekopts 

247.  56740070072 3,48 2012.10.22 Nekopts 

248.  56820010023 5,8 2012.10.02 Nekopts 

249.  56820010027 2,5 2012.10.02 Nekopts 

250.  56820010043 2 2012.10.02 Nekopts 

251.  56820010053 2,33 2012.10.02 Nekopts 

252.  56820010074 2,1 2012.10.02 Nekopts 

253.  56820010098 3 2012.10.02 Nekopts 

254.  56820010106 14,6 2012.10.02 Nekopts 

255.  56820010119 2,4 2012.10.02 Nekopts 

256.  56820010400 1,7 2012.10.02 Nekopts 

257.  56820030014 2,5 2012.10.02 Nekopts 

258.  56820030027 3,9 2012.10.02 Nekopts 

259.  56820030029 5,4 2012.10.02 Nekopts 

260.  56820030054 16,9 2012.10.02 Aizaudzis 

261.  56820030056 7,08 2012.10.02 Aizaudzis 

262.  56820030057 1,96 2012.10.02 Aizaudzis 

263.  56820030058 9,95 2012.10.02 Nekopts 

264.  56820030084 2,5 2012.10.02 Nekopts 

265.  56820030085 3,1 2012.10.02 Nekopts 

266.  56820030104 4,9 2012.10.02 Nekopts 

267.  56820030112 3,96 2012.10.02 Nekopts 

268.  56820030115 6,7 2012.10.02 Nekopts 

269.  56820040075 1,18 2012.10.02 Nekopts 

270.  56820040081 5,39 2012.10.02 Nekopts 

271.  56820040082 1,8 2012.10.02 Nekopts 

272.  56820040117 2,5 2012.10.02 Nekopts 

273.  56820040123 2,1 2012.10.02 Aizaudzis 

274.  56820040205 1,4 2012.10.02 Nekopts 

275.  56820040277 2,1 2012.10.02 Nekopts 

276.  56820050006 14,8 2012.11.02 Nekopts 

277.  56820050012 3,9 2012.11.02 Nekopts 

278.  56820050021 17,4 2012.11.02 Nekopts 
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Nr.p.k. Zemes kad.Nr. Platība Apsekošanas datums Vērtējums 

279.  56820050022 1,1 2012.11.02 Nekopts 

280.  56820050035 18,08 2012.10.29 Nekopts 

281.  56820050041 25,9 2012.11.02 Nekopts 

282.  56820070048 1,4 2012.10.02 Nekopts 

283.  56820070063 4,7 2012.11.02 Nekopts 

284.  56820070067 1 2012.10.02 Nekopts 

285.  56820070075 1,3 2012.10.02 Nekopts 

286.  56820080010 2,8 2012.10.02 Nekopts 

287.  56820080035 3,4 2012.10.02 Nekopts 

288.  56820080126 2,1 2012.10.02 Nekopts 

289.  56820080128 1,4 2012.10.02 Aizaudzis 

290.  56820080179 2,8 2012.10.02 Nekopts 

291.  56820080230 1,6 2012.10.02 Nekopts 

292.  56820080234 5,1 2012.10.02 Nekopts 

293.  56820080239 2 2012.10.02 Nekopts 

294.  56820080311 7,4 2012.10.02 Nekopts 

295.  56820080314 6,3 2012.10.02 Nekopts 

296.  56820080333 2,7 2012.10.02 Aizaudzis 

297.  56820080414 1 2012.10.02 Nekopts 

298.  56820080435 3,4 2012.10.02 Nekopts 

299.  56820080437 4,5 2012.10.02 Nekopts 

300.  56820080457 2,1 2012.10.02 Aizaudzis 

301.  56820080459 1,1 2012.10.02 Nekopts 

302.  56820080537 1,8 2012.10.02 Nekopts 

303.  56820080539 1 2012.10.02 Nekopts 

304.  56820090001 1 2012.10.02 Aizaudzis 

305.  56820090013 2,49 2012.10.02 Nekopts 

306.  56820090027 3,6 2012.10.02 Nekopts 

307.  56820090032 16 2012.10.02 Nekopts 

308.  56820090033 11 2012.10.02 Nekopts 

309.  56820090046 8,7 2012.10.02 Nekopts 

310.  56820090047 10,9 2012.10.02 Nekopts 

311.  56820090057 7,1 2012.10.02 Nekopts 

312.  56820090066 5,1 2012.10.02 Nekopts 

313.  56820090085 10,8 2012.10.02 Nekopts 

314.  56820090086 1,9 2012.10.02 Nekopts 

315.  56820090087 10,3 2012.10.02 Aizaudzis 

316.  56820090088 7,1 2012.10.02 Nekopts 

317.  56820090090 4,5 2012.10.02 Nekopts 

318.  56820090091 2,5 2012.10.02 Aizaudzis 

319.  56820110041 3,7 2012.10.02 Nekopts 

320.  56820110090 3,5 2012.10.02 Aizaudzis 

321.  56820110092 1,3 2012.10.02 Nekopts 

322.  56820120032 1,6 2012.10.02 Nekopts 

323.  56820120055 2,4 2012.10.02 Nekopts 

324.  56820120093 2,1 2012.11.02 Aizaudzis 

325.  56820120117 1,6 2012.10.02 Aizaudzis 

326.  56820120128 2,1 2012.10.02 Aizaudzis 

327.  56980010071 5,1 2012.10.10 Aizaudzis 

328.  56980010078 4,3 2012.10.10 Nekopts 

329.  56980010093 1,9 2012.10.10 Nekopts 

330.  56980010097 1,4 2012.10.10 Nekopts 

331.  56980010206 7,07 2012.10.10 Aizaudzis 

332.  56980010351 14,2 2012.10.10 Nekopts 

333.  56980020003 2,3 2012.10.10 Nekopts 

334.  56980020026 16 2012.10.29 Nekopts 
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Nr.p.k. Zemes kad.Nr. Platība Apsekošanas datums Vērtējums 

335.  56980020027 15,5 2012.10.29 Nekopts 

336.  56980020029 3 2012.10.29 Nekopts 

337.  56980020065 2,34 2012.10.10 Nekopts 

338.  56980030034 1,06 2012.10.10 Aizaudzis 

339.  56980030053 46,3 2012.10.10 Nekopts 

340.  56980030089 1,8 2012.10.10 Aizaudzis 

341.  56980030105 2,9 2012.10.10 Nekopts 

342.  56980040022 12,5 2012.10.18 Nekopts 

343.  56980040023 2,4 2012.10.18 Nekopts 

344.  56980040024 4,8 2012.10.18 Nekopts 

345.  56980040025 8,1 2012.10.29 Nekopts 

346.  56980040030 11,6 2012.10.18 Nekopts 

347.  56980040032 12,8 2012.10.18 Nekopts 

348.  56980040033 8,5 2012.10.18 Nekopts 

349.  56980040045 18,5 2012.10.29 Nekopts 

350.  56980050066 3,9 2012.10.10 Nekopts 

351.  56980050073 2,2 2012.10.10 Nekopts 

352.  56980050076 4,35 2012.10.10 Nekopts 

353.  56980050079 1,2 2012.10.10 Nekopts 

354.  56980050146 1,06 2012.10.10 Nekopts 

355.  56980050147 1,67 2012.10.10 Nekopts 

356.  56980060003 7,34 2012.10.18 Nekopts 

357.  56980060017 8,92 2012.10.18 Nekopts 

358.  56980060018 2,95 2012.10.18 Nekopts 

359.  56980060021 9 2012.10.18 Nekopts 

360.  56980060030 5,71 2012.10.18 Nekopts 

361.  56980060053 1,1 2012.10.10 Nekopts 

362.  56980060089 1,14 2012.10.10 Nekopts 

363.  56980070108 7,3 2012.10.10 Aizaudzis 

364.  56980070129 5,3 2012.10.18 Aizaudzis 

KOPĀ: 2016,51     

Datu avots: http://www.lad.gov.lv, LAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas dati. 
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15.pielikums. LVĢMC novērojumu stacijas izvietojums novada teritorijā 

 

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. 
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16.pielikums. Dabas pieminekļi - dižkoki novada teritorijā 

1.tabulaDižkoki novadā saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju 2013. gada aprīlī 

Nr.p.k. Sugas epitets latv. Ģints latv. Ģints 
latīn. 

Sugas 
epitets latīn. 

Adrese (atrašanās vieta) 

1.  melnalksnis alksnis Alnus glutinosa  Zasas pagasts, Zasas parks 

2.  goba vīksnas, gobas Ulmus glabra Zasas pagasts, Zasas parks 

3.  parastā liepa Tilia cordata Zasas pagasts, Zasas parks 

4.  parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

5.  parastais osis Fraxinus excelsior Rubenes pagasts Kaldabruņa 

6.  parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts Kaldabruņa 

7.  parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

8.  parastais ozols Quercus robur Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

9.  parastais ozols Quercus robur Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

10.  parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

11.  parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts, m. Maldoņi 

12.  parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts 

13.  goba vīksnas, gobas Ulmus glabra Rubenes pagasts, m. Kļavas 

14.  parastā liepa Tilia cordata Dunavas pagasts, Sudrabkalns 

15.  parastā liepa Tilia cordata Dunavas pagasts, Sudrabkalns 

16.  parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads, Rubenes pagasts 

17.  parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads, Rubenes pagasts 

18.  parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads Rubenes pagasts 
m. Cinīšī 

19.  parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads Rubenes pagasts 

20.  parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads, Rubenes pagasts 

21.  parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads, Dunavas pagasts 

Datu avots: Dabas aizsardzības pārvalde.  

 

2.tabulaDižkoki novadā līdz 2009. gadam saskaņā ar VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes informāciju 

Nr.p.k. Koka suga Apkārtmērs Atrašanās 
vieta 

Piezīmes 

1.  Parastais ozols 5,24 Ābeļu pagasts Īpašums „Jaunzemi". Koks aug pie 
mājām. Apkārt ozolam apkopts, koks 
labā stāvoklī. 

2.  Parastā priede 3,06 Ābeļu pagasts Koks atrodas Ābeļu mežniecības 
40.kvartālā 3.nogabalā. Īpašnieks VAS 
„Latvijas Valsts Meži". Koks ir pilnīgi 
nokaltis, stumbrā ~2m no zemes 
izgriezts taisnstūra stumbra gabals. 
Griezums ir -10 gadu vecs. 

3.  Parastā egle 3,60 Ābeļu pagasts īpašums „Upmaļi", īpašnieks Oļģerts 
Liepiņš. Koks aug mežā, tips - vēris. 
Apkārt vējgāzē lauzti koki. Eglei 
apakšējie zari nokaltuši. 

4.  Parastā vīksna 4,0 Ābeļu pagasts Īpašums „Augškalni", īpašnieks 
A.Augškalns. Koks aug ~ 20m no mājas, 
uz lauka. Koks labā stāvoklī. Apkārt 
kokam agrāk bija drāts žogs, pašlaik 
apkārtne nav apkopta. 

5.  Parastā vīksna 4,60 Dignājas 
pagasts 

Īpašums „Zvanītāji", kadastra numurs 
56520060009. Ipašnieks Aina 
Zaharevska. Koks aug aiz saimniecības 
ēkām Stumbrs iešķēlies. Koks labā 
stāvoklī. 

6.  Parastais ozols 5,20 Dignājas Īpašums „Ozolkalni", kadastra numurs 
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Nr.p.k. Koka suga Apkārtmērs Atrašanās 
vieta 

Piezīmes 

pagasts 56520060020.Īpašnieks Malda Jordāne. 
Aug ceļa malā. Stumbrā liels dobums, 
trupe. Ārēji koks izskatās labi. 

7.  Parastais ozols 5,55 Dignājas 
pagasts 

Īpašums „Neaizmirstulītes", kadastra 
numurs 56520060154. Zemes lietotājs 
Vilnis Vuškāns. Aug uz lauka, apkārt nav 
apsaimniekots. Netālu ir vecas 
pussabrukušas mājas. Ozola stumbrā ir 
dobums. Vienā ozola pusē zari ir 
nolūzuši. Koks apmierinošā stāvoklī. 

8.  Parastais ozols 5,98 Dignājas 
pagasts 

Īpašums „Ozolnieki", kadastra numurs 
56520060149. Īpašnieks Jānis 
Semjonovs. Aug uz lauka, apkārt nav 
apsaimniekots. Ozolam šogad nolūzis 
liels zars, nav novākts. Stumbrā liels 
dobums. Koks sliktā stāvoklī. 

9.  Parastais kadiķis 0,82 Dignājas 
pagasts 

Īpašums „Ašņevēres", kadastra numurs 
56520060065. Īpašnieks Aivars Ģedušs. 
Aug uz lauka, pie bijušas māju vietas. 
Blakus aug liela egle. Kadiķis laba 
stāvoklī. 

10.  Parastais ozols 5,50 Dunavas 
pagasts 

Saimniecība „Bērzi", kadastra numurs 
56540010131. īpašnieks Imants 
Strangats. Koks aug uz lauka, apkārt tiek 
pļauts. Vienā pusē ozolam zari nokaltuši 
pilnīgi, otrā pusē labā stāvoklī. 

11.  Parastais ozols 5,75 Dunavas 
pagasts 

Apdzīvota vieta „Putraimieši".Pie mājām 
„Ošlapas", celiņa malā. īpašnieks Marija 
Kolkovska. Zeme nav mērīta, nav zemes 
robežu plāna. Koks labā stāvoklī. 

12.  Parastais ozols 
(Žaniņa ozols) 

5,10 Dunavas 
pagasts 

Pie Vārslavānu mājām. Aug meža malā. 
Eglaines upes labajā krastā. Ozolam 
nolauzta galotne, apmierinošā stāvoklī. 

13.  Parastā liepa 4,60 Dunavas 
pagasts 

Īpašnieks Dunavas pagasta pašvaldība. 
Sudrabkalnā, muižas dārzā, pie mājām 
„Šalkones". Apkārt nav apkopts. Labā 
stāvoklī. 

14.  Parastais ozols 5,80 Zasas pagasts Īpašnieks VAS „Latvijas Valsts meži". 
Ozols aug Slates mežniecības 
205.kvartālā, ~100m no Slate 
mežniecības ēkas. Viens zars kokam ir 
nolūzis, stumbrā ir dobums, kurš ir 
aizmūrēts. Koks apmierinošā stāvoklī. 

15.  Parastais ozols  Zasas pagasts Īpašnieks VAS „Latvijas Valsts meži". 
Ozols atrodas ~ 115m no Slates 
mežniecības ēkas. Koks ir nolūzis. Koka 
stāvoklis - atmirst. 

16.  Āra bērzs ar 3 
stumbriem 

3,42 Zasas pagasts Īpašnieks VAS „Latvijas Valsts meži". Aug 
iebraucamā ceļa Liepās malā, ~10m no 
Slates mežniecības ēkas. Koks labā 
stāvoklī. 

17.  Parastā priede 3,10 Zasas pagasts Aug ~ 200m no mājām „Silajuri", lauku 
ceļa malā. Koks labā stāvoklī. Īpašnieks 
nav noskaidrots. 

18.  Parastais ozols 
„Melgalvji" 

5,50 Leimaņu 
pagasts 

Zemes lietotājs P. Stelps. Zemes 
kadastra Nr.56740030047. Koks aug 
lauka vidū. Ozolam palicis tikai viens 
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Nr.p.k. Koka suga Apkārtmērs Atrašanās 
vieta 

Piezīmes 

liels zars, stumbra viena puse ir 
nošķēlusies. Koka veselības stāvoklis -
slikts. Blakus ozolam aug kļava. Tuvākās 
mājas „Melgalvji". 

19.  Parastā liepa 
„Putraimiņi" 

5,10 Leimaņu 
pagasts 

Īpašnieks V. Krastiņa. Saimniecība 
„Liepziedi", kadastra Nr. 56740030041. 
Aug veca ceļa Bērzgales psk. - Zasa 
malā. Apkārt kokam apkopts, ir norāde 
„Dižliepa". Ar koka apkopšanas darbiem 
nodarbojas Bērzgales psk. skolēni. Koka 
veselības stāvoklis - labs. 

20.  Parastā liepa pie 
senkapiem 

Pēc WD 
Daugavpils 
RVP rīcībā 
esošās 
informācijas - 
pašlaik nolauzts. 

Leimaņu 
pagasts 

Īpašnieks Nikolajs Ruško. Saimniecība 
„Ineši", kadastra Nr.56740030035. Koks 
ir nolūzis ~4m augstumā. Apkārt aug 
mazas liepas. Veselības stāvoklis - 
atmirst. 

Datu avots: VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 2013. gada 04. jūlija vēstule Nr.2.5 – 8/1111.  
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17.pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi novada teritorijā 

Aiz- 
sardz. 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa nosaukums/ 
datējums 

Atrašanās vieta Kadastra 
apzīmējums 

26  Valsts 
nozīmes  

Vēsture  Dzejnieka Raiņa dzīves vieta/ 
1865.-1869.  

Dunavas pagasts, 
Tadenava   

56540060097001 

872  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Barankroga senkapi  Ābeļu pagasts, Laši 56480040077 
56480040078 
56480040079 

873  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Delvenieku senkapi  Ābeļu pagasts    56480060039 

874  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Kauprenieku senkapi  Ābeļu pagasts   56480010033 

875  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Kaupres pilskalns  Ābeļu pagasts  56480010109 

876  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Reiņu senkapi un apmetne  Ābeļu pagasts  56480090007 
56480090008 
56480090014 
56480090015 
56480090022 
56480090027 

877  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Smilktiņu senkapi  Ābeļu pagasts    56480010066 

886  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Dignājas baznīcas apmetne un 
senkapi  

Dignājas pagasts    56520060141 
 56520060142 
 56520060165 

887  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Avotiņu apmetne  Dunavas pagasts   56540010220 

888  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Dobkalnu viduslaiku kapsēta  Dunavas pagasts   56540010061 
56540010114 

889  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Drancānu apmetne  Dunavas pagasts   56540050016 

890  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Galenieku apmetne  Dunavas pagasts  56540010280 

891  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Dignājas pilskalns un 
apmetne  

Dunavas pagasts    56540010144 

892  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Ružu senkapi  Dunavas pagasts    56540080112 
56540080140 

893  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Strautmaļu senkapi  Dunavas pagasts, 
Sudrabkalns 

 56540010232 

905  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Minsteru senkapi  Kalna pagasts    56660080059 

906  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Ķiocu senkapi  Kalna pagasts    56660040131 

907  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Biržu pilskalns  Kalna pagasts   5666 004 0083 
5666 005 0052 
5666 0040088 

915  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Stradu senkapi  Leimaņu pagasts    56740030035 

926  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Dronku apmetne  Rubenes pagasts    56820090046 

927  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Slates senkapi  Rubenes pagasts    56820010103 

928  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Zesercelmu senkapi  Rubenes pagasts    56820110014 

929  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Ģevrānu Velna akmens - kulta 
vieta  

Rubenes pagasts    56820080078 

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=26&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=872&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=873&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=874&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=875&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=876&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=877&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=886&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=886&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=887&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=888&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=889&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=890&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=891&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=891&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=892&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=893&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=905&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=906&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=907&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=915&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=926&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=927&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=928&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=929&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=929&prod_sect=9
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Aiz- 
sardz. 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa nosaukums/ 
datējums 

Atrašanās vieta Kadastra 
apzīmējums 

930  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Lubiņu viduslaiku kapsēta  Rubenes pagasts    56820110172 

931  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Rubiķu sila senkapi  Rubenes pagasts    56820090102 

932  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Kaldabruņas pilskalns ar 
apmetni  

Rubenes pagasts   5682 011 0224 
5682 011 0199 

981  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Antūžu apmetne  Zasas pagasts    56980010238 

3381  Valsts 
nozīmes  

Māksla  Kapa plāksne 
A.Velinkam/ 1575.  

Dignājas pagasts, 
Dignāja   

56520060142001 

6310  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Zasas luterāņu baznīca/  
1750.  

Zasas pagasts, Zasa 
  

56980010135001 

Datu avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=930&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=931&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=932&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=932&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=981&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=3381&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=3381&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6310&prod_sect=9
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18.pielikums. Pašvaldības aizsargājamie kultūrvēsturiski nozīmīgie objekti  

Nr.p.k. Objekts Atrašanās vieta Kadastra numurs 
(zemes gabala vai 
ēkas) 

1. Ābeļu pamatskola Ābeļu pagasts, Ābeļi 56480010066 

2. Meņķa muiža (dzirnavu ēka, gatera ēka) Dignājas pagasts Dzirnavu ēka -
56520020002012, 
gatera ēka -
56520020002009 

3. Vecā Dignājas pagastmāja (celta 1929. 
gadā), atjauno NVO „Dzīvības koks” 

Dignājas pagasts 56520060139 

4. Dignājas evaņģēliski luteriskā baznīca Dignājas pagasts, Dignāja 56520060142001 

5. Dignājas pamatskola Dignājas pagasts, Dignājas skola 56520050205 

6. Dunavas Sv. Jāzepa katoļu baznīca Dunavas pagasts, Dunava 56540040015001 

7. Doktorāts – bij. Kalnciema slimnīcas ēka Kalna pagasts 56660040074 

8. Pagasta pārvaldes ēka (celta 1920. gadā kā 
Biržu pagastmāja) 

Kalna pagasts 56660040105 

9. Vidsalas vējdzirnavas Kalna pagasts, Vidsala 56660040025001 

10. Bērzgala pamatskola Leimaņu pagasts, Stradi 56740030063 

11. Rubenes pamatskola Rubenes pagasts 56820080361 

12. Sēļu lauku sēta „Gulbji” Rubenes pagasts, „Gulbji” 56820090004 

13. Červonkas (Kaldabruņas) evaņģēliski 
luteriskā baznīca 

Rubenes pagasts, Červonka 56820100048001 

14. Kaldabruņas skolas ēka Rubenes pagasts, Kaldabruņa 56820110227 

15. Rubenes katoļu baznīca Rubenes pagasts, Rubeņi 56820080036001 

16. Rubenes pagasta pārvaldes ēka 
(1892.gadā pagasta vecākā Jāņa Daģa laikā 
uzcelta lauku akmeņu mūra ēka) 

Rubenes pagasts, Rubeņi 56820080365 

17. Slates skolas ēka - akmens mūra ēka, kas 
jau vēsturiski 1882.gadā celta skolas 
vajadzībām 

Rubenes pagasts, Slate 56820040199001 

18. Mežniecības māja Zasas pagasts, Liepās 56980050139 

19. Zasas muižas centrs 
 

Zasas pagasts, Zasa ūdensdzirnavas 
(1887.) - 
56980010063001,  
Stukuļu savrupmāja 
- 56980010029, 
 Zasas vidusskola - 
56980010241003 

 Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 
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19.pielikums. Pieminekļi un piemiņas zīmes novada teritorijā 

Nr.p.k. Pieminekļa, piemiņas vietas nosaukums Atrašanās vieta Piezīmes 

1. „Jaunzemji” - piemiņas akmens ēkas vietā Ābeļu pagasts Dzimis rakstnieks Jānis 
Akuraters (1876-1937);  
Kadastra nr. 56480040014 

2. Represēto un leģionāru piemineklis Ābeļu pagasts, 
 Nagļu kapsētā 

Apbedīti 1.Pasaules karā 
kritušie krievu karavīri 

3. Apbedīts Lāčplēša kara ordeņa kavalieris 
Oto Brālītis 

Ābeļu pagasts, 
 Ābeļu kapsēta 

 

4. 1.Pasaules karā kritušo vācu karavīru 
kapsēta 

Dignājas pagasts,  
ceļa Zasa - Vandāni 
malā, Kažoksilā, vācu 
karavīru kapsēta 

 

5. Piemiņas plāksne pie Dignājas vecās 
pagastmājas 

Dignājas pagasts, 
Dignāja 

56520060139001 

6. Piemiņas akmens Dignājas pagasts, pie 
„Zemgaļiem” 
Daugavas krastā 

Apbedīti 1905.gadā nošautie 
revolūcijas dalībnieki 

7. Piemiņas zīme Daugavas plostniekiem Dunavas pagasts Pie Dunavas pārceltuves 

8. Piemineklis Dvietes prāvestam 
L.Keirovicam 

Dunavas pagasts 
 

1886.26.09.-1919.13.06. 
(Nošāva boļševiki) 

9. Piemineklis nacionālajiem partizāniem Dunavas pagasts  

10. Piemiņas zīme nacionālajiem partizāniem  Dunavas pagasts  

11. Piemiņas akmens pirtiņas vietā, kurā 
dzimis Jānis Pliekšāns - Rainis  

Dunavas pagasts, 
Tadenava 

 

12. Apbedīti Dignājas mācītājs Kārlis Juliuss 
Veinrihs, vecā Stendera divas mazmeitas 

Dunavas pagasts, 
Daugavas kapsēta 

 

13. Apbedīti Lāčplēša kara ordeņa kavalieri: 
Eduards Veiss (1894-1969), Jānis Skudra 
(1886-1977) 

Dunavas pagasts, 
Dunavas kapsēta 

 

14. Miglānu ģimenes kapi Dunavas pagasts, 
Ploņu sala Daugavā 
ar kapsētu 

 

15. Apbedīti atbrīvošanas cīņu dalībnieki Dunavas pagasts, 
Skudru kapsēta 

 

16. Piemiņas plāksne un piemineklis Jānim  
Rainim 

Dunavas pagasts, 
Tadenava 

Raiņa muzeja teritorija 

17. Rakstnieka A. Grīna piemiņas vieta  Kalna pagasts Kadastra nr. 56660040074 

18. Apglabāts Aleksandra Grīna dvīņu brālis Kalna pagasts, 
 Ērgļu kapi 

 

19. A. Grīna simtgadei veltīta piemiņas plāksne 
(pie ēkas) 

Kalna pagasts, „Ziedi” 
(„Ezerziedi”) 

Dzimis rakstnieks Aleksandrs 
Grīns,  rakstnieks un žurnālists 
Jānis Grīns 

20. Piemineklis nacionālajiem partizāniem 
 

Kalna pagasts, netālu 
no pagasta padomes, 
bijušajā karjerā 

 

21. 1.pasaules kara piemiņas akmens - Augusta 
akmens 

Leimaņu pagasts, 
DR no Žeikari-II 

Akmens izmērs 2,2x3,0x1,5 m, 
ar iekaltu piemiņas tekstu 
vācu valodā 
 

22. Piemiņas akmens ar piemiņas tekstu 
2.pasaules kara fašisma terora 
upuriem (1941. gads) 

Leimaņu pagasts, 
ceļa Leimaņi - Zasa 
kreisajā pusē 

 

23. Apbedīts literatūras vēsturnieks, kritiķis, 
folklorists 
Jānis Bičolis (1904-1982) 

Leimaņu pagasts, 
Leimaņu kapsēta  
 

Uzstādīts granīta piemineklis 

24. Piemineklis Jānim Rainim  Rubenes pagasts, Tēlnieka Kārļa Baumaņa 
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Nr.p.k. Pieminekļa, piemiņas vietas nosaukums Atrašanās vieta Piezīmes 

Rubeņi, laukumā pie 
kultūras nama ēkas, 
tā atklāta 1969. gadā 

granītā cirsta Raiņa skulptūra 

25. Piemiņas akmens (piemiņas zīme) 1945.g. 
kaujā kritušajiem partizāniem 

Rubenes pagasts, 
Rubeņi, pie 
pagastmājas 

 

26. Baltais krusts - piemiņas zīme Slates 
nacionālajiem partizāniem (1944-1951) 

Rubenes pagasts, 
Slate 

 

27. Piemiņas zīme 1919. gadā kritušajiem 
partizāniem un terora upuriem 
„Muceniekos” 

Zasas pagasts,  
Zasa 

 

28. 1.pasaules karā kritušo vācu karavīru 
kapsēta 

Zasas pagasts,  Zasa, 
Staģu kapi 

Kadastra nr. 56980070098 

29. 1.pasaules karā kritušo vācu karavīru 
kapsēta 

Zasas pagasts,  Zasa, 
Vecā Zasas kapsēta 

Kadastra nr. 56980010135 

Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 
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20.pielikums. Kapsētas novada teritorijā 

Nr.p.k. Kapsētas 
nosaukums 

Atrašanās vieta Kapsētu paplašināšana Kadastra Nr. Piezīmes 

Funkcionējošas kapsētas 

1. Ābeļu kapsēta Ābeļu pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

 Apbedīts Lāčplēša 
kara ordeņa 
kavalieris Oto 
Brālītis 

2. Dūņenieku kapi Ābeļu pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

  

3. Nagļu kapsēta Ābeļu pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

 Apbedīti 
1.pasaules karā 
kritušie krievu 
karavīri; 
Represēto un 
leģionāru 
piemineklis 

4. Piļku kapsēta Ābeļu pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

  

5. Dignājas kapi Dignājas pagasts Esošajā kapu teritorijā 
ir jau paredzēta kapu 
paplašināšanas iespēja 

56520060144  

6. Meņķa kapi Dignājas pagasts Bez paplašināšanas 
iespējām 

56520050224  

7. Slīterānu kapi Dignājas pagasts Esošajā kapu teritorijā 
ir jau paredzēta kapu 
paplašināšanas iespēja 

56520020090  

8. Celminieku 
kapsēta 

Dunavas pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

  

9. Dunavas 
kapsēta 
(Dunavas 
jaunie kapi) 

Dunavas pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

 Apbedīti Lāčplēša 
kara ordeņa 
kavalieri: Eduards 
Veiss (1894-
1969), Jānis 
Skudra (1886-
1977) 

10. Daugavas 
kapsēta 

Dunavas pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

 Apbedīti Dignājas 
mācītājs Kārlis 
Juliuss Veinrihs, 
vecā Stendera 
divas mazmeitas 

11. Kriškinānu 
kapsēta 

Dunavas pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

  

12. Līču kapsēta 
 

Dunavas pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

  

13. Skudru kapsēta Dunavas pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

 Apbedīti 
atbrīvošanas cīņu 
dalībnieki 

14. Vuškānu 
kapsēta 

Dunavas pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

  

15. Ērgļu  Kalna pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

 Apglabāts 
Aleksandra Grīna 
dvīņu brālis 

16. Vagulānu Kalna pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

  

17. Ūdenānu  Kalna pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

  

18. Ķiocu  Kalna pagasts Paplašināšana nav   
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Nr.p.k. Kapsētas 
nosaukums 

Atrašanās vieta Kapsētu paplašināšana Kadastra Nr. Piezīmes 

paredzēta 

19. Minsteru  Kalna pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta 

  

20. Leimaņu 
kapsēta 

Lielmaņu pagasts Paplašināšana 
paredzēta pieguļošajā 
zemes gabalā - 
56740040198 

56740040179 Apbedīts 
literatūras 
vēsturnieks, 
kritiķis, folklorists 
Jānis Bičolis 
(1904-1982), 
uzstādīts granīta 
piemineklis 

21. Rubeņu 
kapsēta 
 

Rubenes pagasts Paplašināšana nav 
paredzēta; 
plānotās kapličas 
celtniecības vieta ir uz 
tā paša zemes gabala, 
kur kapsēta, tās priekšā 

  

22. Izabelinas 
kapsēta 
 

Rubenes pagasts    

23. Muktānu 
kapsēta 

Rubenes pagasts    

24. Ezerpurva 
kapsēta 

Rubenes pagasts    

25. Červonkas 
kapsēta 

Rubenes pagasts    

26. Berzu kapsēta Rubenes pagasts    

27. Ļūcānu kapsēta  Rubenes pagasts    

28. Zasas pagasta 
kapi 
 
 

Zasas pagasts Paplašināšana 
paredzēta zemes 
gabalos 56980030134, 
56980030132 

56980030131  

29. Staģu kapi 
 

Zasas pagasts   1.pasaules karā 
kritušo vācu 
karavīru kapi 
(kad. nr. 
56980070098) 

Kapsētas, kurās apbedīšana ir pārtraukta vismaz 25 gadus (kapsētas, kurās nav apbedīti mēra upuri un 
apbedījuma vietas nav kultūras pieminekļi) 

1. Vācu karavīru 
kapsēta  

Dignājas pagasts,  
ceļa Zasa - 
Vandāni malā, 
Kažoksilā 

Dignājas pagasts 
I pasaules karā kritušo 
vācu karavīru kapsēta 

  

2. Dunavas jaunie 
kapi 

Dunavas pagasts    

3. Dzegužu kapi Dunavas pagasts    

4. Miglānu kapi 
(Plāņu salā) 

Dunavas pagasts   Miglānu ģimenes 
kapi 

5. Dronku kapi Rubenes pagasts    

6. Rubiķu kapi Rubenes pagasts    

7. Sēļu kapi Rubenes pagasts    

8. Vecā Zasas 
kapsēta 

Zasas pagasts,  
Zasa 

I pasaules karā kritušo 
vācu karavīru kapsēta 

56980010135  

Datu avots:  www.nekropole.lv, Jēkabpils novada pašvaldība. 
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21.pielikums. Rekultivētās atkritumu izgāztuves novada teritorijā  

Nr.p.k. Objekta nosaukums Atrašanās vieta Reģistra nr. kā 
potenc. 
piesārņotajai 
teritorijai 

Kadastra 
apzīmējums 

 Piezīmes 
(Platība, 
rekultivācijas 
gads) 

1. Ābeļu pagasta 
atkritumu izgāztuve 

Ābeļu pagasts 56488/845  56480030074   Rekultivēta 
izgāztuve 0,9ha, 
2004.g. 

2. Atkritumu izgāztuve 
„Banderi" 

Dignājas pagasts 56528/1440  56520020091   Rekultivēta 
izgāztuve 
0,072ha,  2012.g. 

3. Atkritumu izgāztuve 
„Prūsāni"* 

Dunavas pagasts 56548/844  56540040196   Rekultivēta 
izgāztuve, 
2013.g. 

4. Atkritumu izgāztuve 
„Atvari”, (Starenieki)* 

Kalna pagasts 56668/850  56660050074   Rekultivēta 
izgāztuve 
0,446ha,  2013.g. 

5. Bērzgala atkritumu 
izgāztuve 

Leimaņu pagasts 56748/5301  56740030017  Rekultivēta 
izgāztuve, 
2012.g. 

6. Atkritumu izgāztuve 
„Siliņi”* 

Rubenes pagasts 56828/856  56820080350   Rekultivēta 
izgāztuve 
0,3256ha , 
2013.g. 

7. Atkritumu izgāztuve 
„Sīpulāni”* 

Zasas pagasts 56988/870  56980030090   Rekultivēta 
atkritumu 
izgāztuve, 
2013.g. 

Datu avots:  Jēkabpils novada pašvaldība. 

* Sadzīves atkritumu izgāztuves, kas tiek rekultivētas teritorijas plānojuma izstrādes laikā ar ES Kohēzijas fonda 
finansiālu atbalstu.   

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=608
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=1154
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=607
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=613
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=4103
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=619
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=633
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22.pielikums. Potenciāli piesārņotās vietas novada teritorijā 

Nr. 
p.k. 

Reģistra 
numurs 

Objekta nosaukums Pagasts Vietas 
kategorija 

Darbības nozare 

1. 56488/845  Ābeļu pagasta 
atkritumu izgāztuve 

Ābeļu 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000- Atkritumu apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

2. 56528/1440  „Banderi" 
(atkrit.izgāztuve) 

Dignājas 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000- Atkritumu apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

3. 56548/844  Dunavas pagasta 
atkritumu izgāztuve 

Dunavas 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000- Atkritumu apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

4. 56668/850  Atvari, atkritumu 
izgāztuve (Starenieki) 

Kalna 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000- Atkritumu apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

5. 56668/849  Kodinātava (Atvari) Kalna 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0141-Lauksaimnieciskie 
pakalpojumi   

6. 56668/848  Ķimikāliju noliktava 
(Dubultos) 

Kalna 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0110-Augkopība; dārzeņkopība; 
dārzkopība   

7. 56668/847  Degvielas bāze 
(Dubultos) 

Kalna 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5151-Cietā, šķidrā un gāzveida 
kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība   

8. 56748/5301  Izgāztuve Bērzgala Leimaņu 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000- Atkritumu apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

9. 56828/860  Slate, bij. 
minerālmēslu 
noliktava ar 
kodinātavu 

Rubenes 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0141-Lauksaimnieciskie 
pakalpojumi   

10. 56828/859  Slate, bijusi naftas 
bāze 

Rubenes 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5151-Cietā, šķidrā un gāzveida 
kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība   

11. 56828/858  Rubeņi, graudu 
noliktava 

Rubenes 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0141-Lauksaimnieciskie 
pakalpojumi   

12. 56828/857  Rubeņi (bij.kolhoza 
naftas bāze) 

Rubenes 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5151-Cietā, šķidrā un gāzveida 
kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība   

13. 56828/856  Siliņi, atkritumu 
izgāztuve 

Rubenes 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000 - Atkritumu 
apsaimniekošana, teritorijas 
tīrīšana  

14. 56828/855  Kaldabruņa 
(bij.ķimikāliju 
noliktava) 

Rubenes 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0110-Augkopība; dārzeņkopība; 
dārzkopība   

15. 56988/870  Sīpulāni (izgāztuve) Zasas 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000 - Atkritumu 
apsaimniekošana, teritorijas 
tīrīšana  

16. 56988/869  Sīpulāni, lopu 
kapsēta 

Zasas 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9002-Atkritumu savākšana un 
apstrāde   

17. 56988/868  Kodinātava Zasas 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0141-Lauksaimnieciskie 
pakalpojumi   

18. 56988/867  Veckalni Zasas 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000- atkritumu apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

19. 56988/866  Bērzemnieki Zasas 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5050-Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība   

20. 56988/865  Vērtuži Zasas 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0121-Liellopu audzēšana, piena 
lopkopība   

21. 56988/864  Silajuri Zasas 
pagasts 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0110-Augkopība; dārzeņkopība; 
dārzkopība   

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”,  Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu reģistrs. 

  

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=608
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=1154
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=607
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=613
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=612
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=611
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=610
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=4103
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=623
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=622
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=621
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=620
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=619
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=618
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=633
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=632
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=631
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=630
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=629
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=628
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=627
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23.pielikums. Sosnovska latvāņa izplatības vietas 

Nr.p.k. Kadastra Nr. Uzmērīšanas gads Invadētā platība, ha 

1. 56660030010 2007. 7,4779 

2. 56660030010 2007. 1,9810 

3. 56660030011 2007. 0,0042 

4. 56660030028 2007. 0,0000 

5. 56660030057 2007. 0,3501 

6. 56660030067 2007. 0,5183 

7. 56660030081 2007. 0,3712 

8. 56660030215 2007. 0,1337 

9. 56660030215 2007. 0,2232 

10. 56660030230 2007. 0,0223 

11. 56660040025 2007. 0,4469 

12. 56660040054 2007. 0,0394 

13. 56660040060 2007. 0,0402 

14. 56660040104 2007. 0,0011 

15. 56660040107 2007. 0,0644 

16. 56660040108 2007. 0,2409 

17. 56660040108 2007. 0,1088 

18. 56660040109 2007. 0,5593 

19. 56660040125 2007. 0,2555 

20. 56660040130 2007. 0,0148 

21. 56660040140 2007. 0,0740 

22. 56660040182 2007. 0,0482 

23. 56660050017 2007. 0,1597 

24. 56660050053 2007. 0,4429 

25. 56660050072 2007. 0,0041 

26. 56660050074 2007. 0,6308 

27. 56660080049 2007. 12,0751 

28. 56660080049 2007. 0,0051 

29. 56660080056 2007. 0,0462 

30. 56660080059 2007. 0,6301 

31. 56660080059 2007. 2,8975 

32. 56660080076 2007. 0,0408 

33. 56660080076 2007. 0,0218 

34. 56660080076 2007. 0,1764 

35. 56660080076 2007. 0,0165 

36. 56660080076 2007. 0,0196 

37. 56660080076 2007. 0,0064 

38. 56660080076 2007. 0,0031 

39. 56660080076 2007. 0,0157 

40. 56660080076 2007. 0,0058 

41. 56660080076 2007. 0,0106 

42. 56660080076 2007. 0,0112 

43. 56660080081 2007. 0,0102 

44. 56820030042 2007. 0,2445 

45. 56820030043 2007. 0,0977 

46. 56820030110 2007. 0,3039 

47. 56820040119 2007. 0,0357 

48. 56820040120 2007. 0,3385 

49. 56820080318 2007. 0,0981 

50. 56820080508 2007. 0,0093 

Datu avots: Valsts augu aizsardzības dienests, http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-
latvaniem.aspx.  

http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx
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24.pielikums. Sporta bāzes novada teritorijā 

Nr. 
p.k.  

Nosaukums Objektu 
skaits 

Īpašuma 
forma 

Īpašas 
atzīmes 

Nodošanas 
gads 

Objekti Objektu 
stāvokļi 

1. Ābeļu 
pamatskola  
   

4   pašvaldības   skola   1969, 1980, 
1995,  
1951   

VFS zāle, 
Basketbola 
laukums, 
Minifutbola 
laukums, 
Volejbola 
laukums   

slikts,  
slikts, 
apmierinošs, 
slikts   

2. Bērzgala 
pamatskola    

3   pašvaldības   skola   1970, 1970,  
1970   

Minifutbola 
laukums, 
Volejbola 
laukums, 
Basketbola 
laukums   

apmierinošs, 
apmierinošs, 
apmierinošs   

3. Dignājas 
pamatskola    

4   pašvaldības   skola   1995, 1995, 
2004,  
2004   

VFS zāle, 
Volejbola 
laukums, 
Basketbola 
laukums, 
Minifutbola 
laukums   

labs, 
apmierinošs, 
labs,  
labs   

4. Dunavas 
pamatskola    

3   pašvaldības   skola   1988, 1988,  
1988   

VFS zāle, 
Basketbola 
laukums, 
Volejbola 
laukums   

labs,  
slikts, 
apmierinošs   

5. Rubenes 
pamatskola    

4   pašvaldības   skola   1965, 1970, 
1981,  
1969   

Kompleksais 
laukums, 
Basketbola 
laukums, 
Volejbola 
laukums, VFS 
zāle   

apmierinošs, 
apmierinošs, 
apmierinošs, 
apmierinošs   

6. Tenisa korti 
 Silacaunēs  

2   privātīpašums 
  

  2001   Tenisa laukums   labs   

7. Zasas 
vidusskola    

5   pašvaldības     1972, 1981, 
1981,  
2005   

Minifutbola 
laukums, 
Volejbola 
laukums, 
Basketbola 
laukums, Sporta 
spēļu zāle   

labs, 
apmierinošs, 
labs,  
labs   

Datu avots: Izglītības un zinātnes ministrija, http://sportabazes.izm.gov.lv, 30.11.2012. 

 

http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/sbdb/index.php?id=sbdb
http://sportabazes.izm.gov.lv/
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25.pielikums. Valsts autoceļi novada teritorijā 

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 

Intensitāte 
AADT 

P72 Ilūkste-Bebrene-Birži Reģionālais 3,855 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 Rubeņi-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 

Datu avots: VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa. 
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26.pielikums. A grupas pašvaldības autoceļi  

Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri  Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

1 Upīši - Zībergi 0 4,7 4,7 grants (šķembas) 56480020190  
56480030309 

2 Brodi - Luksti 0 6,03 6,03 grants (šķembas) 56480030310  
56480060145 

3 Kalnsētas - Brodi 0 3 3 grants (šķembas) 56480030311  
56480040151 

4 Jaunrozes - Kļavas 0 2,28 2,28 grants (šķembas) 56480010224  
56480010228  
56480030308 

5 Jaunrozes - Jēkabpils  0 0,51 0,51 melnais 56480010223 

    0,51 1,61 1,1 bez seguma   

    1,61 2,43 0,82 grants (šķembas)   

6 D/s Veselība pašvaldības 
ceļi 

0 1,43 1,43 grants (šķembas) 56480050309 

7 Aivari - Kraukļi 0 1,72 1,72 grants (šķembas) 56480050314  
56480080154 

    1,72 4,63 2,91 bez seguma   

8 Saldes - Lemesnieki 0 3,43 3,43 grants (šķembas) 56480080155  
56480080163 

9 Mazreiņi - Baloži 0,8 3,38 2,58 grants (šķembas) 56480080156 

10 Lauciņi - Dignājas kapi 0 5,54 5,54 grants (šķembas) 56520040049     
56520060085 

11 Kaļvāres purvs - Meņķis 0 7,4 7,4 grants (šķembas) 56520020040     
56520030034     
56520030035      
56520040050     
56520040099   

12 Krustceles - Dignāja 8,54 11,82 3,28 grants (šķembas) 56520060151 

13 Veikala iela 0 0,37 0,37 grants (šķembas) 56520050249 

14 Mārtiņu iela 0 0,71 0,71 grants (šķembas) 56520050250     
56520050255 

15 Kantora iela 0 0,17 0,17 grants (šķembas) 56520050251 

16 Žagariņu iela 0 0,18 0,18 grants (šķembas) 56520050252 

17 Darbnīcu iela 0 0,21 0,21 grants (šķembas) 56520050253 

18 Pagrabs - Bērziņš 0 1,45 1,45 grants (šķembas) 56520050248 

19 Silavnieki - Kaļvāres 0 2,21 2,21 grants (šķembas) 56520040097 

20 Meņķu kapi 0 0,08 0,08 grants (šķembas)   

21 Upmalītes - Apsītes 0 3,26 3,26 grants (šķembas) 56540010409     
56540010438  

22 Ceļmalas - Līdums 0 4,29 4,29 grants (šķembas) 56540010410 

23 Daugavas - Lapas - 
Auzāni - Ērgļi 

0,6 5,27 4,67 grants (šķembas) 56540010411 

24 Ozolkalni - Sapņi - 
Klosteri 

0 2,51 2,51 grants (šķembas) 56540040304     
56540010412 

25 Dunava - Līči - Strazdiņi 0 0,65 0,65 melnais 56540040305      
56540050107     
56540070121 

    0,65 7,22 6,57 grants (šķembas)   

26 Tālivaldes - Piesaules - 
Krusts 

0 4,39 4,39 grants (šķembas) 56540040306     
56540070122 

   --- 4,39 5,84 1,45 grants (šķembas)   

   --- 5,84 6,62 0,78 grants (šķembas)   

27 Bērzones - Ataugas - 0 3,61 3,61 grants (šķembas) 56540040334     
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Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri  Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

Pļaviņas 56540040308     
56540040335     
56540040336 

28 Dzelmes - Krusts - Kokts 0 4,56 4,56 grants (šķembas) 56540080140     
56540070123 

   --- 4,56 5,09 0,53 bez seguma   

29 Tadaine - Kraukļi - 
Celminieki - Mellenes 

0 0,53 0,53 grants (šķembas) 56540060140     
56540060153 

   --- 0,53 1,92 1,39 bez seguma   

   --- 1,92 5,43 3,51 grants (šķembas)   

   --- 5,43 6,92 1,49 bez seguma   

30 Vizbuļi - Marinova - 
Dunavas Strazdiņu ceļš 

0 1,3 1,3 grants (šķembas) 56540050110     
56540070125 

31 Daugavas skola - 
Dumbrāji 

0 1,23 1,23 grants (šķembas) 56540010419 

32 Adītāji - Krūmiņi 0 1,78 1,78 bez seguma 56540030069     
56540040311 

33 Sleju zemju ceļš 0 0,6 0,6 bez seguma   

34 Katlu māja - Daugava 0 0,29 0,29 grants (šķembas) 56540010440 

35 Baznīca - Sarmas 0 0,6 0,6 grants (šķembas) 56540040320 

36 Dunavas kapsēta - 
Skudru kapsēta 

0 0,56 0,56 grants (šķembas) 56540040321 

37 Kastaņas - Kūtiņas - 
Jāņkalni 

0 0,4 0,4 grants (šķembas) 56540040326 

   --- 0,4 0,84 0,44 bez seguma   

38 Dunava - Katlu māja 0 0,1 0,1 grants (šķembas) 56540040330 

39 Dunavas baznīca - Asara 
māja 

0 0,04 0,04 melnais 56540040325 

    0,04 0,159 0,119 grants (šķembas)   

40 Palmas - Uplejas 0 0,185 0,185 grants (šķembas) 56540040353 

41 Rubeņi - Asare 1,3 2,25 0,95 grants (šķembas) 56820080467 

42 Spēlēni - Asare 0 2,5 2,5 grants (šķembas) 56820060011 

43 Rubiķi - Dronkas 0 3,43 3,43 grants (šķembas) 56820090100 

44 Rubiķi - Izabelina 0 1,5 1,5 grants (šķembas) 56820070085 

45 Rubeņi - Lāčplēši 0,3 1,25 0,95 grants (šķembas) 56820080469 

46 Pudāni - Jaunkalniņi 0 2,6 2,6 grants (šķembas) 56820080472 

47 Kalniņi - Daibiņi 0 1,95 1,95 grants (šķembas) 56820110306 

48 Bokāni - Dronkas 0 3,7 3,7 grants (šķembas) 56820080473     
56820090099 

49 Ausmas - Baldones 0 2,47 2,47 grants (šķembas) 56820100069     
56820110303 

50 Miezīši - Ezerpurva 
kapsēta 

0 2,5 2,5 grants (šķembas) 56820110308 

51 Alkšņi - Muktāni 0 5,9 5,9 grants (šķembas) 56820120119 

52 Sīļu ceļš 0 0,7 0,7 grants (šķembas) 56820020099 

53 Bērzakrogs - Stagari 0 9 9 grants (šķembas) 56820010121     
56820010154     
56820020098     
56820030107 

54 Bērzakrogs - Pūpoli 0 1,65 1,65 grants (šķembas) 56820020101 

55 Slate - Mežmaļi 0,6 2,65 2,05 grants (šķembas) 56820040248     
56820050016     
56820050043 

56 Strautiņu ceļš 0 0,6 0,6 grants (šķembas) 56820040245 

57 Skromu ceļš 0 0,85 0,85 grants (šķembas) 56820030108 
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Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri  Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

58 Slate - Grantskalni 0 1,25 1,25 grants (šķembas) 56820040243     
56980040244 

59 Zasa-Ģērķāni 0 7,74 7,74 grants (šķembas) 56980010297     
56980030147     
56980070137  

60 Krustceles-Dignāja 0 8,54 8,54 grants (šķembas) 56980050129     
56980060146     
56980070138  

61 Ogas-Puravanagi 0 5,01 5,01 grants (šķembas) 56980010298     
56980020090     
56980030148     
56980030154 

62 Zasa-Pabērži-Ceļinieki 0 6,94 6,94 grants (šķembas) 56980010299     
56980010300     
56980010317     
56980040055 

63 Silajuri-Akmeņāres 0 3,51 3,51 grants (šķembas) 56980010301     
56980050130 

64 Mežgala skola- Landzāni 0 3,91 3,91 grants (šķembas) 56980030149     
56980060162 

65 Akmeņāres-šoseja 0 0,33 0,33 grants (šķembas) 56980050131 

66 Bērzgale - Medesnieki 4,92 5,32 0,4 grants (šķembas) 56980010334 

67 Zasa-Krastiņi-Ogas 0 7,3 7,3 grants (šķembas) 56980010302     
56980020091 

68 Vilkplēši-Mazzānāni 0 3,56 3,56 grants (šķembas) 56740020081 

   --- 3,56 4,28 0,72 bez seguma   

69 Vārpiņas - Lapas 0 6,3 6,3 grants (šķembas) 56740040051     
56740070081 

70 Bērzgale -Medesnieki 0 4,92 4,92 grants (šķembas) 56740030060     
56740040076     
56740030099 

71 Skrīveri - Dodeļi 0 1,64 1,64 grants (šķembas) 56740040135 

72 Leimaņi - Sējiņi 0 3,88 3,88 grants (šķembas) 56740020041     
56740020075     
56740040142     
56740040197 

73 Vidsala - Spuldzenieki 0 7,26 7,26 grants (šķembas) 56660010160     
56660040140     
56660050100 

74 Kalnajāņi - Skalbes 0 2,87 2,87 grants (šķembas) 56660050101 

75 Ķioci - Ķeņģi 0 1,92 1,92 grants (šķembas) 56660040141     
56660040153 

76 Laukezeriņi - Vidsalas 
krējotava 

0 0,19 0,19 grants (šķembas) 56660040179     
56660040105 

   --- 0,19 0,53 0,34 melnais   

   --- 0,53 0,76 0,23 grants (šķembas)   

77 Dzintari - Krūkliņi 0 0,6 0,6 grants (šķembas) 56660040145 

78 Dzintari - Desāres 0 5,46 5,46 grants (šķembas) 56660030205     
56660060228     
56660070206   

79 Upespriekulāni - Ziedi 0 2,2 2,2 grants (šķembas) 56660030206 

80 Upespriekulāni - 
Priekulāni 

0 0,9 0,9 grants (šķembas) 56660030208     
56660030207 

81 Kadiķi - Melnstradi 0 2,43 2,43 grants (šķembas) 56660060229     
56660060311 
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Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri  Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

82 Akoti - Magones 0 1 1 grants (šķembas) 56660060230 

83 Mežzemes skola - 
Minsteri 

1 5,04 4,04 grants (šķembas) 56660060231     
56660080080     
56660090010 

84 Atvari - Ūdenāni 0 0,66 0,66 melnais 56660040146     
56660040178     
56660050103    

   --- 0,66 2,34 1,68 grants (šķembas)   

85 Kalnbirzes - Gobas 0 0,6 0,6 grants (šķembas) 56660040177 

86 Vēsmas - Ūdenstornis 0 0,11 0,11 grants (šķembas)   

Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 
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27.pielikums. B grupas pašvaldības autoceļi 

Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

1 Brodi - Āres 0 1,2 1,2 grants (šķembas) 56480030312 

2 Āres - Lindiņi 0 5,32 5,32 grants (šķembas) 56480020189      
56480020194     
56480030314 

3 Kuplejas - Rūķīši 0 4,54 4,54 grants (šķembas) 56480060146 

4 Aldaune - Stepi 0 3,15 3,15 grants (šķembas) 56480040157    
56480060150 

5 Dzenīši - Liepas 0 1,89 1,89 grants (šķembas) 56480040152     
56480030318 

6 Ceļinieki - Lapsas 0 2,96 2,96 grants (šķembas) 56480010227     
56480040158 

7 VAS Latvijas meži - Svarāni 0 0,62 0,62 grants (šķembas) 56480070039 

8 Jasmīni - Kraukļi 0 1,84 1,84 grants (šķembas) 56480080157 

9 Kalnāres - Dzintari 0 0,32 0,32 grants (šķembas) 56480080158 

10 Melderi - Smilgas 0 1,47 1,47 grants (šķembas) 56480030315 

11 Kalna Majori - purvs 0 2,26 2,26 grants (šķembas) 56520030037 

12 Meņķis - Mednieki 0 1 1 grants (šķembas) 56520020116 

13 Dignāja - Irbītes 0 1,66 1,66 grants (šķembas)   

14 Pārceltuves ceļš 0 0,22 0,22 grants (šķembas)   

15 Skola - Dzilnas 0 0,22 0,22 grants (šķembas)   

16 Abaroņi - Dreimaņi - Vītoli 0 1,05 1,05 grants (šķembas) 56540050108      
56540040307     
56540050116 

   --- 1,05 2,9 1,85 bez seguma   

17 Robežas - Skudru kapi - Līči 0 3,08 3,08 grants (šķembas) 56540050109      
56540070124     
56540070136 

18 Dzintari - pagasta robeža - 
Naudnieki 

0 0,47 0,47 grants (šķembas) 56540080141 

19 Tadaine - Puriņi 0 1,14 1,14 grants (šķembas) 56540060138     
56540020017 

20 Apīņi - Gribūti - Saliņas 0 0,91 0,91 grants (šķembas) 56540010413 

21 Dambīši - Ancīši - Kraukļi 0 0,7 0,7 grants (šķembas) 56540060139 

   --- 0,7 1,54 0,84 bez seguma   

22 Lieplejas - Ruskuļi 0 3,08 3,08 bez seguma 56540040309     
56540040337 

23 Daugmala - Amatiņi 0 0,46 0,46 grants (šķembas)   

24 Grantsbedres - Daugava 0 0,15 0,15 grants (šķembas) 56540010414 

25 Vegori - Muižnieku 
pievedceļš 

0 0,4 0,4 grants (šķembas) 56540010415 

26 Sīļi - Ganības 0 0,81 0,81 grants (šķembas) 56540010416 

27 Alkšņi - Gribūti 0 0,9 0,9 grants (šķembas) 56540010417     
56540010476 

   --- 0,9 1,34 0,44 bez seguma   

28 Ķekavas - Jaunaizporieši 0 0,3 0,3 bez seguma 56540010420 

   --- 0,3 0,69 0,39 grants (šķembas)   

29 Kapmaļi - Līdakas - 
Mazlīdumnieki 

0 0,69 0,69 grants (šķembas) 56540010421     
56540010439 

30 Jaunkļaviņi - Veldziņi 0 1,96 1,96 bez seguma 56540010423 

31 Auzāni - Apšusalenieki 0 0,86 0,86 bez seguma 56540010424 

32 Veckrūmiņi - Druviņu 
Kalnieši 

0 0,89 0,89 bez seguma 56540010425 
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Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

33 Prūsāni - Izgāztuve 0 0,73 0,73 bez seguma 56540040312 

34 Rupšenieki - Krieviņi 0 1,75 1,75 grants 56540040313 

   --- 1,75 2,05 0,3 bez seguma   

35 Arkliņu ceļš 0 0,68 0,68 grants (šķembas) 56540040314      
56540050112 

36 Piesaules - Medņi - Abaroņi 0 1 1 grants (šķembas) 56540040315 

   --- 1 1,68 0,68 bez seguma   

37 Zemgaļi - Lainieki 0 1,27 1,27 bez seguma 56540040316      
56540070126     
56540070137 

38 Līči - Zvaigznes 0 1,72 1,72 bez seguma 56540050114     
56540070128 

39 Guģa ceļš 0 0,65 0,65 grants (šķembas) 56540080143 

40 Dzīvnieku kapsētas ceļš 0 0,52 0,52 bez seguma 56540070129 

41 Līču kapi - Dūcēji - Ezers 0 0,83 0,83 bez seguma 56540070130 

42 Pļāvēji - Asari 0 0,69 0,69 bez seguma 56540070132 

43 Dignājas pilskalna ceļš 0 0,06 0,06 grants (šķembas) 56540010431 

44 Pīcku ceļš 0 0,26 0,26 bez seguma   

45 Sudrabkalna attīrīšanas 
iekārtu ceļš 

0 0,19 0,19 grants (šķembas) 56540010441 

46 Beču ceļš 0 0,08 0,08 grants (šķembas) 56540010442 

47 Zaļkalni - Vecķieģeļnīca 0 0,56 0,56 bez seguma 56540030071 

48 Lazdas - Plāņi - Skaistkalni 0 1,37 1,37 bez seguma 56540030072     
56540040318 

49 Mālkalni - Skudru kapsēta 0 0,66 0,66 grants (šķembas) 56540040322 

50 Dunavas kapsēta - Upleju 
lauks 

0 0,36 0,36 bez seguma 56540040323 

51 Rudzīši - Prūsāni 0 1,17 1,17 bez seguma 56540040324 

52 Attīrīšanas iekārtu ceļš 0 0,23 0,23 grants (šķembas) 56540040327 

53 Vecās skolas ceļš 0 0,44 0,44 bez seguma 56540040329 

54 Silacelminieku ceļš 0 0,87 0,87 bez seguma 56540070133 

55 Tadenava - Līčupes 0 0,19 0,19 grants (šķembas) 56540060144 

56 Stūrīši - Birznieki - Valsts 
mežs 

0 0,63 0,63 bez seguma 56540060145 

57 Mellenes - Vītiņi - Valsts 
mežs 

0 0,5 0,5 bez seguma 56540060150 

58 Griezes - Valsts mežs 0 0,25 0,25 bez seguma 56540060151 

59 Cukuriņi - Rullīši 0 1,55 1,55 bez seguma   

60 Krastiņi - Silanči 0 0,45 0,45 grants (šķembas) 56820080466 

61 Lakstīgalas - Sakši 0 1 1 grants (šķembas) 56820080468 

62 Atpūtas - Ģevrāni 0 0,75 0,75 grants (šķembas) 56820080470 

63 Vāveres - Krūmiņi 0 0,65 0,65 grants (šķembas) 56820010127 

64 Bērzakapi - Mežmaļi 0 0,95 0,95 grants (šķembas) 56820020102     
56820050044 

   --- 0,95 1,73 0,78 bez seguma   

65 Ģeidāni - Lauciņi 0 1,65 1,65 grants (šķembas) 56820040242 

66 Stagari - Asares pag.rob. 0 4,8 4,8 grants (šķembas) 56820030110 

67 Mazslate - Stapāni 0 0,62 0,62 grants (šķembas) 56820010122 

68 Kadiķi - Mežsētas 0 1 1 grants (šķembas) 56820080465 

69 Kaktiņu ceļš 0 0,45 0,45 grants (šķembas)   

70 Klāvdruvas ceļš 0 0,55 0,55 grants (šķembas) 56820020110 

71 Zemzari - Mednieki 0 0,7 0,7 grants (šķembas)   

72 Sprīdīši-Kļaviņi 0,8 1,23 0,43 grants (šķembas) 56980010303 

73 Zasa - Mūrieši 0 1,26 1,26 grants (šķembas) 56980010304 
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Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

74 Jaunzemi-Brāģi 0 2,11 2,11 grants (šķembas) 56980010305     
56980020092 

75 Vecais ceļš-Virši-Silajuri 0 0,87 0,87 grants (šķembas) 56980010306 

76 Sīpulāni - Ceļinieki 0 1,41 1,41 grants (šķembas) 56980010307     
56980030153 

77 Aloti-Kurši 0 0,84 0,84 grants (šķembas) 56980010308 

78 Liepas - Mežniecība 0 0,33 0,33 melnais 56980050139 

    0,33 0,54 0,21 grants (šķembas)   

79 Priekšāni - Dodeļi 0 1,36 1,36 grants 56740020090     
56740020094 

   --- 1,36 2,46 1,1 bez seguma   

80 Stradi - Cīrulīši 0 0,59 0,59 grants (šķembas) 56740030039 

81 Bērzgale-Sidrabiņi 0 0,71 0,71 bez seguma 56740030085 

82 Bērzgale - Stradi 0 1,2 1,2 grants (šķembas) 56740030086     
56740030087 

83 Vagāni - Skrīveri 0 0,78 0,78 grants (šķembas) 56740040099 

84 Rūķīši - Riekstiņi 0 1 1 grants (šķembas) 56740040103     
56740040167 

85 Kalēji - Šķērstāni 0 1,73 1,73 grants (šķembas) 56740050044     
56740070025 

86 Mežgale - Zodāni 0 1,59 1,59 grants (šķembas) 56740050132 

   --- 1,59 2,36 0,77 grants (šķembas)   

87 Mežgale - Grantiņi 0 0,13 0,13 grants (šķembas) 56740050135     
56740050136      
56740050137     
56740050139 

   --- 0,13 3,02 2,89 bez seguma   

88 Priedes-Līči 0 1,59 1,59 melnais 56740060088 

89 Pļaviņas-Purmaļi 0 0,9 0,9 grants (šķembas) 56740060090 

90 Pureņi - Lejas Kalnieši 0 2,9 2,9 grants (šķembas) 56740060112     
56740070023 

91 Lapas - Ošāni 0 2,28 2,28 grants (šķembas) 56740070024     
56740070043 

92 Ķioci - Ķiocu kapi 0 0,42 0,42 grants (šķembas)   

93 Liekņas - Sudrabiņu grants 
karjers 

0 0,26 0,26 grants (šķembas)   

94 Ģeidas - Starenieki 0 1,02 1,02 grants (šķembas)   

95 Bajāri - Cīrulīši 0 2,32 2,32 grants (šķembas) 56660060232 

96 Ezerieši - Prodnieki 0 1,85 1,85 grants (šķembas) 56660060233 

97 Pakalnes - Cielavas 0,5 0,5 0 grants (šķembas) 56660050104 

98 Klaucāni - Blaumaņi 0 1,16 1,16 grants (šķembas)   

99 Pakalnes - Lejupes 0 2,07 2,07 grants (šķembas) 56660050105 

100 Atvari - Niedrīši 0 0,4 0,4 grants (šķembas)   

101 Lāči - Dārznieki 0 1,78 1,78 grants (šķembas)   

102 Bērzieši - Liepkalni 0 0,98 0,98 grants (šķembas)   

103 Priednieki - Poriņi 0 0,51 0,51 grants (šķembas)   

   --- 0,51 0,65 0,14 melnais   

   --- 0,65 1,22 0,57 grants (šķembas)   

104 Pilskalni - Lejāres 0 0,67 0,67 grants (šķembas)   

105 Niedrīši - Kalnbirzes 0 0,35 0,35 grants (šķembas) 56660040197 

106 Āriņi - Lakstīgalas 0 0,9 0,9 grants (šķembas)   

107 Grāvlejas - Līdumi 0 1,36 1,36 grants (šķembas)   

108 Kadiķi - Attīrīšanas iekārtas 0 0,17 0,17 grants (šķembas)   

Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 
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28.pielikums. C grupas pašvaldības autoceļi 

Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

1 Kalnāres - Kalniškas 0 3,71 3,71 bez seguma 56480080162     
56480090043 

2 Kārkli - Pelīte 0 3,67 3,67 grants (šķembas) 56480020191 

3 Zaķīši - Mežvidi 0 0,61 0,61 grants (šķembas) 56480020192 

4 Dūķernieki - Karjers 0 0,47 0,47 grants (šķembas) 56480060147 

5 Ūdri - Aizpurvi 0 1,5 1,5 grants (šķembas) 56480060148 

6 Liepas - Stīpiņi 0 0,75 0,75 grants (šķembas) 56480030316     
56480040156     
56480060149 

    0,75 3,39 2,64 bez seguma   

7 Vaguļi - Dīgļi 0 1,02 1,02 grants (šķembas) 56480040154 

8 VM ceļš - Tomkas 0 0,23 0,23 grants (šķembas)   

9 Purmalieši - Ozolāres 0 0,6 0,6 grants (šķembas)   

    0,6 0,7 0,1 bez seguma   

10 Kalniņi - Pukšukalni 0 0,52 0,52 grants (šķembas)   

11 Jesperi - Mazreiņi 0 0,44 0,44 grants (šķembas)   

12 Tadaine - Krustalīči - Cirša 
līnija 

0 2,35 2,35 bez seguma 56540060142     
56540060154 

13 Bedraines - Uzvaras - 
Rāceņi 

0 2,01 2,01 bez seguma 56540050111     
56540050118 

14 Lejiņas - Pormaļi - Stirnu 
rags 

0 1,27 1,27 bez seguma 56540010418 

15 Dominieki - Veckrūmiņi 0 1,11 1,11 bez seguma 56540010422 

16 Vasaraudži - Avotiņš 0 1,35 1,35 bez seguma 56540070127     
56540050113 

17 Ozolzīles - Laimas 0 0,91 0,91 bez seguma 56540080142 

18 Vilcāni - Olāji 0 1,15 1,15 bez seguma 56540030070 

19 Rupešnieki - Rudzīši 0 0,37 0,37 grants (šķembas) 56540040317 

20 Līču ceļš 0 0,42 0,42 bez seguma 56540070135     
56540070131 

21 Riekstiņu ceļš 0 0,46 0,46 bez seguma 56540080144 

22 Lejiņas - Skujupītes 0 0,91 0,91 bez seguma 56540010427 

23 Rudzsētu caurteka - 
Strautiņi 

0 0,19 0,19 grants (šķembas) 56540010429 

24 Galenieki - Kalnbirzes - 
Lejas Jērānu mežs 

0 1,53 1,53 bez seguma 56540010430     
56540010472 

25 Kalnu ferma - Alkšņi 0 0,56 0,56 grants (šķembas)   

26 Stariņi - Jērānu ganības 0 1,23 1,23 bez seguma 56540010435 

27 Akņupītes - Kalna Kārkli 0 0,6 0,6 bez seguma 56540010436 

28 Auzānu ferma - Vārti - 
Jaunkalngali 

0 1,18 1,18 bez seguma 56540010437 

29 Ausekļu ceļš 0 0,04 0,04 melnais 56540040341 

30 Līči - Dzelminieki 0 0,23 0,23 bez seguma 56540070134 

31 Stirnas - Vīksnas 0 0,39 0,39 grants (šķembas) 56540060147 

32 Kokaudzētava - Rauši - 
Kurši 

0 1,56 1,56 bez seguma 56540060148      
56540060158     
56540060155 

33 A/c Jēkabpils - Ilūkste - 
Ozolzīļu lauks 

0 0,27 0,27 bez seguma 56540080145 

34 Apakši - Červonka 0 4 4 bez seguma 56820100070     
56820110326     
56820110340 
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Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

35 Kadiķi - Virbuļi 0 0,8 0,8 bez seguma 56820080464 

36 Prodiņi - Izabelinas kapi 0 1 1 bez seguma 56820070087 

37 Saulrieti - Vārpiņas 0 0,7 0,7 bez seguma 56820110304 

38 Avenes - Asarīši 0 1,4 1,4 grants (šķembas) 56820120120 

39 Vilciņi - Luksti 0 1,6 1,6 grants (šķembas) 56820040250 

40 Tomānu ceļš 0 0,3 0,3 grants (šķembas) 56820040251 

41 Latgaļi - Luksti 0 0,3 0,3 bez seguma 56820040254 

42 Krūkļi - Dimbas 0 0,62 0,62 bez seguma 56820010124 

43 Lauksargu ceļš 0 0,21 0,21 grants (šķembas) 56820080526 

44 Miezīši - Puteņi 0 0,76 0,76 grants (šķembas) 56820110311 

45 Viesuļi 0 0,44 0,44 grants (šķembas) 56820110327 

46 Laukgaļi - Druvas 0 1,08 1,08 bez seguma 56820110309 

47 Sēļu ceļš 0 0,3 0,3 bez seguma 56820110335 

48 Brimaņi - Pagasta rob. 0 2,1 2,1 bez seguma 56820120121 

49 Debesnieki - Spēlēni 0 0,75 0,75 grants (šķembas) 56820040253     
56820060012 

50 Valdavas - Aizupes 0 1 1 bez seguma 56820120122 

51 Krūmiņi - Smiltaines 0 1,65 1,65 bez seguma 56820010150 

52 Ļūcānu ceļš 0 0,5 0,5 bez seguma   

53 Cinīši - Dronkas 0 0,8 0,8 bez seguma 56820090101 

54 Vāverīšu ceļš 0 1,3 1,3 bez seguma 56820080524 

55 Vandānu ceļš-Līči 0 0,5 0,5 grants (šķembas) 56980010309 

56 Pļaviņas - Medņi 0 1,2 1,2 grants (šķembas) 56980040056     
56980040058 

57 Ceļš-''Zīlenes'' 0 1,04 1,04 grants (šķembas) 56980040057 

58 Gaiļi-Līkceļi 0 2,37 2,37 grants (šķembas) 56980030151 

59 Mežgala skola - Neretas 0 0,95 0,95 grants (šķembas) 56980060149 

60 Ezerlejiņas- Tārpinieki 0 1,3 1,3 grants (šķembas) 56980060151 

61 Ezerlejiņas-Mežvidi 0 1,2 1,2 grants (šķembas) 56980060152 

62 Ezerlejiņas-Līdumnieki 0 1,74 1,74 grants (šķembas) 56980060153     
56980070144 

63 Vilciņi - Kļavinski 0 0,95 0,95 grants (šķembas) 56980070139 

64 Mežziņi - Griķi 0 1,1 1,1 grants (šķembas) 56980030152 

65 Ceļš Lapskalni 0 0,75 0,75 grants (šķembas) 56980020129 

66 Rūķīši - Jaunliepiņas 0 0,3 0,3 grants (šķembas) 56980010329 

67 Ceļinieki - Smilts karjers 0 0,45 0,45 grants (šķembas) 56980010328 

68 Ceļš Staģi 0 0,35 0,35 grants (šķembas) 56980070147 

69 Liepas - Ratnieki 0 0,3 0,3 grants (šķembas) 56980050141 

70 Liepas - Mētras 0 0,35 0,35 grants (šķembas) 56980050140 

71 Bedrītes - Jaunraiņi 0 0,3 0,3 grants (šķembas) 56980010345 

72 Stiebriņu ceļš 0 0,86 0,86 grants (šķembas) 56980010325     
56980010324 

73 Līvas - Rugāji 0 1,04 1,04 grants (šķembas) 56740040088 

    1,04 1,76 0,72 bez seguma   

74 Kapāres - Dzelzīši 0 0,57 0,57 grants (šķembas) 56740040132 

75 Ceriņi - Zāģeri 0 0,8 0,8 grants (šķembas) 56740040171 

76 Silvas-Lāčplēši 0 0,92 0,92 grants (šķembas) 56740050068     
56740050069 

    0,92 1,02 0,1 melnais   

77 Silvas - Ezermalas 0 1,02 1,02 grants (šķembas) 56740050070 

78 Stagari - Oši 0 0,33 0,33 grants (šķembas) 56740050138 

79 Audriņi - Vecumi 0 0,72 0,72 grants (šķembas) 56740060106 

80 Skrīveri - Ezermalas 0 0,34 0,34 grants (šķembas)   
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Nr. 
p.k. 

Ceļa nosaukums Ceļu raksturojošie parametri Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

81 Āres - Vāgāni 0 0,75 0,75 grants (šķembas)   

82 Pļaviņas - Klāvi 0 1,5 1,5 grants (šķembas)   

83 Poriņi - Drēģi 0 1,1 1,1 grants (šķembas) 56660010165 

84 Urvas - Čibuļi 0 0,3 0,3 grants (šķembas) 56660060234 

85 Jaunvagulāni - Vagulāni 0 0,55 0,55 grants (šķembas)   

86 Starenieki - Lejas Ūdenāni 0 0,91 0,91 grants (šķembas)   

87 Pīlādži - Ošāres 0 0,27 0,27 grants (šķembas)   

88 Kalnajāņi - Buivāni 0 0,62 0,62 grants (šķembas)   

89 Ceriņi - Mazrepiņi 0 0,88 0,88 grants (šķembas)   

90 Skrimbļi - Rozes 0 1,24 1,24 grants (šķembas)   

91 Grauziņi - Dūkurāni 0 0,22 0,22 grants (šķembas)   

92 Zemāni - Radziņi 0 0,83 0,83 grants (šķembas)   

93 Blaumaņi - Nomalnieki 0 2,66 2,66 grants (šķembas)   

94 Grāvlejas - Lazdiņas 0 0,98 0,98 grants (šķembas)   

Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 
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29.pielikums. Pašvaldības ielas 

Nr. 
p.k. 

Ielas 
nosaukums 

Ielas raksturojošie parametri Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Adrese (km) Garums 
(km) 

Brauktuves 
laukums 
(m

2
) 

Seguma veids 

no līdz 

Ābeļu pagasta Brodu ciemā 

1 Ozolu iela 0 0,73 0,73 3812 melnais 56480030322  
56480030323    --- 0,73 1 0,27 1620 grants (šķembas) 

2 Lejas iela 0 0,6 0,6 2400 grants (šķembas) 56480030321 

3 Pļavu iela 0 0,4 0,4 1600 melnais 56480030319 

4 Biržu iela 0 0,6 0,6 3600 grants (šķembas) 56480030326 

5 Smilgu iela 0 0,8 0,8 3600 grants (šķembas) 56480030320 

6 Aldaunes 
iela 

0 0,58 0,58 3480 melnais 56480030325 

7 Aldaunes 
iela 

0 0,1 0,1 600 grants (šķembas) 56480030324 

   --- 0,1 0,26 0,16 948 melnais 

   --- 0,26 0,53 0,27 1620 grants (šķembas) 

Zasas pagasta Zasas ciemā 

1 Sila iela 0 0,56 0,56 5600 melnais 56980010311 

2 Zaļā iela 0 0,61 0,61 4880 grants (šķembas) 56980010313  
56980010318 

   --- 0,61 0,91 0,3 2700 melnais   

   --- 0,91 1,21 0,3    ---   

   --- 1,21 1,31 0,1 900 melnais   

   --- 1,31 2,33 1,02 8160 grants (šķembas)   

3 Lauku iela 0 0,95 0,95 6650 grants (šķembas) 56980010312  
56980010331  
56980010332 

Rubenes pagasta Rubeņu ciemā 

1 Moču iela 0 0,395 0,395 2370 melnais 56820080500 

   --- 0,395 1,3 0,905 5430 grants (šķembas)   

2 Baznīcas iela 0 0,03 0,03 240 melnais 56820080502 

   --- 0,03 0,3 0,27 2160 grants (šķembas)   

3 Raiņa iela 0 0,322 0,322 1268 melnais 56820080498 

4 Kaimiņu iela 0 0,63 0,63 2520 melnais 56820080501 

5 Muižas iela 0 0,45 0,45 1560 melnais   

6 Salaspils iela 0 0,1 0,1 298 grants (šķembas) 56820080499 

Rubenes pagasta Slates ciemā 

1 Skolas iela 0 0,6 0,6 4800 grants (šķembas) 56820040263 

2 Jaunā iela 0 0,33 0,33 1320 grants (šķembas)   

Rubenes pagasta Kaldabruņas ciemā 

1 Kalna iela 0 0,175 0,175 1225 grants (šķembas) 56820110329 

Leimaņu pagasta Mežgales ciemā 

1 Nākotnes 
iela 

0 0,21 0,21 1050 melnais 56740050133 

Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 
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30.pielikums. Plānotie  pašvaldības ceļu, ielu rekonstrukcijas darbi (2013.g.) 

Pagasta pārvalde Ceļa nosaukums  Veicamie darbi  Darbu apjoms Izmaksas 
(aptuv.) 

Ābeļu pagasta 
pārvalde 

1-7, Aivari-Kraukļi. 
Ceļa garums 1,72km 

Caurtekas ierīkošana 
Plastmasas caurteka 0,5m, 
8m gara 

Posms 1,00km 800Ls 

Ābeļu pagasta 
 pārvalde 

1-17, Jasmīni-Kraukļi. 
Ceļa garums 1,84km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti, ~300m

3
 

Posms 0-0,5km 3600Ls 

Dignājas pagasta 
pārvalde 

2-21, Lauciņi-Dignājas kapi 
Ceļa garums 5,54km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~200m

3
 

Posms 2,0-4,0km 2000Ls 

Dunavas  pagasta 
pārvalde 

3-6,Tālivaldes-Piesaules-
Krusts 
Ceļa garums 4,39km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~400m

3
 

Posms 0,80-2,00km 6000Ls 

Dunavas pagasta 
pārvalde 

3-2,Ceļmalas-Līdums 
Ceļa garums 4,29km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~150m

3
 

Posms 0,00-1,00km 2000Ls 

Dunavas pagasta 
pārvalde 

3-1, Upmalītes-Apsītes 
Ceļa garums 3,26km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~100m

3
 

Posms 0,00- 0,10km 1000Ls 

Kalna pagasta 
pārvalde 

7-1,Vidsala-Spuldzenieki 
Ceļa garums 7,26km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~600m

3
 

Posms3,00-7,26km 5000Ls 

Kalna pagasta 
pārvalde 

7-2,Kalnajāņi-Skaibes 
Ceļa garums 2,87km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~300m

3
 

Posms 00,00-1,87km 3000Ls 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

6-12,Kalēji-Šķērstāni 
Ceļa garums 1,73km 

Caurtekas ierīkošana 
Plastmasas caurteka 0,5m, 
8m gara 

Posms 1,2km 800Ls 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

6-1,Vilkplēši-Mazzānāni 
Ceļa garums 3,56km 

Caurtekas ierīkošana; 
Plastmasas caurteka 0,5m, 
8m gara 

Posms 2,00km 800Ls 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

6-2,Vārpiņas-Lapas 
Ceļa garums 6,30km 

Caurtekas ierīkošana; 
Plastmasas caurteka 0,5m, 
8m gara 

Posms 6,00km 800Ls 

Rubeņu  pagasta 
pārvalde 

4-50,Cinīši-Dronkas 
Ceļa garums 0,8km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~120m

3
 

Posms  0,00-0,6km 
 

1300Ls 

Rubeņu pagasta 
pārvalde 

4-21,Atpūtas-Ģevrāni 
Ceļa garums 0,75km 

Grāvju rakšana gar ceļa 
malām,  ~300m

3
 

Posms 0,00-0,5km 1400Ls 

Zasas pagasta 
pārvalde 

5-9,Zasa-Krastiņi-Ogas 
Ceļa garums 7.3km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~300m

3
 

Posms 3,00-5,00 3000Ls 

Zasas pagasta 
pārvalde 

5-4, Zasa-Pabērzi-Ceļinieki 
Ceļa garums 6,9km 

Seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, ~400m

3
 

Posms 0,00-4,00km 4500Ls 

Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 

31.pielikums. Plānotie  pašvaldības ceļu, ielu rekonstrukcijas darbi (2014.g.) 

Pagasta pārvalde Ceļa nosaukums  Veicamie darbi  Darbu apjoms Izmaksas 
(aptuv.) 

Ābeļu pagasta 
pārvalde 

1-9, Mazreiņi-Baloži. 
Ceļa garums 2,58km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti,~400m

3
 

Posms 0,8-3,38km 4800Ls 

Dignājas pagasta 
pārvalde 

2(5)-3, Dignāja-Krustceles. 
Ceļa garums 3,28km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti,~200m

3
 

Posms 2,50-3,28km 2000Ls 

Dunavas pagasta 
pārvalde 

3-6,Tālivaldes-Piesaules-
Krusts. Ceļa garums 
4,39km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti,~900m

3
 

Posms 2,00-3,50km 12000Ls 
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Kalna pagasta 
pārvalde 

7-27, Pilskalni-Lejāres. 
Ceļa garums 0,67km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti,~500m

3
 

Posms 0,00-1,87km 5000Ls 

Leimaņu pagasta 
pārvalde 

6-2, Vārpiņas-Lapas. 
Ceļa garums 6,30km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti,~400m

3
 

Posms 3,00-6,30km 3500Ls 

Rubeņu pagasta 
pārvalde 

4-33, Prodiņi-Izabellinas 
kapi. Ceļa garums 1km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti,~300m

3 

un grāvju rakšana gar ceļu 
~600m

3
 

Posms 0,00-1,00km 4500Ls 

Zasas pagasta 
pārvalde 

5-6, Mežgala skola-
Landzāni. Ceļa garumi 
3,91km 

Seguma atjaunošana 
ar drupinātu granti,~700m

3
 

Posms 0,00-3,91km 8000Ls 

Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 

32.pielikums. Pašvaldības ceļi, kuriem nepieciešama grants seguma atjaunošana 

Ceļa nosaukums Pagasts Km Piezīmes 

Brodi-Luksti Ābeļu 5,3 l/s produkcijas kravu plūsma 

Āres-Lindiņi Ābeļu 5,32 l/s produkcijas kravu plūsma 

Kuplejas-Rūķīši Ābeļu 4,54 l/s produkcijas kravu plūsma 

Krustceles-Dignāja Dignāja, Zasa 11,82 l/s produkcijas kravu plūsma 

Lauciņi-Dignājas kapi Dignāja 5,7 l/s produkcijas kravu plūsma uz graudu 
kalti – lielāko graudu pirmapstrādes 
objektu 

Dunava-Līči-Strazdiņi Dunava 0,15 Šie trīs ceļi, regulārajā pavasaru plūdu 
laikā, ir vienīgā ceļu infrastruktūra, 
kura tiek izmantota gan pasažieru 
pārvadāšanai, gan l/s produkcijas 
pārvadāšanai, jo valsts ceļš ir zem 
ūdens 

Dzelmes – Krusts - Kokts Dunava 3,39 

Tālivaldes-Piesaules-Krusts Dunava 6,62 

Zasa-Ģērķēni Zasa 7,74 l/s produkcijas kravu plūsma 

Vidsala-Spuldzenieki Kalna 7,26 l/s produkcijas kravu plūsma 

Dzintari-Desāres Kalna 5,46 l/s produkcijas kravu plūsma 

Vārpiņas-Lapas Leimaņi 3 l/s produkcijas kravu plūsma 

Kalēji-Šķērstāni Leimaņi 1 l/s produkcijas kravu plūsma 

Alkšņi-Muktāni Rubene 5,9 l/s produkcijas kravu plūsma 

Slate-Mežmaļi Rubene 2,65 l/s produkcijas kravu plūsma 

Bērzakrogs-Stagari Rubene 9 l/s produkcijas kravu plūsma 

Prodiņi-Izabelinas kapi Rubene 1 l/s produkcijas kravu plūsma 

Bokāni-Dronkas Rubene 3,7 l/s produkcijas kravu plūsma 

Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 
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33.pielikums. AS „Latvijas Valsts meži” autoceļi novada teritorijā 

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 

Ziemeļsusējas ceļš 3,5 2004 

Raibais stuburiņš 0,7 2005 

Upes līnija 1,1 2005 

Naudas līnija 4,9 2005 

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 

Datu avots: AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība. 
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34.pielikums. AS „Latvijas Valsts meži” autoceļi, kam plānota izbūve 

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 

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 

Datu avots: AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība. 
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35.pielikums. Ūdens ņemšanas vietas VUGD vajadzībām novada teritorijā 

Nr.
p.k. 

Ūdens-
krātuves 
veids 

Adrese vai 
maršruts 

Attālums 
no 
tuvākā 
nozīmī-
gākā 
objekta 

Ceļa 
segums 

Piebrauk-
šanas 
iespējas 

Vietas 
aprīko-
jums 

Tilpums, 
m³ 

Piezīmes 

1.  Brodi-
dīķis 
centra 

Brodi, Ābeļu 
pagasts 

200m Asfalts,
grants 

Apmie-
rinoša 

Laukums 
grants 

- Vieta apzīmēta 
ar plāksni 
Kad. Nr. 
56480030151 

2.  Daugava Ābeļu 
pamatskola,
Ābeļu 
pagasts 

100m Asfalts,
grants 

Apmie-
rinoša 

Laukums 
grants 

- Vieta apzīmēta 
ar plāksni 
Kad. Nr. 
56480010066 

3.  Dīķis 
savienots 
ar aku 

Dignājas 
skola, 
Dignājas 
pagasts 

50m no 
skolas 

Grants Apmie-
rinoša 

Nav 50m³ Vieta apzīmēta 
ar plāksni 
56520050204 

4.  Daugava Pie Vandānu 
pārceltuves, 
Dignājas 
pagasts 

1050m 
no 
pag.pārv. 

Grants Laba Nav - Pretī īpašumam 
56520050230 

5.  Ūdens 
tvertne 
slēgta 

Vandānu 
ciems mājas 
„Vārpas”, 
„Veldres”, 
Dignājas 
pagasts 

50m no 
mājām 

Grants, 
asfalts 

Laba Nav 50m³ 56520050287 

6.  Daugava Pretī daudz-
dzīvokļu 
mājai BĒRZI, 
Dunavas 
pagasts 

0,3km no 
mājas 
BĒRZI 

Bez 
seguma 

Slikta Nav - Vieta nav 
apzīmēta 
Ceļš uz 
daugavu 
56540010440 

7.  Daugava Dunavā pie 
pārceltuves, 
Dunavas 
pagasts 

0,4km Grants Laba Nav  - Vieta nav 
apzīmēta 
56540040136 

8.  Dīķis Pretī daudz-
dzīvokļu 
mājai OŠI,  
Dunavas 
pagasts 

0,05km Grants Laba Ir 75 Vieta nav 
apzīmēta 
56540040263 

9.  Dīķis  Dunava 
attīrīšanas 
iekārtas,  
Dunavas 
pagasts 

0,3km Grants Apmie-
rinoša 

Nav 900 Vieta nav 
apzīmēta 
56540040099 

10.  Ūdens 
tvertne 
slēgtā 

Vidsalā pie 
mājas  
„Akmentiņi”, 
Kalna 
pagasts 

20m Asfalts  Apmie-
rinoša 

Nav   56660040159 

11.  Ūdens 
tvertne 
slēgtā 

Vidsalā pie 
mājas 
„Vāverītes”, 
Kalna 
pagasts 

15m Grants  Apmie-
rinoša 

Nav   56660040163 
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Nr.
p.k. 

Ūdens-
krātuves 
veids 

Adrese vai 
maršruts 

Attālums 
no 
tuvākā 
nozīmī-
gākā 
objekta 

Ceļa 
segums 

Piebrauk-
šanas 
iespējas 

Vietas 
aprīko-
jums 

Tilpums, 
m³ 

Piezīmes 

12.  Ūdens 
tvertne 

Dubultos pie 
daudzdzīvokļ
u mājas 
Vaivari, 
Kalna 
pagasts 

200m asfalts Apmie-
rinoša 

nav  56660060171 

13.  Skrīveru 
ezers 

Pie ceļa Birži 
– Ilūkste, 
Leimaņu 
pagasts 

Leimaņu 
tautas 
nams- 
1,5km 

Asfalta, 
grants 

Laba Nav  56740040174 

14.  Dīķis Pie ceļa 
Leimaņi – 
Grāvīši, 
Leimaņu 
pagasts 

Bērzgala 
pamatsk
ola – 
0,2km 

Grants  Apmie-
rinoša 

Nav  56740030080 

15.  Dīķis Pie ceļa 
Leimaņi – 
Grāvīši 
Mežgales 
ciemā, 
Leimaņu 
pagasts 

Leimaņu 
pagasta 
pārvalde 
– 0,05km 

Grants  Laba Nav  56740050109 

16.  Dīķis Pie ceļa 
Leimaņi – 
Grāvīši 
Mežgales 
ciemā, 
Leimaņu 
pagasts 

Sociālās 
aprūpes 
nams 
„Mežvijas” 
B.Bērziņas 
ģimenes 
ārsta 
prakse, 
Leimaņu 
bibliotēka 
– 0,07km 

Grants  Apmie-
rinoša 

Nav   56740050109 

17.  Ūdens 
tvertne 

Rubeņos pie 
PII, Rubenes 
pagasts 

50m Asfalsts 
+ 
grants 

Apmie-
rinoša 

Nav   56820080358 

18.  Rubeņu 
dīķis 

Rubeņu 
centrā pie 
ceļa, 
Rubenes 
pagasts 

200m Asfalts  Apmie-
rinoša 

Nav   Vieta apzīmēta 
ar plāksni 
56820080358 

19.  Dīķis Rubeņos pie 
skolas, 
Rubenes 
pagasts 

50m Grants  Apmie-
rinoša 

Nav   56820080361 

20.  Dīķis Slatē pie 
„Klāvdruvām
” ceļā 
Bērzakrogs- 
Mazslate, 
Rubenes 
pagasts 

2,5 m Grants  Apmie-
rinoša 

Nav   56820020009 
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Nr.
p.k. 

Ūdens-
krātuves 
veids 

Adrese vai 
maršruts 

Attālums 
no 
tuvākā 
nozīmī-
gākā 
objekta 

Ceļa 
segums 

Piebrauk-
šanas 
iespējas 

Vietas 
aprīko-
jums 

Tilpums, 
m³ 

Piezīmes 

21.  Ūdens 
tornis 
Slatē 
(vasarā) 

Slates centrā 
art. urb., 
Rubenes 
pagasts 

100m Grants  Apmie-
rinoša 

 30 m2 56820040236 

22.  Dīķis Kaldabruņas 
centrā pie 
ceļa Birži- 
Ilūkste, 
Rubenes 
pagasts 

 Grants  Apmie-
rinoša 

Nav   56820110228 

23.  Zasas 
upe 

Iebraucamai
s ceļš Zasā, 
Zasas 
pagasts 

500m Asfalts  Jebkurā 
gada laikā 
labas 

Nav   380m no 
pagrieziena uz 
Zasu  no valsts 
ceļa Birži- 
Ilīkste 

24.  Ļūļu 
ezers 

Ceļš 
Krustceles-
Dignāja 3km 
no 
Krustcelēm, 
Zasas 
pagasts 

1km- 
Bērzone 

Grants  Tikai 
vasaras 
periodā 

Nav   56980060132 

25.  Upe 
Ziemeļsu
sēja 

Ceļš Zasa-
Vandāni 
6,5km no 
Zasas, Zasas 
pagasts 

3km 
„Kalna 
Jaunzemi” 

Grants  Jebkurā 
gada laikā 

Nav    

26.  Dīķis  
 

Ceļš Zasas-
Ģērķēni 7km 
no Zasas pie 
„Salu” 
mājām, 
Zasas 
pagasts 

2km 
„Landzāni” 

Grants  Vasaras 
periodā 

Nav   56980030088 

27.  Slēgtā 
tvertne 
zemē  

Zaļā iela pie 
aptiekas 
garāžas, 
Zasas 
pagasts 

50m no 
aptiekas-
ambu-
lances  
 

Asfalts  Jebkurā 
gada laikā 

Nav  75 56980010296 

28.  Dīķis Pie kultūras 
nama, Zasas 
pagasts  

30m no 
kultūras 
nama 

Grants  Jebkurā 
gada laikā  

Nav   56980010242 

Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 
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36.pielikums. C kategorijas piesārņojošas darbības operatoru saraksts 

Nr. 

p.k. 

Uzņēmums, 
juridiskā adrese, 
reģistrācijas numurs 

Piesārņojošās 
darbības norises 
vietas adrese 

Piesārņojošās 
darbības veids 
atbilstoši MK 
30.10.2010. 
noteikumu 
Nr.1082 2. 
pielikumam 

Aplieci- 
nājuma Nr. 

Izsniegšanas 
datums 

1.  ZS „RĒPŠENIEKI” 
„Rēpšenieki”, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils rajons 
Reģ. Nr.45401018373 

„Rēpšenieki”, 
Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-16 13.10.2003. 

2.  SIA „EZERRIEKSTS” 
„Ezerrieksti”, Kalna pagasts, 
Jēkabpils rajons 
Reģ.Nr.45403003724 

„Ezerrieksti”, 
Kalna pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Kokzāģētava JR-17 29.09.2003. 

3.  ZS „PLŪMES” 
„Plūmes”, Rubenes pagasts, 
Jēkabpils rajons 
Reģ.Nr.45401013408 

„Plūmes”, 
Rubenes pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-18 21.10.2003. 

4.  ZS „Aizsili” 
„Aizsili”, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils rajons 
Reģ.Nr.45404007259 

„Aizsili”, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-22 08.12.2003. 

5.  ZS „Mežāres” 
„Mežāres”, Rubenes pagasts, 
Jēkabpils rajons 
Reģ. Nr.45404001472 

„Mežāres”, 
Rubenes pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-24 09.12.2003. 

6.  ZS „Jaunvīnogas” 
Rubenes pagasts, Jēkabpils 
rajons 
Reģ.Nr.45401019167 

Rubenes pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-25 10.12.2003. 

7.  A.Kiopes zemnieku saimniecība 
„LĪVAS” 
Leimaņu pagasts, Jēkabpils 
rajons 
Reģ.Nr.45404003825 

Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-30 05.01.2004.` 

8.  Jēkabpils rajona Kalna pagasta 
pašvaldības uzņēmums 
„VIENĪBA” 
c.Dubulti, Kalna pagasts, 
Jēkabpils rajons 
Reģ.Nr.45402002416 

Atvari, Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Katlu māja JR-35 11.02.2004. 

9.  ZS „Cīruļi”, 
„Stabiņi”, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils rajons 
Reģ. Nr. 55401018405 

„Stabiņi”, 
Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-42 12.03.2004. 

10.  Variešu pagasta padome 
Varieši, Variešu pagasts, 
Jēkabpils rajons 
Reģ.nr.90000024296 

„Stabiņi”, 
Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Katlu māja JR-44 12.03.2004. 

11.  Zasas pagasta komunālā 
saimniecība 
Zasas pagasts, Jēkabpils rajons 
Reģ.Nr.000002434 

Zasas ciemats, 
Zasas pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Katlu māja JR-45 30.03.2004. 

12.  VAS “Latvijas ceļu uzturētājs” 
Jēkabpils ceļu rajona Jēkabpils 
nodaļa 

Brīvības ielā 2, 
Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Kallu māja, 
kokzāģētava  

JR-63 22.11.2004. 
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Nr. 

p.k. 

Uzņēmums, 
juridiskā adrese, 
reģistrācijas numurs 

Piesārņojošās 
darbības norises 
vietas adrese 

Piesārņojošās 
darbības veids 
atbilstoši MK 
30.10.2010. 
noteikumu 
Nr.1082 2. 
pielikumam 

Aplieci- 
nājuma Nr. 

Izsniegšanas 
datums 

Krustpils iela 4, Rīga 
Reģ.Nr. 40003356530 

13.  Ābeļu pagasta padome 
Reģ.Nr.90000045796 
Ābeļu pagasts, Jēkabpils rajons 

“Brodi”, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Katlu māja JR-74 22.08.2005. 

14.  SIA “Kalna Babrāni” 
Reģ.Nr.45404001909 
Maskavas iela 462, Rīga 

Radžu iela 1, 
Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Kokzāģētava JR-78 27.02.2006. 

15.  ZS “Niedrupītes” 
Reģ.Nr.45401019044 
“Niedrupītes”, Dunavas pagasts, 
Jēkabpils rajons 

“Ružu sala”, 
Dunavas pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-79 10.03.2006. 

16.  ZS “Robežas” 
Reģ.Nr.45401018316 
“Robežas”, Dunavas pagasts, 
Jēkabpils rajons 
 

“Riteņu sala”, 
Dunavas pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-80 10.03.2006. 

17.  ZS “Lazdiņas” 
Reģ.Nr.45404005351 
“Lazdiņas”, Kalna pagasts, 
Jēkabpils rajons 

“Lazdiņas”, Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-85 19.05.2006. 

18.  ZS “Lejnieki” 
Reģ.Nr.45401019025 
“Lejnieki”, Zasas pagasts, 
Jēkabpils rajons 
 

“Lejnieki”, Zasas 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-86 24.05.2006. 

19.  ZS “Kalniņi” 
Reģ.Nr.45404003401 
“Kalniņi”, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

“Kalniņi”, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-87 05.06.2006. 

20.  ZS “Muižnieki” 
Reģ.Nr.45401016673 
“Muižnieki”, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

“Muižnieki”, 
Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-88 14.06.2006. 

21.  ZS „Krasti” 
Reģ.Nr.45404006535 
„Krasti”, Kalna pagasts, 
Jēkabpils rajons 

„Krasti”, Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-94 19.09.2006. 

22.  Sarmītes Vanagas ZS „Lakstiņi” 
Reģ.Nr. 45401014155 
„Lakstiņi”, Slate, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils rajons 

„Lakstiņi”, Slate, 
Rubenes pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Kokzāģētava JR-96 29.09.2006. 

23.  ZS „Aizsili” 
Reģ.Nr.45404007259 
„Aizsili”, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils rajons 

„Aizsili”, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-104 02.04.2007. 

24.  ZS „Sarmītes” 
Reģ.Nr.45404000570 
Zasas pagasts, Jēkabpils rajons 

Ferma „Sarmītes”, 
Zasas pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-108 15.06.2007. 

25.  ZS „Strautiņi” 
Reģ.Nr.45401009332 
„Vaivari 15”, Kalna pagasts, 

„Straumītes”, 
Kalna pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-112 18.01.2008. 
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Nr. 

p.k. 

Uzņēmums, 
juridiskā adrese, 
reģistrācijas numurs 

Piesārņojošās 
darbības norises 
vietas adrese 

Piesārņojošās 
darbības veids 
atbilstoši MK 
30.10.2010. 
noteikumu 
Nr.1082 2. 
pielikumam 

Aplieci- 
nājuma Nr. 

Izsniegšanas 
datums 

Jēkabpils rajons 

26.  ZS „Melderi” 
Reģ.Nr.45404000388 
„Melderi”, Rubenes pagasts, 
Jēkabpils rajons 

„Melderi”, 
Rubenes pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

JR-119 11.08.2008. 

27.  SIA „Sēlijas mežs” 
Reģ.Nr.40003110213 
„Dolomīts-M”, Salas pagasts 

Priedaines 
iecirknis, Laši, 
Ābeļu pagasts 

Katlu māja JR-124 30.10.2008. 

28.  ZS „Mežsētas” 
Reģ.Nr.55404005071 
„Mežsētas”, Ābeļu pagasts 

„Mežsētas”, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

DA09IC0012 28.01.2009. 

29.  Irina Bērziņa 
 „Kastaiņi”, Leimaņi, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils rajons 

„Kastaiņi”, 
Leimaņi, Leimaņu 
pagasts 

Dzīvnieku 
novietne 

DA09IC0022 10.03.2009. 

30.  ZS „Spodrītes” 
Reģ.Nr.45404001114 
Kalna pagasts 

Kalna pagasts, 
Jēkabpils rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

DA09IC0024 12.03.2009. 

31.  ZS „Zemāni” 
Reģ.Nr.45401019218 
„Zemāni”, Kalna pagasts 

„Zemāni”, Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
rajons 

Dzīvnieku 
novietne 

DA09IC0051 03.07.2009. 

32.  Kalna pagasta pārvaldes 
aģentūra „Vienība” 
Reģ. nr.90001679314 
„Zītari”, Kalna pagasts, Jēkabpils 
novads 

„Vidsala”, Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

Notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtas 

DA09IC0057 11.08.2009. 

33.  Individuālais komersants 
„Veckalni-Auto” 
Reģ. nr.45402015603 
Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads 

Zaļā iela 8, Zasa, 
Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads 

Mehāniskās 
darbnīcas 

DA09IC0065 30.09.2009. 

34.  SIA „Viesuļi” 
Reģ.Nr.45401013287 
„Viesuļi”, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads 

„Viesuļi”, Zasas 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

Katlu māja, 
lopkautuve, 
mehāniskās 
darbnīcas  

DA10IC0037 03.08.2010. 

35.  Dunavas pagasta pārvalde 
Reģ.nr.90000045298 „kastaņi-
7”, Dunava, Jēkabpils novads 

„Katlu māja”, 
Dunava, Jēkabpils 
novads 

Katlu māja DA11IC0005 10.01.2011. 

36.  Z/s „Avotu Dūķernieki” 
Reģ.nr.5401209864 
Avotu Dūķernieki, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils novads 

Avotu Dūķernieki, 
Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads 

Dzīvnieku 
novietne 

DA11IC0010 31.01.2011. 

37.  Z/s „Grantāres” 
Reģ.nr.45404005900 
Kalna pagasts, Jēkabpils novads 

Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads 

Dzīvnieku 
novietne 

DA11IC0065 04.08.2011. 

38.  AS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” 
Reģ.nr.40003356530 
Krustpils iela 4, Rīga 

Brīvības iela 2, 
Brodi, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils 
novads 

Iekārtas sāls un 
sāls maisījumu 
uzglabāšanai 

DA12IC0016 28.02.2012. 

Datu avots: Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde. 
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37.pielikums. B kategorijas piesārņojošās darbības operatoru saraksts 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Reģ. Nr. Iekārta, objekta adrese Piesārņojošās darbības NACE 
kods  
2. 
redakcija 

Ka-
te-
go-
rija 

atļauja veids atbilstoši 
MK not. 
Nr.294 
(09.07.2012.) 
1. pielikumam 

Nr. izsniegta derīga līdz 

1. Jēkabpils novada 
Dunavas pagasta 
pārvalde 

90000045298 NAI BIO-100 ar ūdenssaimniecības sistēmu, 
Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads  

B DA 09 IB 32 28.07.2009. 27.07.2014.  8.9. 36.00 
37.00 

2. Jēkabpils novada 
Dignājas pagasta 
pārvalde 

90000045461 Vandānu ciema notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu, 
Jēkabpils novads, Dignājas pagasts Vandānu 
ciems 

B DA 11 IB 0031 06.05.2011. uz objekta 
darbības 
laiku 

8.9. 36.00 
37.00 

3. Jēkabpils novada 
Leimaņu pagasta 
pārvalde 

90000046128 NAI BIO-100 ar ūdenssaimniecības sistēmu, c. 
Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 

B DA 10 IB 0081 10.12.2010. uz objekta 
darbības 
laiku 

8.9. 36.00 
37.00 

4. Rubenes pagasta 
padomes komunālā 
saimniecība 

90000046927 Rubenes ciemata notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, Rubeņu ciems , Rubenes pagasts, 
Jēkabpils rajons 

B DA 09 IB  0018 28.04.2009. 27.04.2014. 8.9. 36.00 
37.00 

5. Rubenes pagasta 
padomes komunālā 
saimniecība 

90000046927 Slates ciemata notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, Slate, Rubenes pagasts, 

B DA 09 IB  0017 28.04.2009. 27.04.2014. 8.9. 36.00 
37.00 

6. Kalna pagasta 
pašvaldības aģentūra 
„VIENĪBA” 

90001679314 Dubultu ciema ūdenssaimniecības sistēma ar 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, Dubultu 
ciems, Kalna pagasts, Jēkabpils novads  

B DA 09 IB 0042 15.10.2009. 14.10.2014. 8.9. 36.00 
37.00 

7. Kalna pagasta 
pašvaldības aģentūra 
„VIENĪBA” 

90001679314  Kalna pagasta ciemata „Vidsala” notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtas, "Atvari" Kalna pagasts 

B JR - B11 30.07.2004. nav 
informācijas 

8.9. 36.00 
37.00 

8. Zasas pagasta 
padome 

90000024347 Zasas ciemata notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads 

B DA 09 IB 0024 22.05.2009.      21.04.2014. 5.8.; 8.9. 36.00 
37.00 

Datu avots: Vides pārraudzības valsts birojs (http://www.vpvb.gov.lv/lv).  

Paredzētās piesārņojošās darbības veids Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas 
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1.pielikuma „B kategorijas piesārņojošas darbības: 8.9. apakšpunktam – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru 
diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē. 

NACE kodi 2. redakcija:  
36.00 – ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 
37.00 – notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

http://www.vpvb.gov.lv/lv
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38.pielikums. Meža zemju sadalījums novada teritorijā 

Teritoriālā vienība Īp. piederība Meža zemju struktūras elementu platība, ha Kopa 

mežs purvi lauces pārpil. klaj. infr. obj. 

Ābeļu pagasts Privāti 1425,6 32,9 38,4 2 0,2 1499,1 

Ābeļu pagasts Valsts 4137,8 742,1 36,7 41,8 142,1 5100,5 

Ābeļu pagasts Pašvaldība 162,8 1,2 0,2 0 0 164,2 

Ābeļu pagasts Kopā 5726,2 776,2 75,3 43,8 142,3 6763,8 

Dignājas pagasts Privāti 895,1 0 15 2,4 0,5 913 

Dignājas pagasts Valsts 2935 503,7 27,3 0,7 72,7 3539,4 

Dignājas pagasts Pašvaldība 96 0 4,6 0 0 100,6 

Dignājas pagasts Kopā 3926,1 503,7 46,9 3,1 73,2 4553 

Dunavas pagasts Privāti 1860,9 0,9 31,6 10,1 0,1 1903,6 

Dunavas pagasts Valsts 4463,1 0 79,6 0,9 212,5 4756,1 

Dunavas pagasts Pašvaldība 12,2 0 0,7 0 0 12,9 

Dunavas pagasts Kopā 6336,2 0,9 111,9 11 212,6 6672,6 

Kalna pagasts Privāti 2865 6,1 80,4 15,8 3,1 2970,4 

Kalna pagasts Valsts 7143,2 981,1 162,2 56,9 226,4 8569,8 

Kalna pagasts Pašvaldība 7,8 1,1 0 0 0 8,9 

Kalna pagasts Kopā 10016 988,3 242,6 72,7 229,5 11549,1 

Leimaņu pagasts Privāti 2950,9 2 29,6 4,1 0,5 2987,1 

Leimaņu pagasts Valsts 1944,8 53,2 19,3 3,3 50,9 2071,5 

Leimaņu pagasts Pašvaldība 134,3 0,3 0 0 0 134,6 

Leimaņu pagasts Kopā 5030 55,5 48,9 7,4 51,4 5193,2 

Rubenes pagasts Privāti 3445 12,6 43,8 18,7 0,3 3520,4 

Rubenes pagasts Valsts 4739,5 34,4 105,2 29,1 205,6 5113,8 

Rubenes pagasts Pašvaldība 148,7 0 0 0 0 148,7 

Rubenes pagasts Kopā 8333,2 47 149 47,8 205,9 8782,9 

Zasas pagasts Privāti 1677,2 4,1 30,4 7 0,5 1719,2 

Zasas pagasts Valsts 2011,7 1078,5 85,5 36,5 75,8 3288 

Zasas pagasts Pašvaldība 178,8 0 16,4 2 0 197,2 

Zasas pagasts Kopā 3867,7 1082,6 132,3 45,5 76,3 5204,4 

Jēkabpils novads Privāti 15119,6 58,6 269,2 60,1 5,2 15512,8 

Jēkabpils novads Valsts 27375,1 3393 515,8 169,2 986 32439,1 

Jēkabpils novads Pašvaldība 740,6 2,6 21,9 2 0 767,1 

Jēkabpils novads Kopā 43235,3 3454,2 806,9 231,3 991,2 48719 
Datu avots: Valsts meža dienests, Meža inventarizācijas dati, 2012. 
* Ietver atklātus purvus. Ar mežu aizaugušie purvi – purvainie meži ir iekļauti grupā „meži”. 

39.pielikums. LVM apmežošanai paredzētās teritorijas Jēkabpils novadā 

Teritoriālā vienība Zemes gabala kadastra Nr. Zemes gabala kadastra Nr. Zemes gabala kadastra Nr. 

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 
 

Datu avots: AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība (Kadastra Nr. norādīts zemes gabalam, kurā paredzēts 
veikt kādas platības apmežošanu). 
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40.pielikums. Mikroliegumi Jēkabpils novadā 

Nr. 
p.k. 

ML 
kods 

Izveides 
datums 

Platība Mikrolieguma 
tips 

Pagasts Buferzona Atrašanās 
ĪADT 

1. 389 2004.01.29 8,9 Putni Ābeļu pagasts Nav   

2. 388 2004.01.29 9,6 Putni Ābeļu pagasts Nav   

3. 1948 2009.10.28 6,8 Bezmugur-
kaulnieki 

Ābeļu pagasts Nav   

4. 1118 2005.03.20 8,5 Putni Ābeļu pagasts Nav dabas 
liegumā 
„Ābeļi" 

5. 1114 2005.02.28 12,6 Putni Kalna pagasts Nav   

6. 1111   
2005.02.27 

17,7 Putni Kalna pagasts Ir   

7. 387 2004.01.25 27,9 Putni Kalna pagasts Ir, 10,6ha   

8. 386   
2004.01.25 

7,8 Putni Kalna pagasts Nav   

9. 1112 2005.02.28 39,7 Putni Kalna pagasts Nav dabas 
liegumā 
„Dimantu 
mežs" 

10. 1878 2009.02.25 9 Putni Kalna pagasts Nav dabas 
liegumā 
„Dimantu 
mežs" 

11. 1115 2005.04.04 8 Putni Dignājas pagasts Nav   

12. 1833 2009.01.09 6,2 Sūnas Dignājas pagasts Nav   

13. 708 2004.12.07 24,9 Sūnas Leimaņu pagasts Nav   

14. 1113 2005.02.28 22,8 Putni Leimaņu pagasts Nav   

15. 161 2003.05.05 12,7 Biotops un 
suga 

Dunavas pagasts  Nav dabas 
liegumā 
„Eglone" 

Datu avots: datu pārvaldības sistēma „Ozols", Dabas aizsardzības pārvalde. 
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41.pielikums. Jēkabpils novada zemes sadalījums pa NĪLM grupām un pa zemes lietošanas veidiem (ha) 

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 

Zemes 
vien. 
skaits 

Kop- 
platība 
 

Zemes lietošanas veidi 

Lauks. 
izmant. 
zeme 

t. sk. mežs krūmājs purvs ūdens objektu 
zeme 

zeme 
zem 
ēkām 
un 
pagal
miem 

zeme 
zem 
ceļiem 

pārējās  
zemes 

Aram-
zeme 

augļu 
dārzs 

pļava ganības zeme zem 
ūdeņiem 

zeme 
zem 
zivju 
dīķ. 

Lauksaimniecības zeme 6321 51509,0 33112,3 24945,3 223,7 3998,6 3944,7 13502,6 1512,2 395,4 1079,0 12,1 739,6 364,2 791,6 

Mežsaimniecības zeme un 
ĪADT, kurās saimnieciskā 
darbība ir aizliegta ar 
normatīvo aktu 

411 36370,5 505,8 131,3 0,9 206,1 167,5 30836,2 91,7 3091,2 762,5 0,0 10,1 237,7 835,3 

Ūdens objektu zeme 13 986,2 8,5 0,4 0,0 0,0 8,1 12,7 0,0 0,0 928,7 34,8 0,9 0,1 0,5 

Derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas 

11 89,8 48,9 40,8 0,0 0,0 8,1 4,1 3,4 0,0 0,5 0,0 0,2 0,2 32,5 

Dabas pamatnes un 
rekreācijas nozīmes zeme 

22 114,6 33,0 1,6 0,0 1,5 29,9 20,7 16,7 0,0 5,1 0,0 1,9 0,8 36,4 

Individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme 

446 95,7 60,9 29,6 12,8 9,4 9,1 1,0 1,6 0,0 0,5 0,0 28,5 0,8 2,4 

Daudzdzīvokļu māju apbūves 
zeme 

77 42,1 6,4 0,8 1,0 0,5 4,1 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 33,0 0,9 0,5 

Komercdarbības objektu 
apbūves zeme 

13 3,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,1 0,0 

Sabiedriskas nozīmes objektu 
apbūves zeme 

79 132,5 25,0 11,3 2,3 0,2 11,2 17,3 0,9 1,2 6,1 0,0 36,2 3,1 42,7 

Ražošanas objektu apbūves 
zeme 

40 66,4 5,9 1,6 0,0 1,4 2,9 0,9 7,3 0,0 6,7 0,0 27,6 0,4 17,6 

Satiksmes infrastruktūras 
objektu apbūves zeme 

552 939,0 12,9 10,8 0,0 1,2 0,9 2,8 0,1 0,0 1,7 0,0 1,4 918,0 2,1 

Inženiertehniskās apgādes tīklu 
un objektu apbūves zeme 

56 35,0 6,4 2,0 0,0 2,1 2,3 0,7 0,9 0,8 10,7 0,0 5,9 0,3 9,3 

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis nav norādīts 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kopā: 8041 90383,8 33826,2 25175,5 240,8 4221,1 4188,8 44399,0 1635,5 3488,6 2802,1 46,9 888,0 1526,6 1770,9 

Datu avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2013. 
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42.pielikums. Jēkabpils novada pagastu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasību salīdzinājums un savietošana 

Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

Savrupmāju 
apbūves 
teritorijas 

Savrupmāju 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 

Savrupmāju 
(ģimenes māju) 
apbūves 
teritorijas 

Mazstāvu 
dzīvojamo ēku 
apbūves 
teritorijas 

Mazstāvu 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorija 

Mazstāvu 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 

Mazstāvu 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 

Savrupmāju 
dzīvojamās 
apbūves zona 

Savrupmāju apbūves 
teritorijas DzS1 

Minimālā zemes 
vienības platība 

2500 m
2 

/ 1200 
m

2
, ja iespējams 

pieslēgums 
centralizētām 
komunikācijām / 
Savrupmāju 
rindas ēkas daļa - 
600 m

2
 viena 

sekcija, tikai 
centralizētas 
komunikācijas / 
Savrupmājas - 
dvīņu mājas 1/2 
daļa - 2000 m

2
 

katrai daļai, bet ja 
iespējams 
pieslēgties 
centralizētajām 
komunikācijām - 
1000 m

2
 

1200 m
2
 / Dvīņu 

mājām 1000 m
2
 

2500 m
2
 2500 m

2
 / 500 

m
2
 rindu mājām 

2500 m
2
 - 

savrupmājai / 
1250 m2 - dvīņu 
mājai 

1500 m
2
 2500 m

2
 - 

savrupmājai / 
1200 m

2
 - 

dvīņu mājai 

1200m
2
 

Apbūves 
blīvums 

30%, bet ne 
vairāk kā 1000 m

2
 

/ 30%, bet ne 
vairāk kā 800 m2, 
ja iespējams 
pieslēgums 
centralizētajām 
komunikācijām / 

netiek noteikts 30% 30% 
savrupmājām / 
35 % rindu māju 
apbūvei 

30% 30% 30% 30% 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

Savrupmāju 
rindas ēkas daļai - 
40%, bet ne 
vairāk kā 200 m

2
 / 

Savrupmājas - 
dvīņu mājas 1/2 - 
30%, bet ne 
vairāk kā 800 m

2
, 

BET ja iespējams 
pieslēgums 
centralizētām 
komunikācijām - 
30%, bet ne 
vaiarāk kā 400 
m

2
. 

Apbūves 
intensitāte 

               

Minimālā brīvā 
teritorija 

    70% 40% - rindu 
māju apbūvē / 
ne mazāk par 
ēkas stāvu 
platību - 
pirmsskolas 
bērnu iestādei 

70% 60%   savrupmājai - 50%; 
darījumu vai 
sabiedriskam 
objektam - 30%. 
 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

līdz 1200 m
2
 - 

15m / no 1200 - 
2500 m

2
 - 20m / 

no 2500 - 5000 
m

2
 - 30m / virs 

5000 m
2
 - 35m 

25m / Dvīņu 
mājai - 10m 

  25m 
savrupmājām / 
10m rindu 
mājām 

    15m savrupmājai - 15m; 
dvīņu mājai - 30m; 
 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

10m  10m, blakus ēkām 
ielas frontē 
augstuma 
starpība nedrīkst 

      10m Neviena mājas 
punkta ēkas 
maksimālais 
augstums 

12m 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

pārsniegt 1,5m nedrīkst 
pārsniegt pusi 
no attāluma 
starp šī punkta 
projekciju uz 
zemes un ielas 
ass līniju un 
pusotra 
attāluma starp 
šī punkta 
projekciju uz 
zemes un 
robežu ar 
kaimiņu 
zemesgabalu 
(LBN 209, 
3.1.2.p.). / Ja 
ēka izvietota 
mazāka 
attāluma kā 
3,0 m no 
kaimiņu 
zemesgabala 
robežas, tad 
tās jumta 
jebkura 
punkta 
augstums šajā 
zona nedrīkst 
pārsniegt 4,5 
m. Šo 
augstumu 
drīkst 
palielināt ar 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

kaimiņu 
zemesgabala 
īpašnieka 
rakstisku 
piekrišanu. 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi 2 stāvi 2 stāvi ieskaitot 
bēniņus 

2 stāvi ieskaitot 
bēniņus 

2 stāvi ieskaitot 
bēniņus 

2 stāvi   2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211-08 
izpratnē) 

Būvlaide  Ciemos - 6m, 
ieteicams 
izmantot 
piesaistīto 
būvlaidi 

3m, izņemot 
iedibinātas 
būvlaides 

6m, bet jāievēro 
iedibinātā 
būvlaide 

6m uz 
maģistrālajām 
ielām un ceļiem 
/ 4m uz pārējām 
ielām 

6m, bet jāievēro 
iedibinatā 
būvlaide 

3m, bet jāņem 
vērā iedibinātās 
būvlaides 

3m, bet jāņem 
vērā 
iedibinātās 
būvlaides / 6m 
uz 
maģistrālajām 
ielām vai 
ceļiem, 
jāievēro 
būvlaides 

vispārīgā gadījumā - 
6m; 
teritorijās, kur ir 
iedibinātā būvlaide - 
sakrīt ar iedibināto 
būvlaidi 
 

Apbūves līnija   4m ciemu robežās 
/ 6m, ja platība ir 
virs 3000 m

2
 / 

10m lauku apvidū 
/ Var izvietot 
mazākā attālumā, 
ja tiek ievērotas 
ugunsdrošības, 
sanitārās un 
insolācijas 
prasības, kā arī 
tiek panākta 
vienošanās ar 
kaimiņiem 

  3m, ar kaimiņa 
piekrišanu var 
samazināt 

    3m / 6m - 
saimniecības 
ēkām 

vispārīgā gadījumā - 
4m, vienojoties ar 
kaimiņu un ievērojot 
ugunsdrošības 
normas, to 
iespējams samazināt 

Savrupmājas Savrupmājas             Savrupmāju 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

retināta 
apbūves 
teritorijas  

retināta 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas  

retinātas apbūves 
teritorijas DzS2 

Minimālā zemes 
vienības platība 

3000 m
2
 / 2500 

m
2
, ja ir iespējams 

pieslēgties 
centralizētām 
komunikācijām 

            2500m
2
 

Apbūves 
blīvums 

30%, bet ne 
vairāk kā 1000 m

2
  

            10% 

Apbūves 
intensitāte 

               

Minimālā brīvā 
teritorija 

              70% 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

no 2500 - 5000 
m

2
 - 30m / virs 

5000 m
2
 - 35m 

            40m 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

12m             12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi             2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211-08 
izpratnē) 

Būvlaide  Ciemos - 6m, 
ieteicams 
izmantot 
piesaistīto 
būvlaidi 

            vispārīgā gadījumā - 
12m; 
pie autoceļiem - ne 
mazāk par ceļa 
aizsargjoslu 
 

Apbūves līnija               vispārīgā gadījumā - 
4m, vienojoties ar 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

kaimiņu un ievērojot 
ugunsdrošības 
normas, to 
iespējams samazināt 

  Mežaparka 
apbūves teritorija 

             Savrupmāju 
retinātas apbūves 
teritorijas DzS2 

Minimālā zemes 
vienības platība 

3000 m2 / 2500 
m2, ja ir 
iespējams 
pieslēgties 
centralizētām 
komunikācijām 

            2500m
2
 

Apbūves 
blīvums 

30%, bet ne 
vairāk kā 1000 m

2
 

            10% 

Apbūves 
intensitāte 

               

Minimālā brīvā 
teritorija 

              70% 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

no 2500 - 5000 
m

2
 - 30m / virs 

5000 m
2
 - 35m 

            40m 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

12m / 10m, ja 
iespējamas 
centalizētas 
komunikācijas 

            12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi             2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211-08 
izpratnē) 

Būvlaide  Min - 10m, 
izmanto brīvo 
būvlaidi 

            vispārīgā gadījumā - 
12m; 
pie autoceļiem - ne 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

mazāk par ceļa 
aizsargjoslu 
 

Apbūves līnija               vispārīgā gadījumā - 
4m, vienojoties ar 
kaimiņu un ievērojot 
ugunsdrošības 
normas, to 
iespējams samazināt 

Citi noteikumi Meža biotops 
2100 m

2
, bet ne 

mazāk kā 70% / Ja 
ir iespējamas 
centralizētāsa 
komunikācijas - 
meža biotops 
vismaz 1600 m

2
, 

bet ne mazāk kā 
60% 

             

  Savrupmāju 
Daugavmalā 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 

             Savrupmāju 
retinātas apbūves 
teritorijas DzS2 

Minimālā zemes 
vienības platība 

2500 m
2
 / 1500 

m
2
 ja ir 

pieslēgums 
centralizētām 
komunikācijām / 
3000 m

2
 pirmajā 

apbūves rindā 

            2500m
2
 

Apbūves 
blīvums 

25% , bet ne 
vairāk kā 800 m

2
 / 

Ja ir pieslēgums 

            10% 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

centalizētām 
komunikācijām 
25%, bet ne 
vairāk kā 600 m

2
 / 

pirmajā apbūbes 
rindā 25%, bet ne 
vairāk kā 800 m

2
 

Apbūves 
intensitāte 

               

Minimālā brīvā 
teritorija 

              70% 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

no 2500 - 5000 
m

2
 - 30m / virs 

5000 m
2
 - 35m 

            40m 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

10m / pirmajā 
līnijā 9m 

            12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi             2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211-08 
izpratnē) 

Būvlaide  pirmajā rindā - 
brīvā būvlaide 

            vispārīgā gadījumā - 
12m; 
pie autoceļiem - ne 
mazāk par ceļa 
aizsargjoslu 
 

Apbūves līnija pirmajā rindā - 
15m no Daugavas 
krasta augšējās 
nogāzes malas 

            vispārīgā gadījumā - 
4m, vienojoties ar 
kaimiņu un ievērojot 
ugunsdrošības 
normas, to 
iespējams samazināt 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

Citi noteikumi pirmajā rindā- 
dzīvojamās ēkas 
ik pēc 50m - 
projekcija pret 
krasta līniju 

             

  Vasarnīcu 
apbūves 
teritorijas 

    Vasarnīcu 
teritorijas 

       Vasarnīcu un dārzu 
māju apbūves  
teritorijas DzS3 

Minimālā zemes 
vienības platība 

400 m
2
     600 m

2
       1200m

2
 

Apbūves 
blīvums 

30%     15%       30% 

Apbūves 
intensitāte 

               

Minimālā brīvā 
teritorija 

              50% 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

līdz 1200 m
2
 - 

15m / no 1200 - 
2500 m

2
 - 20m / 

no 2500 - 5000 
m

2
 - 30m / virs 

5000 m
2
 - 35m 

    15m       15m 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

8m / ja vairāk par 
1200 m

2
 tad 9m 

    Nevienā mājas 
punktā ēkas 
maksimālais 
augstums 
nedrīkst 
pārsniegt pusi 
no attāluma 
starp šī punkta 
projekciju uz 
zemes un ielas 
ass līniju un 
pusotra 

      12m 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

attāluma starp 
šī punkta 
projekciju uz 
zemes un 
robežu ar 
kaimiņu 
zemesgabalu. / 
Ja ēka izvietota 
mazākā 
attālumā kā 3,0 
m no kaimiņu 
zemesgabala 
robežas, tad tās 
jumta jebkura 
punkta 
augstums šajā 
zonā nedrīkst 
pārsniegt 4,5 m. 
Šo augstumu 
drīkst palielināt 
ar kaimiņu 
zemesgabala 
īpašnieka 
rakstisku 
piekrišanu. 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

1 stāvs (ar bēniņu 
izbūvi) / ja vairāk 
par 1200 m

2
, tad 

2 stāvi 

    1 stāvs  ar jumta 
izbūvi 

      - 2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211-08 
izpratnē) 

Būvlaide  3m, izņemot 
iedibinātas 
būvlaides 

            vispārīgā gadījumā - 
6m; 
teritorijās, kur ir 
iedibinātā būvlaide - 
sakrīt ar iedibināto 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

būvlaidi 
 

Apbūves līnija nav ierobežojumi, 
ja ir ievērotas 
sanitārās un 
ugunsdrošības 
prasības, kā arī ir 
piekrišana no 
kaimiņiem 

    3m, ar kaimiņa 
piekrišanu var 
samazināt 

      vispārīgā gadījumā - 
4m, vienojoties ar 
kaimiņu un ievērojot 
ugunsdrošības 
normas, to 
iespējams samazināt 

Daudzdzīvokļu 
māju apbūves 
teritorijas 

Daudzstāvu un 
mazstāvu 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
apbūves 
teritorijas 

Daudzstāvu 
dzīvojamās 
teritorijas 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
apbūves 
teritorijas 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 

Mazstāvu 
dzīvojamās 
apbūves zona 

Daudzdzīvokļu māju 
apbūves teritorijas 
DzD 

Minimālā zemes 
vienības platība 

1500 m
2
 

mazstāvu 
daudzdzīvokļu 
ēku teritorijām / 
2500 m

2
 

daudzstāvu 
daudzdzīvokļu 
ēku ter. / 600 m

2
 

rindas ēkas daļa - 
1 sekcija / BET ne 
mazāk kā 60 m

2
 

uz vienu dzīvokli 

2500 m
2
 3000 m

2
   3000 m

2
 Jāparedz tāds 

minimālais 
zemesgabals, kas 
nodrošina 
normatīvo aktu 
prasību un 
Apbūves 
noteikumu 
prasību par 
konkrētās 
teritorijas 
apbūves 
rādītājiem un 
autostāvvietām 
izpildi 

1000 m
2
 - 

mazstāvu 
daudzdzīvokļu 
namam / 300 
m

2
 - rindu 

mājas sekcijai 

dzīvojamai mājai - ne 
mazāk kā 75m

2
 uz 

vienu dzīvokli; 
rindu mājas vienai 
sekcijai  600m

2
; 

publiskam objektam, 
ja to būvē atsevišķā 
zemes vienībā - 
atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai, bet 
ne mazāk kā 0,01ha 
 

Apbūves 
blīvums 

40% - mazstāvu / 
60% - daudzstāvu 
/ 40% - rindu 

20 - 50% 35 - 45% 35 - 45% 35 - 45% 40%   40% 

Apbūves 
intensitāte 

2 stāvu ēka - 40% 
/ 3 stāvu ēka - 

          60%  
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

60% / publiskam 
objektam - 60% 

Minimālā brīvā 
teritorija 

30%   50% 50 - 60% / Ne 
mazākai kā visu 
stāvu platībai - 
bērnu 
pirmsskolas 
izglītības 
iestādes 
zemesgabalam 

50% 40% 40% / 
Pirmsskolas 
izglītības 
iestādei ne 
mazāk kā šīs 
ēkas visu 
stāvu platība 

35%; 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

līdz 1200 m
2
 - 

15m / no 1200 - 
2500 m

2
 - 20m / 

no 2500 - 5000 
m

2
 - 30m / virs 

5000 m
2
 - 35m 

30m         7,5m - rindu 
mājām / 15m - 
pārējos 
gadījumos 

rindu mājai (vienai 
sekcijai) - 7,5m; 
citos gadījumos - 20m 
 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

12m - mazstāvu / 
16m - daudzstāvu 
/ 12m - rindu 

12m, augstuma 
starpība ar blakus 
esošajām ēkām 
nedrīkst pārsniegt 
2,5m 

      10m - mazstāvu / 
12m - daudzstāvu 

12m 15m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi - mazstāvu 
/ 3 stāvi - 
daudzstāvu / 2 
stāvi - rindu 

2 stāvi 3 stāvi un bēniņi 4 stāvi ieskaitot 
bēniņus 

3 stāvi un bēniņi 2 stāvi - mazstāvu 
daudzdzīvokļu 
ēkai / 3 stāvi 
daudzstāvu 
daudzdzīvokļu 
ēkai 

3 stāvi 3,5 stāvi (trīs stāvi un 
jumta stāvs vai 
mansarda stāvs (LBN 
211-08 izpratnē) 

Būvlaide  ciemos - 6m, ja 
pirmajā stāvā 
atrodas dzīvokļi - 
15m 

3m 6m, bet jāievēro 
iedibinātā 
būvlaide 

6m, bet jāievēro 
iedibinātā 
būvlaide 

6m, bet jāievēro 
iedibinātā 
būvlaide 

3m, iedibinātas 
būvlaides 
gadījumā tā 
jāievēro 

3m, bet jāņem 
vērā 
iedibinātās 
būvlaides / 6m 
uz 
maģistrālajām 
ielām vai 

vispārīgā gadījumā - 
6m; 
ja ielai ir iedibināta 
būvlaide, ēku novieto 
uz tās 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

ceļiem / 25m 
pie 
pirmsskolas 
izglītības 
iestādēm 

Apbūves līnija   4m ciemu robežās 
/ 6m, ja platība ir 
virs 3000 m

2
 / 

10m lauku apvidū  

          4m 

  SKATĪT ZEMĀK: 
Lauksaimniecībā 
izmantojamās 
teritorijas un 
viensētu apbūves 
teritorijas 

Lauku apbūves 
teritorijas 

Lauku apbūves 
teritorijas 

Lauku apbūves 
teritorijas 

Lauku apbūves 
teritorijas 

    Savrupmāju 
retinātas apbūves 
teritorijas DzS2 

Minimālā zemes 
vienības platība 

  5000 m
2
 / ar 

detālplānojumu - 
2400 m

2
 

5000 m
2
 5000 m

2
 5000 m

2
     2500m

2
 

Apbūves 
blīvums 

  20% - 5000 m
2
 

zemes gabalā / 
30% - 2400 m

2
 

zemes gabalā 

12 %, bet 
siltumnīcas, 
lecektis un 
piebraucamie ceļi 
netiek ieskaitīti 
zemesgabala 
maksimālajā 
apbūves blīvumā 
/ 60% - Darījumu 
vai sabiedrisko 
objektu apbūves 
gadījumā 

20%, bet ne 
vairāk kā 1200 
m

2
 

12 %, bet 
siltumnīcas, 
lecektis un 
piebraucamie 
ceļi netiek 
ieskaitīti 
zemesgabala 
maksimālajā 
apbūves 
blīvumā  

    10% 

Apbūves 
intensitāte 

               

Minimālā brīvā 
teritorija 

    70% viensētai / 
20% darījumu vai 

  70% viensētai / 
20% darījumu 

    70% 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

sabiedriskam 
objektam 

vai 
sabiedriskam 
objektam 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

      25m       40m 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

  10m           12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

  2 stāvi 2 stāvi ieskaitot 
bēniņus - 
savrupmājai / 3 
stāvi - darījumu 
vai sabiedriskam 
objektam, var 
mainīt ar 
detālplānojumu / 
inženiertehniskās 
apgādes tīkliem 
un to objektiem 
pēc funkcionālās 
nepieciešamības 

2 stāvi 2 stāvi ieskaitot 
bēniņus - 
savrupmājai / 3 
stāvi - darījumu 
vai 
sabiedriskam 
objektam, var 
mainīt ar 
detālplānojumu 
/ 
inženiertehniskā
s apgādes 
tīkliem un to 
objektiem pēc 
funkcionālās 
nepieciešamība
s 

    2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211-08 
izpratnē) 

Būvlaide      6m, bet jāievēro 
iedibinātā 
būvlaide 

  6m, bet jāievēro 
iedibinātā 
būvlaide 

    vispārīgā gadījumā - 
12m; 
pie autoceļiem - ne 
mazāk par ceļa 
aizsargjoslu 
 

Apbūves līnija   10m   4m       vispārīgā gadījumā - 
4m, vienojoties ar 
kaimiņu un ievērojot 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

ugunsdrošības 
normas, to 
iespējams samazināt 

  Sabiedrisko 
objektu apbūves 
teritorijas 

Sabiedriskas 
nozīmes objektu 
apbūves 
teritorijas 

Sabiedrisko 
iestāžu apbūves 
teritorija 

Sabiedrisko 
iestāžu 
teritorijas 

Sabiedrisko 
iestāžu apbūves 
teritorijas 

Sabiedriskās 
nozīmes apbūves 
teritorijas 

  Sabiedriskās 
apbūves teritorijas 
P1 

Minimālā zemes 
vienības platība 

2500 m
2
 / 600 m

2
, 

ja ir pieslēgums 
centralizētām 
komunikācijām / 
5000 m

2
 

transformējot 
meža zemes 

netiek noteikta 3000 m
2
 / 

Inženiertehniskās 
apgādes tīkliem 
un to objektiem 
pēc funkcionālās 
nepieciešamības 

---netiek 
noteikta--- 

3000 m
2
 / 

Inženiertehniskā
s apgādes 
tīkliem un to 
objektiem pēc 
funkcionālās 
nepieciešamība
s 

Jāparedz tāds 
minimālais 
zemesgabals, kas 
nodrošina 
normatīvo aktu 
prasību un 
Apbūves 
noteikumu 
prasību par 
konkrētās 
teritorijas 
apbūves 
rādītājiem un 
autostāvvietām 
izpildi. 

  atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem 

Apbūves 
blīvums 

50% 20 - 50% 60% 40% 60% 40%    

Apbūves 
intensitāte 

100%             150% 

Minimālā brīvā 
teritorija 

100%   30% 30% 30% 40%   20%, ja nav noteikta 
attiecināmos 
normatīvajos aktos 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

---netiek noteikta-
-- 

30m           12m 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

12m 10m       12m   12m 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi   3 stāvi ieskaitot 
bēniņus / 
ierobežojumi 
neattiecas uz 
kulta celtnēm un 
inženiertehniskās 
apgades tīkliem 
un to objektiem 

3 stāvi ieskaitot 
bēniņus / nav 
attiecnāms uz 
kulta celtnēm 

3 stāvi ieskaitot 
bēniņus / 
ierobežojumi 
neattiecas uz 
kulta celtnēm 
un 
inženiertehniskā
s apgades 
tīkliem un to 
objektiem 

3 stāvi   3 stāvi 

Būvlaide  10m / 25m - 
sabiedriskās ēkās, 
kas domātas 
bērniem 

3m 6m, izņemot 
iedibinātu 
būvlaidi 

4m, izņemot jau 
iedibinātu 
būvlaidi 

6m, izņemot 
iedibinātu 
būvlaidi 

3m, bet jāievēro 
iedibinātā 
būvlaide 

  6m 

Apbūves līnija   4m ciemu robežās 
/ 6m, ja platība ir 
virs 3000 m2 / 
10m lauku apvidū 

          6m 

  Komerciālu 
objektu apbūves 
teritorijas 

  Darījumu iestāžu 
apbūves 
teritorijas 

Darījumu 
iestāžu 
teritorijas 

Darījumu 
iestāžu apbūves 
teritorijas 

Darījumu iestāžu 
apbūves 
teritorijas 

  Jauktas publiskās 
apbūves teritorijas 
P2 

Minimālā zemes 
vienības platība 

2500 m
2
 / 600 m

2
, 

ja ir pieslēgums 
centralizētām 
komunikācijām / 
5000 m

2
 

transformējot 
meža zemes 

  3000 m
2
 / 

Inženiertehniskās 
apgādes tīkliem 
un to objektiem 
pēc funkcionālās 
nepieciešamības 

---netiek 
noteikta--- 

3000 m
2
 / 

Inženiertehniskā
s apgādes 
tīkliem un to 
objektiem pēc 
funkcionālās 
nepieciešamība
s 

Jāparedz tāds 
minimālais 
zemesgabals, kas 
nodrošina 
normatīvo aktu 
prasību un 
Apbūves 
noteikumu 
prasību par 
konkrētās 
teritorijas 
apbūves 
rādītājiem un 

  atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem. 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

autostāvvietām 
izpildi. 

Apbūves 
blīvums 

50%   40% 40% 40% 40%    

Apbūves 
intensitāte 

100%             150% 

Minimālā brīvā 
teritorija 

100%  / Mežparka 
teritorijās mežs 
saglabājams 50% 
no zemes vienības 
platības 

  30% 30% 30% 40%   20%, ja nav noteikta 
attiecināmos 
normatīvajos aktos 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

               

Būvju 
maksimālais 
augstums 

15m     12m   12m   12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

3 stāvi   3 stāvi ieskaitot 
bēniņus / 
ierobežojumi 
neattiecas uz 
kulta celtnēm un 
inženiertehniskās 
apgades tīkliem 
un to objektiem 

2 stāvi 3 stāvi ieskaitot 
bēniņus / 
ierobežojumi 
neattiecas uz 
kulta celtnēm 
un 
inženiertehniskā
s apgades 
tīkliem un to 
objektiem 

3 stāvi   3 stāvi 

Būvlaide  10m / Brīvā 
būvlaide 
mežaparka 
teritorijās 

  6m, izņemot 
iedibinātu 
būvlaidi 

6m 6m, izņemot 
iedibinātu 
būvlaidi 

3m, iedibinātas 
būvlaides 
gadījumā tā 
jāievēro 

  6m 

Apbūves līnija               4m 

    Jauktas 
sabiedriskas 

           Jauktas publiskās 
apbūves teritorijas 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

nozīmes un 
darījumu iestāžu 
apbūves 
teritorijas 

P2 

Minimālā zemes 
vienības platība 

  2500 m2           atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem. 

Apbūves 
blīvums 

  20 - 50%            

Apbūves 
intensitāte 

              150% 

Minimālā brīvā 
teritorija 

              20%, ja nav noteikta 
attiecināmos 
normatīvajos aktos 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

  30m            

Būvju 
maksimālais 
augstums 

  10m           12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

              3 stāvi 

Būvlaide    6m           6m 

Apbūves līnija   4m ciemu robežās 
/ 6m, ja platība ir 
virs 3000 m2 / 
10m lauku apvidū 

          4m 

  Jauktas publisko 
objektu un 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 

  Jaukta dzīvojamā 
un sabiedrisko 
iestāžu apbūves 
teritorija 

         Jauktas publiskās 
apbūves teritorijas 
P2 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

Minimālā zemes 
vienības platība 

1200 m
2
 - 

mazstāvu un 
daudzstāvu 
daudzdzīvokļu 
ēkas / 600 m

2
 - 

savrupmāju 
rindas ēkas / Bet 
ne mazāk kā 60 
m

2
 vienam 

dzīvoklim 

  2500 m
2
 - 

dzīvojamai 
apbūvei / 3000 
m

2
 - 

sabiedriskajām 
iestādēm / Pēc 
funkcionālās 
nepieciešamības - 
inženierapgādes 
tīkliem un to 
objektiem 

        atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem. 

Apbūves 
blīvums 

40% / 40%, bet ne 
vairāk kā 300 m

2
 

savrupmāju 
rindas ēku daļai 

  30% - dzīvojamai 
apbūvei / 60% - 
sabiedriskajām 
iestādēm / 40% - 
darījumu, 
tirdzniecības un 
pārējām iestādēm 

         

Apbūves 
intensitāte 

40% - divstāvu 
daudzdzīvokļu 
ēkai / 60% - 
trīsstāvu 
daudzdzīvokļu 
ēkai / 100% - 
publiskiem 
objektiem 

            150% 

Minimālā brīvā 
teritorija 

100%   60% - dzīvojamai 
apbūvei / 30% - 
sabiedriskajām 
iestādēm, 
darījumu, 
tirdzniecības un 
pārējām 

        20%, ja nav noteikta 
attiecināmos 
normatīvajos aktos 

Minimālā zemes                
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

vienības fronte 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

12m - mazstāvu 
un savrupmāju 
rindu māju daļām 
/ 15m 
daudzdzīvokļu un 
publiskiem 
objektiem 

  12m / 
Inženiertehniskās 
apgādes tīkliem 
un to objektiem 
pēc funkcinālās 
nepieciešamības 

        12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi - mazstāvu 
un savrupmāju 
rindu māju daļām 
/ 3 stāvi - 
daudzdzīvokļu un 
publiskiem 
objektiem 

  3 stāvi ieskaitot 
bēniņus / 
ierobežojumi 
neattiecas uz 
kulta celtnēm un 
inženiertehniskās 
apgades tīkliem 
un to objektiem 

        3 stāvi 

Būvlaide  15m - 
dzīvojamām ēkām 
ar dzīvokļiem 
pirmajā stāvā 

  6m, izņemot 
iedibinātu 
būvlaidi 

        6m 

Apbūves līnija               4m 

      Jaukta dzīvojamā 
un darījumu 
iestāžu apbūves 
teritorija 

Jauktas 
dzīvojamās un 
darījumu 
teritroijas 

Jaukta 
dzīvojamā un 
darījuma iestāžu 
apbūves 
teritorija 

Jauktas mazstāvu 
dzīvojamās 
apbūves un 
darījumu iestāžu 
teritorijas 

Jaukta 
dzīvojamās un 
darījumu 
iestāžu 
apbūves zona 

Jauktas publiskās 
apbūves teritorijas 
P2 

Minimālā zemes 
vienības platība 

    2500 m
2 

- 
savrupmāju 
dzīvojamai 
apbūvei / Pēc 
funkcionālās 
nepieciešamības - 
darījumu iestāžu 
apbūvei un 

  3000 m
2
, pēc 

funkcionālās 
nepieciešamība
s - 
inženiertehniskā
s apgādes 
tīkliem un to 
objektiem 

2500 m
2
 - 

mazstāvu 
daudzdzīvokļu 
namam un 
savrupmājai / 
Darījumu iestāžu 
teritorijai 
jāparedz tāds 

1000 m
2 

/ 
Ierīkojot 
mazstāvu 
daudzdzīvoklu 
namus, rindu 
mājas, dvīņu 
mājas vai 
savrupmājas, 

atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem. 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

inženiertehniskās 
apbūves tīkliem 
un to objektiem 

minimālais 
zemesgabals, kas 
nodrošina 
normatīvo aktu 
prasību un 
Apbūves 
noteikumu 
prasību par 
konkrētās 
teritorijas 
apbūves 
rādītājiem un 
autostāvvietām 
izpildi. 

jāievero 
auugstāk 
minētie apb. 
Not. 

Apbūves 
blīvums 

    30% - 
savrupmājām / 35 
- 45% - 
daudzdzīvokļu 
apbūvei / 60% - 
darījumu iestāžu 
apbūvei 

40% / 
savrupmāju un 
daudzdzīvokļu 
māju apbūvei 
skatīt augstāk 

30% 30% - mazstāvu 
daudzdzīvokļu 
namam un 
savrupmājai / 
40% - darījumu 
un sabiedriskās 
nozīmes ēkai  

   

Apbūves 
intensitāte 

              150% 

Minimālā brīvā 
teritorija 

    60% - dzīvojamā 
apbūvē / 30% - 
darījumu iestāžu 
zemesgabalos / 
Ne mazāk kā šīs 
iestādes stāvu 
platībai - 
pirmsskolas bērnu 
iestādei 

30% - darījumu, 
tirdzniecības un 
pārējām 
iestādēm / 35% 
- daudzdzīvokļu 
mājām / ne 
mazāk par stāvu 
platību - bērnu 
iestādēm 

  60% - mazstāvu 
daudzdzīvokļu 
namam un 
savrupmājai / 
40% - darījumu 
un sabiedriskās 
nozīmes ēkai  

  20%, ja nav noteikta 
attiecināmos 
normatīvajos aktos 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

            15m  
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

    12m / 
Inženiertehniskās 
apgādes tīkliem 
un to objektiem 
pēc funkcinālās 
nepieciešamības 

    12m 12m 12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

      4 stāvi ieskaitot 
bēniņus - 
darījumu, 
tirdzniecības un 
pārējām 
iestādēm / 3 
stāvi ieskaitot 
bēniņu - 
savrupmājai un 
daudzdzīvkļu 
mājai 

2 stāvi 2 stāvi ieskaitot 
jumta izbūvi - 
mazstāvu 
daudzdzīvokļu 
namam un 
savrupmājai / 3 
stāvi - darījumu 
un sabiedriskās 
nozīmes ēkai  

3 stāvi 3 stāvi 

Būvlaide      6m, izņemot 
iedibinātu 
būvlaidi 

6m, izņemot 
iedibinātu 
būvlaidi 

6m, izņemot 
iedibinātu 
būvlaidi 

3m, bet jāievēro 
iedibinātā 
būvlaide 

3m, bet 
jāievēro 
iedibinātā 
būvlaide / 6m 
pie 
maģistrālās 
ielas vai 
pagasta ceļa 

6m 

Apbūves līnija               4m 

      Rekreācijas un 
tūrisma attīstības 
teritorijas 

Rekreācijas 
teritorijas 

Rekreācijas 
teritorijas 

Tūrisma un 
rekreācijas 
teritorijas 

   Jauktas publiskās 
apbūves teritorijas 
P2(ciemos); Lauku 
zemes (lauku 
teritorijā) 

Minimālā zemes 
vienības platība 

    5000 m
2
 5000 m

2
   Atbilstoši 

funkcionālajai 
nepieciešamībai 

  (P2) atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

apbūves 
parametriem. 
(L1) vispārīgā 
gadījumā - 2ha 
 

Apbūves 
blīvums 

    15% nosaka ar 
detālplānojumu 

  30%   (L1) 10% 

Apbūves 
intensitāte 

              (P2) 150% 

Minimālā brīvā 
teritorija 

    80%     70%   (P2) 20%, ja nav 
noteikta 
attiecināmos 
normatīvajos aktos 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

              (L1) 30m 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

          10m, izņemot 
būves, kuru 
augstumu nosaka 
to funkcija 

  (P2) 12m 
(L1) 12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

    2 stāvi, ieskaitot 
bēniņus (izņemot 
skatu un 
novērošanas 
torņus, kā arī 
inženiertehniskās 
apgādes tīklus un 
to objektus). 

2 stāvi, izņemot 
skatu torņus 

      (P2) 3 stāvi 
(L1) 2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211-08 
izpratnē) 

Būvlaide                (P2) 6m 
(L1) 10m 

Apbūves līnija               (P2) 4m 
(L1) 4m 

Citi noteikumi           Atpūtas 
teritorijām un 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

objektiem 
izstrādā 
labiekārtojuma 
projektu. 

  Rūpniecības 
objektu apbūves 
teritorijas 

    Ražošanas 
teritorijas 

  Ražošanas 
apbūves 
teritorijas 

Ražošanas 
objektu 
apbūves zona 

Ražošanas objektu 
apbūves teritorijas R 
vai Lauku zemes  

Minimālā zemes 
vienības platība 

          Jāparedz tāds 
minimālais 
zemesgabals, kas 
nodrošina 
normatīvo aktu 
prasību un 
Apbūves 
noteikumu 
prasību par 
konkrētās 
teritorijas 
apbūves 
rādītājiem un 
autostāvvietām 
izpildi. 

1200 m
2
 (R) atbilstoši 

funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem 
(L1) vispārīgā 
gadījumā - 2ha 
 

Apbūves 
blīvums 

60%     30 - 70 %   40 - 70%   (R) 60% 
(L1) 10% 

Apbūves 
intensitāte 

40%              

Minimālā brīvā 
teritorija 

20% no stāvu 
platības 

    20%   15%   (R) 5% 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

15m           30m (R) netiek ierobežota 
(L1) 30m 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

16m     18m   15m 15m (R) 16m, ja 
augstumu nenosaka 
tehnoloģiskā 
procesa īpatnības 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

(šādā gadījumā - 
netiek ierobežots) 
(L1) 12M 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

---netiek noteikts-
-- 

        3 stāvi   (L1) 2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211-08 
izpratnē) 

Būvlaide  ---netiek noteikta-
-- 

    6m, izņemot 
iedibinātu 
būvlaidi 

  3m, bet jāievēro 
iedibinātā 
būvlaaide 

  (R) 3m; 
teritorijā ar iedibinātu 
būvlaidi - atbilstoši 
iedibinātajai 
būvlaidei; 
ārpus ciemiem, 
teritorijās, kas 
robežojas ar ceļiem - 
sakrīt ar ceļa 
aizsargjoslu 
(L1) 10m 
 

Apbūves līnija ---netiek noteikta-
-- 

            (R) 4m, ja to 
nenosaka normatīvo 
aktu prasības 
(L1) 4m 

  Tehniskās 
apbūves 
teritorijas 

Inženiertehniskās 
infrastruktūras 
teritorijas 

Komunālās un 
tehnisko objektu 
apbūves 
teritorijas 

Tehniskās 
apbūves 
teritorija 

Komunālās un 
tehnisko 
objektu 
apbūves 
teritorijas 

Inženiertehniskās 
apgādes tīklu un 
objektu teritorijas 

Tehniskās 
apbūves zona 

 Tehnisko un 
saimniecisko objektu 
apbūves teritorijas T 

Minimālā zemes 
vienības platība 

Lineāro būvju 
(vadu, kabeļu, 
kanalizācijas) 
teritorijas nosaka 
atbilstoši attiecīgo 
aizsargjoslu 

  Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai. 

  Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai 

Jāparedz tāds 
minimālais 
zemesgabals, kas 
nodrošina 
normatīvo aktu 
prasību un 

1200 m
2
 atbilstoši 

funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

platumam / citām 
būvēm 
nepieciešamās 
teritorijas nosaka 
atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai, 
ņemot vērā 
aizsargjoslas 

Apbūves 
noteikumu 
prasību par 
konkrētās 
teritorijas 
apbūves 
rādītājiem un 
autostāvvietām 
izpildi. 

Apbūves 
blīvums 

Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai 

  Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai. 

60 - 80% Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai 

    70% 

Apbūves 
intensitāte 

Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai 

             

Minimālā brīvā 
teritorija 

iekārtu un ēku 
izvietošanai - 20% 

  15% 10% 15% 20%   5% 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai 

          30m  

Būvju 
maksimālais 
augstums 

Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai 

  18m 18m 18m 12m 12m 9m, izņemot būves, 
kuru augstumu 
nosaka atbilstoši 
tehnoloģiskajām 
prasībām 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai 

        Nosakāms 
atkarībā no 
konkrētās 
teritorijas 
specifikas un 
ražošanas 
tehnoloģijas 

  2 stāvi 

Būvlaide      6m, jāņem vērā 
iedibinātā 

6m, jāņem vērā 
iedibinātā 

6m, jāņem vērā 
iedibinātā 

    vispārīgā gadījumā - 
3m; 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

būvlaide būvlaide būvlaide teritorijā ar iedibinātu 
būvlaidi - atbilstoši 
iedibinātajai 
būvlaidei; 
ārpus ciemiem, 
teritorijās, kas 
robežojas ar ceļiem - 
sakrīt ar ceļa 
aizsargjoslu 
 

Apbūves līnija               4m, ja to nenosaka 
normatīvo aktu 
prasības 

Citi noteikumi   Visās apbūves 
teritorijās 
nodrošina objektu 
inženiertehnisko 
apgādi saskaņā ar 
teritorijas 
plānojumu, (ja 
nepieciešams – ar 
detālplānojumu) 
un institūciju 
izsniegtajiem 
tehniskajiem 
noteikumiem. 
Inženiertehniskaj
ā apgādē ietilpst 
arī elektronisko 
sakaru tīkli un to 
objekti 
(telekomunikācija
s un to objekti). 

Apbūves 
noteikumos 
komunālās un 
tehnisko objektu 
apbūves 
teritorijas (T) 
nozīmē izbūves 
teritoriju, kurā 
galvenais zemes 
un būvju 
izmantošanas 
veids ir valsts un 
pagasta 
inženierkomunikā
ciju objekti, kā arī 
transporta un 
noliktavu 
uzņēmumi un 
iestādes. 
Dzīvojamā 
apbūve šajā 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

teritorijā nav 
pieļaujama. 

  Noliktavu 
apbūves 
teritorijas 

            Tehnisko un 
saimniecisko objektu 
apbūves teritorijas T 

Minimālā zemes 
vienības platība 

              atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem 

Apbūves 
blīvums 

80%             70% 

Apbūves 
intensitāte 

40%              

Minimālā brīvā 
teritorija 

20% no stāvu 
platības 

            5% 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

15m              

Būvju 
maksimālais 
augstums 

              9m, izņemot būves, 
kuru augstumu 
nosaka atbilstoši 
tehnoloģiskajām 
prasībām 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

              2 stāvi 

Būvlaide  10m             vispārīgā gadījumā - 
3m; 
teritorijā ar iedibinātu 
būvlaidi - atbilstoši 
iedibinātajai 
būvlaidei; 
ārpus ciemiem, 
teritorijās, kas 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

robežojas ar ceļiem - 
sakrīt ar ceļa 
aizsargjoslu 
 

Apbūves līnija               4m, ja to nenosaka 
normatīvo aktu 
prasības 

    Jaukta ražošanas, 
darījumu, 
tehniskās 
apbūves 
teritorijas 

        Jaukta 
ražošanas un 
darījumu 
iestāžu 
apbūves 
teritorija 

Jauktas publiskās 
apbūves teritorijas 
P2 vai Ražošanas 
objektu apbūves 
teritorijas R 

Minimālā zemes 
vienības platība 

  atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai 

        1000 m
2
  (P2) atbilstoši 

funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem; 
(R) atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai un 
apbūves 
parametriem 

Apbūves 
blīvums 

              (R) 60% 

Apbūves 
intensitāte 

  50 - 100%           (P2) 150% 

Minimālā brīvā 
teritorija 

              (P2) 20%, ja nav 
noteikta 
attiecināmos 
normatīvajos aktos; 
(R) 5% 

Minimālā zemes 
vienības fronte 

            15m (R) netiek ierobežota 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

  20m         15m (P2) 12m; 
(R) 16m, ja 
augstumu nenosaka 
tehnoloģiskā 
procesa īpatnības 
(šādā gadījumā - 
netiek ierobežots) 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

              (P2) 3 stāvi 

Būvlaide                (P2) 6m; 
(R) 3m; 
teritorijā ar 
iedibinātu būvlaidi - 
atbilstoši 
iedibinātajai 
būvlaidei; 
ārpus ciemiem, 
teritorijās, kas 
robežojas ar ceļiem - 
sakrīt ar ceļa 
aizsargjoslu 

Apbūves līnija   4m ciemu robežās 
/ 6m, ja platība ir 
virs 3000 m2 / 
10m lauku apvidū 

          (P2) 4m 
(R) 4m, ja to 
nenosaka normatīvo 
aktu prasības 

  Kapsētu 
teritorijas 

Kapsētu 
teritorijas 

Kapsētu 
teritorijas 

        Kapsētu teritorijas 
D3 

  Uz būvēm, kas 
paredzētas 
kapsētas funkcijas 
nodrošināšanai 
tai skaitā kapliču 
attiecas 
sabiedrisko 

            Atļautā izmantošana - 
apbedījumu 
ierīkošana, atbilstošu 
ceremoniālu ēku 
būvniecība un 
nepieciešamā 
teritorijas 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

objektu apbūves 
teritoriju 
nosacījumi (skatīt 
iespriekš), ciktāl 
tie nav pretrunā 
ar to 
funkcionalitāti un 
šīs sadaļas 
nosacījumiem: 

labiekārtojuma 
ierīkošana. 
 

Minimālā zemes 
vienības platība 

    Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai. 

         

Apbūves 
blīvums 

    Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai. 

         

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi               

Minimālā brīvā 
teritorija 

    15%          

Būvju 
maksimālais 
augstums 

jumta kores 
augstums 14m,  

  18m, izņemot 
torņus 

         

Citi noteikumi pieļaujams 
vertikāls akcents 
līdz 21m, 

Šo teritoriju 
aizsargjoslās 
aizliegts iekārtot 
jaunas dzeramā 
ūdens ņemšanas 
vietas, kā arī 
lopbarības, 
pesticīdu, 
degvielas, 
eļļošanas 
materiālu, 
ķīmisko vielu, 

          Apbūves līnija - 4m; 
Apbūve atļauta 
vienīgi teritorijas 
pamatfunkciju 
nodrošināšanai 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

kokmateriālu u.c. 
materiālu 
glabātavas. 

  Karjeru teritorijas Speciālās- karjeru 
izstrādes 
teritorijas un 
atradnes 

    Derīgo izrakteņu 
ieguves 
teritorijas 

Karjeru izstrādes 
teritorijas 

Zemes dzīļu 
izmantošanas 
(karjeru) 
teritorijas 

 Derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas TD 

Minimālā brīvā 
teritorija 

20%         Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai. 

   

Būvju 
maksimālais 
augstums 

12m vai saskaņā 
ar tehnoloģisku 
nepieciešamību 
un normatīvajiem 
aktiem 

        Atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai. 

   

Citi noteikumi Pēc derīgo 
izrakteņu 
izstrādes teritorija 
rekultivējama, 
jaunu darbību 
teritorijā nevar 
uzsākt, kamēr nav 
veikta teritorijas 
rekultivācija. 

Pēc karjeru 
izstrādes to 
teritorija 
rekultivējama. 
Atradņu 
teritorijās, izpētes 
iezīmētajās 
orientējošās 
robežās, aizliegta 
jebkura veida 
darbība, kas ir 
pretrunā ar 
konkrētajā 
atradnē esošo 
derīgo izrakteņu 
iespējamo 
iegūšanu. 

    Teritorijās pirms 
derīgo izrakteņu 
ieguves atļauts 
turpināt esošo 
izmantošanu, 
izmantot 
lauksaimniecība
s vai 
mežsaimniecība
s vajadzībām. / 
Derīgo izrakteņu 
atradņu 
teritorijās 
prioritāte ir 
derīgo izrakteņu 
ieguve, ja tas 
nav pretrunā ar 
dabas 
aizsardzības 

Līdz derīgo 
izrakteņu ieguves 
uzsākšanai, zemi 
drīkst izmantot 
atbilstoši visiem 
iespējamajiem 
zemes 
izmantošanas 
mērķiem, izņemot 
pastāvīgu apbūvi. 
/ Derīgo izrakteņu 
ieguvējs 
nodrošina derīgo 
izrakteņu ieguves 
vietas 
konservāciju, ja 
ieguves darbus 
pārtrauc uz laiku, 
ilgāku par vienu 

Tās ir 
teritorijas, kur 
galvenais 
zemes un 
būvju 
izmantošanas 
veids ir 
ieguves 
rūpniecība. 

Jaunveidojamās 
zemes vienības 
minimālā platība, 
apbūves blīvums un 
augstums netiek 
noteikts, to nosaka 
atbilstoši objektu 
tehnoloģiskajām 
īpatnībām un 
normatīvo aktu 
prasībām. 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

prasībām. / Pēc 
derīgo izrakteņu 
ieguves 
pabeigšanas, 
karjeri 
jārekultivē 
saskaņā 
projektu un 
noteiktajā 
termiņā. / Pēc 
rekultivācijas 
var veikt zemes 
transformāciju 
citos 
izmantošanas 
veidos. 

gadu. Derīgo 
izrakteņu ieguvējs 
nodrošina ar 
derīgo izrakteņu 
ieguvi saistīto 
dokumentu 
glabāšanu. / Pēc 
derīgo izrakteņu 
ieguves 
pabeigšanas, 
derīgo izrakteņu 
ieguves vieta ir 
jārekultivē. 
Rekultivācija 
jāuzsāk gada laikā 
pēc derīgo 
izrakteņu ieguves 
pabeigšanas 

  Lauksaimniecībā 
izmantojamās 
teritorijas un 
viensētu apbūves 
teritorijas 

Lauksaimniecības 
teritorijas 

Lauksaimniecības 
teritorijas 

Lauksaimniecība
s teritorijas 

Lauksaimniecība
s teritorijas 

Lauksaimniecībā 
izmantojamās 
teritorijas 

Lauksaim-
niecībā 
izmantojamās 
teritorijas 

 Lauku zemes L1 

Minimālā zemes 
vienības platība 

1 ha - pagasta 
teritorijā līdz 
apvedceļa AP 2 
robežai / 2 ha 
pārējā pagasta 
teritorijā / 1 ha  - 
viensētām 

2 ha 2 ha, sadalot 
mazākās vienībās 
izstrādājams 
detālplānojums 

2 ha 2 ha, sadalot 
mazākās 
vienībās 
izstrādājams 
detālplānojums  

1 ha / 10 ha - 
dabas liegumos 

10 ha - 
zemnieku 
saimniecība / 
2 ha - 
piemājas 
saimniecība 
(amatnieku, 
mazsaimnieku
) 

Vispārīgā gadījumā 
2ha, ja uz valsts 
meža zemes atrodas 
ēkas (būves), 
pagalms, to 
uzturēšanai paredzēt 
izveidot jaunu zemes 
vienību līdz 0,5ha 
platībā. 

Apbūves 
blīvums 

10% Viena sēta vienā 
zemesgabalā ( 

10% Ne vairāk kā 0,5 
ha, bet 

10% 10%   10% 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

apbūves laukums 
ne vairāk par 0,5 
ha) 

siltumnīcas, 
lecektis un 
piebraucamie 
ceļi netiek 
ieskaitīti 
zemesgabala 
maksimālajā 
apbūves 
laukumā 

Apbūves 
intensitāte 

               

Minimālā brīvā 
teritorija 

          90%    

Minimālā zemes 
vienības fronte 

              30m 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

14m   Saimnieciskajiem 
objektiem un 
inženiertehniskie
m tīkliem un to 
objektiem – 
atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai. 

  Saimnieciskajie
m objektiem un 
inženiertehniski
em tīkliem un to 
objektiem – 
atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai
. 

10m, izņemot 
būves, kuru 
augstumu nosaka 
to funkcija 

8m / 
Pieļaujams 
vertikāls 
arhitektonisks 
akcents - 12m 

12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi ar jumta 
izbūvi, izņemot 
būves, kam 
augstumu nosaka 
to funkcija 

2 stāvi 2 stāvi + bēniņi 2 stāvi + bēniņi 2 stāvi + bēniņi 2 stāvi 2 stāvi 2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211-08 
izpratnē) 

Būvlaide  5m / 30m no 
pašvaldības ceļu 
ass 

          25m 10m 

Apbūves līnija 5m 3m   4m     30m 4m 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

Citi noteikumi Ferma un 
ražošanas 
teritorijas virs 1ha 
platības 
izdalāmas no 
lauksaimniecības 
zemes vēlams kā 
atsevišķs īpašums 
- ražošanas 
objekts / Speciāli 
nosacījumi 
lopkpības fermu 
izvietošanai / 
Viensētas 
ierīkošanai 
transformācija 
nav nepieciešama 
pašreizējās 
viensētās, 
paplašinot apbūvi 
līdz 1000 m², vai 
jaunas viensētas 
ierīkošanai 
nemeliorētās 
zemēs un zemēs, 
kur nav 
nepieciešama 
meliorācijas 
sistēmu 
pārkārtošana 

Nav atļauts 
transformēt 
apbūvei vai citai 
nelauksaimniecisk
ai izmantošanai 
īpaši vērtīgās 
lauksaimniecības 
zemes. / Ir vēlams 
apmežot aizlaistas 
lauksaimniecības 
zemes, kuras 
norādītas 
plānojumā 

Noteikumi 
lopkopības 
fermām un kūtīm 
not. 9.2.4. 1-5 
punktā. 

Noteikumi 
lopkopības 
fermām un 
kūtīm not. 
6.2.10. 1-6 
punktā. Ja 
paredzēta 
zemes 
transformācija 
uz apbūves 
teritorijām, 
jāizstrādā 
detālplānojums 
un jāveic 
teritorijas 
plānojuma 
grozījumi. / 
Pieļaujama 
lauksaimniecība
s zemes 
transformācija 
meža zemēs. 

Noteikumi 
lopkopības 
fermām un 
kūtīm not. 9.2.4. 
1-5 punktā.  

  Melioretas 
teritorijas 
atlauts 
transformet 
uz 
mežsaimniecis
ku 
izmantošanu 

Derīgo izrakteņu 
ieguve ņemot vērā 
šo noteikumu 4.21. 
apakšnodaļas 
prasības. 

      Meliorētas 
lauksaimniecības 
teritorijas 

Meliorētas 
lauksaimniecība
s teritorijas 

Meliorētas 
lauksaimniecībā 
izmantojamās 
zemes 

  Īpaši vērtīgās 
lauksaimniecī
bas teritorijas 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

        Papildus 
lauksaimniecība
s teritoriju not. - 
Meliorētajās 
lauksaimniecībā 
izmantojamajās 
zemēs zemes 
transformācija 
atļauta tikai 
izņēmuma 
gadījumos. / 
Zemes 
īpašniekiem vai 
lietotājiem 
jānodrošina 
meliorācijas 
sistēmu 
uzturēšana. / 
Būvniecība, ceļu 
remonts 
nedrīkst izjaukt 
meliorācijas 
sistēmu 
darbību. 

Skat. - 
Lauksaimniecība
s teritoriju not. 

  Tās ir 
teritorijas, kur 
galvenais 
zemes 
kvalitatīvais 
novērtējums ir 
51 balle un 
vairāk , kur tās 
un būvju 
izmantošanas 
veids ir 
augkopiba, 
dārzeņkopība, 
dārzkopība, 
lopkopība, 
biškopība, 
zivsaimniecība 
un ar to 
saistītie 
pakalpojumi, 
kā arī 
medniecība, 
un ietver 
lielsaimniecīb
u teritorijas. / 
Transformācij
a meža zemēs 
nav 
pieļaujama 

 

Minimālā zemes 
vienības platība 

            20ha  

Būvju 
maksimālais 
augstums 

            8m / 
Pieļaujams 
vertikāls 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

arhitektonisks 
akcents - 12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

            2 stāvi  

Būvlaide              25m  

Apbūves līnija             30m  

  Mežaparka 
teritorijas 

              

Definīcija Zemesgabals (vai 
to daļas), kas 
ietver dabas 
teritorijas 
apstādījumus 
(parkus, dārzus, 
skvērus), 
ūdenstilpju un 
ūdensteču krastu 
joslas, ieskaitot 
pludmali, 
autoceļu un 
ražošanas objektu 
aizsargjoslas, 
dabas pamatnes 
teritorijas, un 
apbūvi: 
sabiedriskas 
būves un 
darījuma 
objektus, apbūve 
šajās teritorijās 
nav 
pamatizmantošan
as veids - tā 
nepieciešama 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

atļautās 
izmantošanas 
nodrošināšanai. 
Mežaparks ir arī 
atpūtai domāts 
dabisks mežs ar 
minimālu 
labiekārtojumu 

Minimālā zemes 
vienības platība 

3000 m
2
 - ciemos 

/ 1ha - lauku 
apvidū 

             

Apbūves 
blīvums 

Kopējā izbūves 
teritorija tiek 
noteikta no parka 
teritorijas, bet ne 
vairāk par 20%.  

             

Apbūves 
intensitāte 

               

Minimālā brīvā 
teritorija 

               

Minimālā zemes 
vienības fronte 

               

Būvju 
maksimālais 
augstums 

9m vai funkcionāli 
nepieciešamais 

             

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

1 stāvs              

Būvlaide                 

Apbūves līnija                

              Parka apbūves 
zona 

  

Definīcija             Apbūves zona 
ir izbuves 

 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam      I daļa Paskaidrojuma raksts 

 

Jēkabpils novada dome, konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”, 2013.gads 238 

Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

teritorija, 
kuras 
galvenais 
zemes un 
būvju 
izmantošanas 
veids ir esošo 
ēku 
saglabašana 
un renovācija 

Citi noteikumi             Apbuvētus 
zemesgabalus 
nedrīkst 
iežogot, ja ar 
detālplānojum
u nav noteikts 
citādi. / 
Zemesgabalu 
sadalīšana nav 
atļauta. 

 

  Mežu un purvu 
teritorijas 

Mežsaimniecības 
teritorijas 

Mežsaimniecības 
teritorijas 

  Mežsaimniecība
s teritorijas 

Mežu teritorijas Mežsaimniecī
bā 
izmantojamās 
teritorijas 

Mežu teritorijas M 

Minimālā zemes 
vienības platība 

2 ha 1 ha 5ha, sadalot 
mazākās vienībās 
ir izstādājams 
detālplānojums. 
Dabas lieguma 
"Eglone" teritorijā 
aizliegts sadalīt 
zemes īpašumus 
zemes vienībās, 
kas mazākas par 

  2ha, sadalot 
mazākās 
vienībās ir 
izstādājams 
detālplānojums. 
Dabas liegumu 
teritorijās 
aizliegts sadalīt 
zemes īpašumus 
zemes vienībās, 

10ha - dabas 
liegumos / pārējā 
teritorijā netiek 
noteikts 

  Vispārīgā gadījumā 
2ha, ja uz valsts 
meža zemes atrodas 
ēkas (būves), 
pagalms, to 
uzturēšanai paredzēt 
izveidot jaunu zemes 
vienību līdz 0,5ha 
platībā. 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

10ha kas mazākas par 
10ha 

Apbūves 
blīvums 

    5%   5%     20% no atmežotās 
platības 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

            12m / 
Pieļaujams 
vertikāls 
arhitektonisks 
akcents - 16m 

12m 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

  2 stāvi 2 stāvi ieskaitot 
bēniņus 

  2 stāvi ieskaitot 
bēniņus 

  2 stāvi 2 stāvi un jumta 
stāvs vai mansarda 
stāvs (LBN 211- 08 
izpratnē) 

Būvlaide             25m 10m 

Apbūves līnija             30m 4m 

Papildus 
noteikumi 

Uz zemes gabala 
var atrasties līdz 
12 m

2
 liela 

pagaidu 
saimniecības ēka. 
/ Apbūve šajās 
teritorijās nav 
primārais 
izmantošanas 
veids, bet 
pieļaujama tikai 
tad, ja tā 
nesamazina mežu 
saimniecisko un 
ekoloģisko 
vērtību, 
nepalielina 
ūdensbaseinu 
piesārņošanu, 

Ir aizliegta 
jebkura veida 
būvniecība; 
izņemot vieglas 
pagaidu rakstura 
būves, piemēram, 
atpūtas vietas 
mežstrādniekiem, 
nojumes zvēru un 
putnu 
novērošanai. / 
Meža zemes nav 
nožogojamas 

Ir atļauts 
paplašināt meža 
zemju platības uz 
iegādāto zemju 
rēķina (iepirkumi 
no privātā 
sektora, 
apmežojot 
lauksaimnieciski 
neperspektīvas 
zemes). Meža 
zemes 
transformācija 
dabas lieguma 
teritorijā ir 
aizliegta. 
Mikroliegumu 
teritorijās, kas 
noteikti meža 

  Meža ceļu 
infrastruktūras 
attīstība plānota 
tā, lai vidējais 
pievešanas 
attālums līdz 
ceļam no meža 
nogabala 
nepārsniegtu 
800 m. / 
Saņemot 
likumdošanā 
noteiktās 
atļaujas, atļauta 
derīgo izrakteņu 
ieguve, izņemot 
dabas liegumu 
teritorijas / 
Meža zemes 

Apbūve 
atļaujama, ja tā 
nepieciešama šīs 
izmantošanas 
nodrošināšanai 
(mežsarga māja, 
novērošanas 
tornis u.tml.). / 
Atļauta meža 
infrastruktūras 
attīstība un 
uzturēšana (ceļi, 
grāvji – 
meliorācijas 
sistēmas). Meža 
ceļu 
infrastruktūras 
attīstība plānota 
tā, lai vidējais 

  Papildizmantošana: 
derīgo izrakteņu 
ieguve ņemot vērā šo 
noteikumu 
4.21.apakšnodaļas 
prasības; 
viensētu apbūve 
(viena viensēta ar 
vienu dzīvojamo ēku 
vienā esošajā zemes 
vienībā); 
tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve (viesu 
nams, pansija, lauku 
tūrismam 
izmantojama māja, kā 
arī kempings, atpūtas 
transportlīdzekļu 
laukums un 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

nodrošina 
aizsargājamo 
augu un dzīvnieku 
sugu dzīvotņu 
aizsardzību. / 
Atļauta viena 
dzīvojamā māja 
transformējot 
zemi 0,1ha 
platībā apbūvei. / 
Saskaņojot ar 
Būvvaldi un VMD, 
izņēmuma 
gadījumos 
iespējams zemes 
gabalu iežogot 

biotopa 
aizsardzībai 
aizliegta meža 
zemju 
transformācija. / 
Meža ceļu 
infrastruktūras 
attīstība plānota 
tā, lai vidējais 
pievešanas 
attālums līdz 
ceļam no meža 
nogabala 
nepārsniegtu 800 
m. 

transformācija 
saimnieciskos 
mežos atļauta / 
Meža zemes 
transformācija 
dabas liegumu 
teritorijās ir 
aizliegta 

pievešanas 
attālums līdz 
ceļam no meža 
nogabala 
nepārsniegtu 800 
m. / Ir atļauts 
paplašināt meža 
zemju platības uz 
iegādāto zemju 
rēķina (iepirkumi 
no privātā 
sektora, 
apmežojot 
lauksaimnieciski 
neperspektīvas 
zemes). / 
Bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšanai 
mežos ir izdalāmi 
īpaši aizsargājami 
meža iecirkņi - 
mikroliegumi, 
aizsargājamas 
zonas gar 
ūdeņiem un 
mitrzemēm. 

apdzīvojamo 
autopiekabju 
laukums); 
sporta ēku un būvju 
apbūve (sporta 
laukums, velotrase, 
slēpošanas trase 
u.tml.); 
mākslīgo ūdens 
objektu ierīkošana; 
izstrādātajos kūdras 
purvos - dzērveņu un 
citu piemērotu 
kultūraugu audzēšana; 
teritorijas 
izmantošana, kas 
saistīta ar ekstensīvu 
brīvdabas atpūtu, 
dabas tūrismu un 
dabas aizsardzību 

  Virszemes 
ūdensobjektu 
teritorijas 

Ūdenssaimniecība
s teritorijas 

Ūdensteču un 
ūdenstilpju 
teritorijas 

  Ūdensobjektu 
teritorijas 

Ūdeņu teritorijas Ūdens baseinu 
teritorijas 

 Ūdeņu  
teritorijas Ū 

Minimālā zemes 
vienības platība 

0,1 ha, mazāki 
netiek atsevišķi 
izdalīti kā ūdens 
objekti 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

Būvju 
maksimālais 
augstums 

9m               

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

2 stāvi              

Papildus 
noteikumi 

Kur tas ir 
nepieciešams, 
atļauts izbūvēt 
speciālas 
ūdenssaimniecība
s un  

Dignājas pagastā 
ūdenstilpņu 
apsaimniekošanas 
noteikumi tiek 
pieņemti kā 
atsevišķi saistošie 
noteikumi, kuri 
nav teritorijas 
plānojuma 
grozījumi. 
Ūdensobjektos, 
kuros plānota 
motorizēto u.c. 
braucamrīku 
izmantošana, to 
izmantošanas 
nosacījumi tiek 
noteikti ar 
atsevišķiem 
saistošiem 
noteikumiem, 
kuri nav 
teritorijas 
plānojuma 
grozījumi, 
saskaņā ar LR 
normatīvo aktu 
prasībām. 

Ūdensteču un 
ūdenstilpņu 
teritorijās atļauts 
veikt laivu 
piestātņu 
būvniecību. Visa 
cita veida objektu 
- rekreācijas 
objektu apbūve, 
peldvietu 
teritorijas, 
kempingi, ar 
ūdens baseina 
izmantošanu 
saistīta apbūve 
pieļaujama tikai 
tad, 
ja tā 
nepieciešama 
atļautās 
izmantošanas 
nodrošināšanai, 
kā būves 
teritorijas 
labiekārtojuma 
nodrošināšanai, 
ar tūrismu un 
rekreāciju 
saistītas sezonas 

  Ūdensteču un 
ūdenstilpņu 
teritorijās 
atļauts veikt 
laivu piestātņu 
būvniecību. Visa 
cita veida 
objektu - 
rekreācijas 
objektu apbūve, 
peldvietu 
teritorijas, 
kempingi, ar 
ūdens baseina 
izmantošanu 
saistīta apbūve 
pieļaujama tikai 
tad, ja tā 
nepieciešama 
atļautās 
izmantošanas 
nodrošināšanai, 
kā būves 
teritorijas 
labiekārtojuma 
nodrošināšanai, 
ar tūrismu un 
rekreāciju 
saistītas sezonas 

Virszemes ūdens 
objektu gultņu 
reljefa izmaiņa ir 
pieļaujama tikai 
aizsērējušo ūdens 
baseinu 
iztīrīšanai, ja tā 
neizraisa vides 
nelabvēlīgas 
izmaiņas. / Nav 
atļauts patvaļīgi 
izmainīt upju, 
strautu un 
ūdenstilpju krasta 
joslu. Lai novērstu 
krastu tālāku 
eroziju, 
likumdošanā 
noteiktajā kārtībā 
ir izstrādājams 
krastu 
nostiprināšanas 
projekts. / 
Aizliegts iegūt 
bieži sastopamos 
derīgos izrakteņus 

Skatīt zemāk: 
atklāto telpu 
izbūves 
teritorijas 

Ūdeņu teritorijā ir 
pieļaujamas šāda 
izmantošana un 
būves: 
labiekārtota 
peldvieta; 
laivu un motorizēto 
ūdens 
transportlīdzekļu 
piestātnes; 
hidrotehniskās būves 
(ūdensobjektu krasta 
stiprinājumi, ciktāl to 
izbūvei nepieciešama 
akvatorijas 
izmantošana, pāļi, 
steķi, slipi, piestātnes, 
navigācijas būves 
u.tml.); 
konstrukcijas un 
peldbūves  tūrisma  
un rekreācijai 
pakalpojumu 
sniegšanai; 
transporta 
infrastruktūras 
objekti (piemēram, 
tilti, gājēju tiltiņi), 
inženiertīklu pārvadi  
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

rakstura būves. / 
Upju un ezeru 
krasta joslu drīkst 
izmainīt tikai 
krastu 
nostiprināšanai, 
lai novērstu to 
tālāku eroziju. / 
Aizliegta krasta 
līnijas un 
piekrastes joslas 
patvaļīga 
pārveidošana. / 
Motorizētu 
transporta 
līdzekļu 
izmantošana 
atļauta Daugavā. 

rakstura būves. 
/ Upju un ezeru 
krasta joslu 
drīkst izmainīt 
tikai krastu 
nostiprināšanai, 
lai novērstu to 
tālāku eroziju. / 
Aizliegta krasta 
līnijas un 
piekrastes joslas 
patvaļīga 
pārveidošana. / 
Nav pieļaujama 
apbūves 
veidošana cieši 
gar 
ūdensmalām. 

u.tml. 
Upju un ezeru krasta 
līniju drīkst mainīt 
krastu 
nostiprināšanai, lai 
novērstu to eroziju. 
Dabīgo ūdensteču un 
ūdenstilpju tīrīšanu 
veic saskaņā ar 
Ministru kabineta 
2006.gada 13.jūnija 
noteikumu Nr.475 
„Virszemes 
ūdensobjektu un ostu 
akvatoriju tīrīšanas un 
padziļināšanas 
kārtība” prasībām. 
Prasības peldvietām: 
peldvietu ierīkošanu 
veic, ievērojot 
Ministru kabineta 
2012.gada 10.janvāra 
noteikumu Nr.38 
„Peldvietas 
izveidošanas un 
uzturēšanas kārtība" 
prasības; 
peldūdens kvalitātei 
peldvietās jāatbilst 
Ministru kabineta 
2010.gada 6.jūlija 
noteikumu Nr.608 
„Noteikumi par 
peldvietu ūdens 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

monitoringu, 
kvalitātes 
nodrošināšanu un 
prasībām sabiedrības 
informēšanai” 
prasībām; 
peldvietās veic 
peldūdens kvalitātes 
monitoringu, 
novērtēšanu un 
sabiedrības 
informēšanu 
atbilstoši Ministru 
kabineta 2010.gada 
6.jūlija noteikumu 
Nr.608 „Noteikumi 
par peldvietu ūdens 
monitoringu, 
kvalitātes 
nodrošināšanu un 
prasībām sabiedrības 
informēšanai” 
prasībām. 
Piestātnes aprīko ar 
nepieciešamajiem 
inženierkomunikācij
u pieslēgumiem. 

    Dabas pamatnes 
teritorijas 

  Dabas 
pamatnes 
teritorijas 

      Dabas teritorijas D1 

Minimālā zemes 
vienības platība 

      5ha / 10ha - 
zemes 
īpašumiem, kas 
atrodas dabas 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

liegumos 

    Transformācija 
cita veida 
izmantošanai 
iepriekš jāsaskaņo 
ar pašvaldību un 
var notikt tikai 
pēc atbilstošas 
tiesību un 
normatīvos aktos 
minētas, noteiktā 
kārtībā 
pieprasītas/saņe
mtas atļaujas 
iegūšanas. 
Transformācija 
atļaujama tikai 
izņēmuma kārtā, 
ja ir argumentēts 
pamatojums. 

  Nolūki, kādos 
atļauts izmantot 
zemi, kas 
noteikta kā 
“Dabas 
pamatne” izriet 
no šo teritoriju 
specifikas un 
saistīta ar dabas 
resursu 
aizsardzību un 
ilgtspējīgu 
izmantošanu, 
rekreāciju. / 
Zemesgabalos 
pie valsts 
autoceļiem, ja 
to pamato ar 
detālo 
plānojumu 
pieļaujama: 1) 
mazumtirdzniec
ības un 
pakalpojumu 
objekta 
izvietošana 2) 
degvielas 
uzpildes stacijas 
izvietošana. // 
Atsevišķi izdala 
šādas teritorijas 
- Ūdeņi / Meži / 
Purvi / Pļavas, 

      būvju maksimālais 
augstums - 6m, 
izņemot 279.2. 
apakšpunktā noteikto 
gadījumu, kam 
augstums netiek 
noteikts, to nosaka 
atbilstoši objektu 
tehnoloģiskajām 
īpatnībām un 
normatīvo aktu 
prasībām; 
maksimālais ēku 
stāvu skaits - 1 stāvs. 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

palienes  

    Labiekārtotas 
koplietošanas 
teritorijas 

Parku teritorijas   Parku teritorijas   Atklāto telpu 
izbūves 
teritorijas 

 Apstādījumu 
teritorijas D2 

Minimālā zemes 
vienības platība 

    5000 m
2
       5000 m

2
  

Apbūves 
blīvums 

    15%         nosaka 
detālplānojumā vai 
skiču projektā, bet 
ne vairāk kā 5% 

Minimālā brīvā 
teritorija 

    80%         90% 

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

    2 stāvi, ieskaitot 
bēniņus (izņemot 
skatu un 
novērošanas 
torņus, kā arī 
inženiertehniskās 
apgādes tīklus un 
to objektus). 

      2 stāvi 1 stāvs 

Būvlaide             6m  

Citi noteikumi   Aizliegts: plānot 
jaunu apbūvi, 
izņemot būves, 
kas saistītas ar 
konkrētās 
teritorijas 
mērķtiecīgu 
izmantošanu un 
apsaimniekošanu, 
vai pagaidu 
būves, kas 
nepieciešamas 
pasākumu 

Parkos un skvēros 
aizliegta 
stacionāru būvju 
būvniecība, 
izņemot 
gadījumus, kad 
ēka nepieciešama 
parku un skvēru 
apsaimniekošanā. 
/ Parkos tiek 
pieļauta īslaicīgas 
lietošanas būvju 
(kafejnīcu, kiosku) 

  Parkos un 
skvēros aizliegta 
stacionāru 
būvju 
būvniecība, 
izņemot 
gadījumus, kad 
ēka 
nepieciešama 
parku un skvēru 
apsaimniekošan
ā. / Parkos tiek 
pieļauta 

  Atklāto telpu 
izbūves 
teritorijās 
ietilpst - 
apstādījumu 
teritorijas / 
parku 
teritorijas / 
pludmales 
teritorijas / 
ūdens baseinu 
teritorijas. // 
Šo teritoriju 

Derīgo izrakteņu 
ieguve ņemot vērā šo 
noteikumu 
4.21.apakšnodaļas 
prasības. 
Būvju maksimālais 
augstums - 6m, 
izņemot 279.2. 
apakšpunktā 
noteikto gadījumu, 
kam augstums 
netiek noteikts, to 
nosaka atbilstoši 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

rīkošanai, saskaņā 
ar ikreizēju 
Dignājas pagasta 
padomes lēmumu 
un saskaņojot ar 
reģionālo vides 
pārvaldi / uzsākt 
jebkādu 
saimniecisko 
darbību, arī 
sezonas rakstura 
vai īslaicīgu 
(izņemot tiesības 
makšķerēt/zvejot 
normatīvajos 
aktos noteiktajā 
kārtībā), kā arī 
jebkuru 
būvniecību un 
mežsaimniecisku 
darbību, bez 
pozitīva atzinuma 
saņemšanas no 
pagasta 
pašvaldības un 
reģionālās vides 
pārvaldes, un šajā 
atzinumā minēto 
nosacījumu 
izpildes. 

būvniecība, ja tās 
iekļaujas parka 
ainavā un nerada 
paaugstinātu 
slodzi uz 
stādījumiem, kā 
arī nav pretrunā 
ar parka 
izmantošanas 
mērķiem. 

īslaicīgas 
lietošanas būvju 
(kafejnīcu, 
kiosku) 
būvniecība, ja 
tās iekļaujas 
parka ainavā un 
nerada 
paaugstinātu 
slodzi uz 
stādījumiem, kā 
arī nav pretrunā 
ar parka 
izmantošanas 
mērķiem. / 
Parku teritorijas 
kopējā bilancē 
apzaļumotām 
teritorijām jābūt 
ne mazāk par 70 
%. 

aļauto 
izmantošanu 
un to 
noteikumus, 
atkarībā no 
ekoloģiskajie
m apstākļiem, 
pamato ar 
attiecigas 
teritorijas 
detālplānojum
u. 

objektu 
tehnoloģiskajām 
īpatnībām un 
normatīvo aktu 
prasībām 

      Mazdārziņi Mazdārziņu 
teritorijas 

  Mazdārziņu 
teritorijas D4 

    

Minimālā zemes 
vienības platība 

    Nav noteikts, 
sadalot 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

zemesgabalus 
mazākās vienībās, 
ir izstrādājams 
detālplānojums 

Apbūves 
blīvums 

    10%          

Būvju 
maksimālais 
augstums 

    Saimnieciskajiem 
objektiem un 
inženiertehniskie
m tīkliem un to 
objektiem – 
atbilstoši 
funkcionālajai 
nepieciešamībai. 

         

Maksimālais ēku 
stāvu skaits 

    2 stāvi + bēniņi          

Citi noteikumi     Atļautā 
izmantošana - 
augļu un saķņu 
dārzi; siltumnīca, 
lecekts; dārza 
inventāra 
noliktava 

Atļautā 
izmantošana - 
augļu un saķņu 
dārzi; 
siltumnīca, 
lecekts. / Nav 
paredzēta jaunu 
mazdārziņu 
teritoriju 
izveidošana, 
esošās 
mazdārziņu 
teritorijas 
Vidsalas un 
Dubultu ciemos 
perspektīvā 
paredzētas 
lauku apbūvei, 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

kā arī sporta un 
rekreācijas 
vajadzībām. 
Mazdārziņu 
teritorijas pie 
Vārzgūnes ezera 
– vasarnīcu 
apbūvei. 

  Līnijbūvju izbūves 
teritorijas 

Satiksmes 
infrastruktūras 
teritorijas 

Līnijbūvju 
teritorijas 

Līnijbūvju 
apbūves 
teritorija 

Līnijbūvju 
izbūves 
teritorijas 

Satiksmes 
infrastruktūras 
teritorijas 

Līnijbūvju 
izbūves 
teritorijas 

 Transporta 
infrastruktūras 
teritorijas TR 

pašvaldības ceļi 
(aizsargjoslas, 
sarkanās līnijas) 

30m - pašvaldības 
autoceļiem 

Jauna dzīvojamā 
apbūve 
veidojama 30m 
attālumā no ceļa, 
sabiedriskiem, 
ražošanas un 
darījumu 
objektiem 
iespējams 
attālumu 
samazināt uz pusi 

Pašvaldības 
ceļiem ir noteikta 
aizsargjosla - 30m 
uz katru pusi no 
ceļa ass. / Ciemu 
teritorijās to 
platums tiek 
samazināts un 
aizsargjosla ir ceļu 
un ielu platums 
sarkanajās līnijās 

  Pašvaldības 
ceļiem ir 
noteikta 
aizsargjosla - 
30m uz katru 
pusi no ceļa ass. 
/ Ciemu 
teritorijās to 
platums tiek 
samazināts un 
aizsargjosla ir 
ceļu un ielu 
platums 
sarkanajās 
līnijās 

30m maģistrālās 
ielas / 20m 
vietējās nozīmes 
ielas / 12m 
pārējās ielas / ielu 
saraksts pieejams 
13.tabulā 

19m - 
esošajām 
maģistrālajām 
ielām / 15m 
perspektīajām 
maģistrālajām 
ielām / 12m 
vietējās 
nozīmes ielām 
/ 9m - 
piebrauktuvē
m. 

Jēkabpils novada 
ciemu ielu klasifikācija 
ir ietverta šo 
noteikumu 3. tabulā. 
Ielu galvenās 
funkcijas, atbilstoši 
ielas kategorijai, ir 
noteiktas šo 
noteikumu 
4.pielikumā. 

Ielu tīkla veidošanā 
ievēro dažādu 
kategoriju ielu 
savienojumu 
hierarhijas principu. 
Ielu savienojumus var 
veidot, ja ielu 
kategorijas savstarpēji 
atšķiras ne vairāk kā 
par divām kārtām. 

Jēkabpils novada ceļu 
un ielu profilu piemēri 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

ietverti 5.pielikumā. 

Aizsargjoslas 
noteiktas atbilstoši 
Aizsargjslu likumam. 

ceļu zemes 
nodalījuma joslu 
platumi 
(ieteicamie) 

    Pagasta ceļi, kas 
nodrošina 
piebraukšanu ne 
mazāk kā 10 
saimniecībām - 
zemes nodalījuma 
josla - 15 m / 5 
saimniecībām - 
8m / 2 
saimniecībām - 
6m. 

Pagasta ceļi, kas 
nodrošina 
piebraukšanu 
ne mazāk kā 10 
saimniecībām - 
zemes 
nodalījuma josla 
- 15 m / 5 
saimniecībām - 
8m / 2 
saimniecībām - 
6m. 

Pagasta ceļi, kas 
nodrošina 
piebraukšanu 
ne mazāk kā 10 
saimniecībām - 
zemes 
nodalījuma josla 
- 15 m / 5 
saimniecībām - 
8m / 2 
saimniecībām - 
6m. 

  15,5m 
savienojošiem 
ceļiem / 12,5 - 
14,5m 
pievedceļiem 

 

attālumi starp 
ielu sarkanajām 
līnijām  

Apdzīvotā vietā 
ceļu un ielu 
aizsargjoslu 
nosaka 
detālplānojumos 
vai autoceļa 
projektā – ielu 
sarkano līniju 
robežās; 
minimālo 
aizsargjoslu 
nosakot no ceļa 
ass 
uz katru pusi 
valsts 1. šķiras 
autoceļiem un 
valsts 2. šķiras 

Pamata attālumus 
starp ielu 
sarkanajām 
līnijām nosaka 
atbilstoši ielu 
klasifikācijai un 
saskaņā ar 
normatīvo aktu 
prasībām / 
Jaunas, jebkuras 
nozīmes, ielas 
būvniecībai 
izstrādā 
detālplānojumu 
(sarkano līniju 
projektu) 

  Ciemu 
teritorijās ceļu 
sarkanās līnijas 
un būvlaides 
šķērsprofilos 
nosaka ar 
detālplānojumu. 

Valsts 1.šķiras 
autoceļi ciemu 
ter. - 22m / 
Valsts 2.šķiras 
autoceļi ciemu 
ter. - 19m / 
Pašvaldības 
autoceļi ciemu 
ter. - 15 / 
vietējās nozīmes 
ielas - 12m 

    - 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

autoceļiem 
apdzīvotā vietā – 
30 m. 

apgriešanās 
laukuma 
iekšējais 
diametrs 

    16m / ne mazāk 
kā 30m , ja 
jāierīko 
apgriešanās 
laukums 
sabiedriskajam 
transportam 

16m / ne mazāk 
kā 30m , ja 
jāierīko 
apgriešanās 
laukums 
sabiedriskajam 
transportam 

16m / ne mazāk 
kā 30m , ja 
jāierīko 
apgriešanās 
laukums 
sabiedriskajam 
transportam 

16 m / ne mazāku 
kā 30 m, ja 
jāierīko 
apgriešanās 
laukums 
sabiedriskajam 
pasažieru 
transportam 

16 m / ne 
mazāku kā 30 
m, ja jāierīko 
apgriešanās 
laukums 
sabiedriskaja
m pasažieru 
transportam 

- 

brauktuvju 
noapaļojumu 
rādiusi 

    Krustojumos un 
pieslēgumos ar 
regulējamas 
kustības 
autoceļiem un 
pagasta ceļiem 
jāpieņem ne 
mazāki par 8 m, 
bet transporta 
laukumos – ne 
mazāki par 12 m. 
/ Rekonstrukcijas 
apstākļos un 
vietējas nozīmes 
ielu krustojumos 
un pieslēgumos 
pieļaujams 
samazināt 
noapaļojuma 
rādiusus attiecīgi 
līdz 5 un 8 m. / Ja 
brauktuve nav 
norobežota ar 

Krustojumos un 
pieslēgumos ar 
regulējamas 
kustības 
autoceļiem un 
pagasta ceļiem 
jāpieņem ne 
mazāki par 8 m, 
bet transporta 
laukumos – ne 
mazāki par 12 
m. / 
Rekonstrukcijas 
apstākļos un 
vietējas nozīmes 
ielu 
krustojumos un 
pieslēgumos 
pieļaujams 
samazināt 
noapaļojuma 
rādiusus 
attiecīgi līdz 5 

Krustojumos un 
pieslēgumos ar 
regulējamas 
kustības 
autoceļiem un 
pagasta ceļiem 
jāpieņem ne 
mazāki par 8 m, 
bet transporta 
laukumos – ne 
mazāki par 12 
m. / 
Rekonstrukcijas 
apstākļos un 
vietējas nozīmes 
ielu 
krustojumos un 
pieslēgumos 
pieļaujams 
samazināt 
noapaļojuma 
rādiusus 
attiecīgi līdz 5 

Apmales 
noapaļojuma 
rādiusi 
krustojumos un 
pieslēgumos ar 
regulējamas 
kustības 
autoceļiem un 
pagasta ceļiem 
jāpieņem ne 
mazāki par 8 m, 
bet transporta 
laukumos - ne 
mazāki par 12 m. 
/ Rekonstrukcijas 
apstākļos un 
vietējas nozīmes 
ielu krustojumos 
un pieslēgumos 
pieļaujams 
samazināt 
noapaļojuma 
rādiusus attiecīgi 

Noapaļojuma 
rādiusi 
krustojumos 
un 
pieslēgumos 
ar 
regulējamas 
kustības 
autoceļiem un 
pagasta 
ceļiem 
jāpieņem ne 
mazāki par 8 
m, bet 
transporta 
laukumos - ne 
mazāki par 12 
m. / 
Rekonstrukcija
s apstākļos un 
vietējas 
nozīmes ielu 
krustojumos 

- 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

apmales 
akmeņiem, 
pagriezienos 
brauktuves 
platums abās 
pusēs jāpaplašina 
par 2 m. 

un 8 m. / Ja 
brauktuve nav 
norobežota ar 
apmales 
akmeņiem, 
pagriezienos 
brauktuves 
platums abās 
pusēs 
jāpaplašina par 
2 m. 

un 8 m. / Ja 
brauktuve nav 
norobežota ar 
apmales 
akmeņiem, 
pagriezienos 
brauktuves 
platums abās 
pusēs 
jāpaplašina par 
2 m. 

līdz 5 un 8 m. / Ja 
brauktuve nav 
norobežota ar 
apmales 
akmeņiem, 
pagriezienos 
brauktuves 
platums abās 
pusēs jāpaplašina 
par 2 m. 

un 
pieslēgumos 
pieļaujams 
samazināt 
noapaļojuma 
rādiusus 
attiecīgi līdz 5 
un 8 m. / Ja 
brauktuve nav 
norobežota ar 
apmales 
akmeņiem, 
pagriezienos 
brauktuves 
platums abās 
pusēs 
jāpaplašina 
par 2 m. 

Maģistrālo 
inženierkomunik
āciju izvietojums 

  Sekundāro 
izmantošanas 
veidu (maģistrālās 
inženierkomunikā
cijas) var uzsākt, 
tikai izstrādājot 
detālplānojumu 
un 
labiekārtošanas 
projektu; 

Ja paredzēts 
rekonstruēt ielas, 
zem kuru 
brauktuvēm 
izvietotas 
pazemes 
inženierkomunikā
cijas, un ierīkot 
kapitālu ielas 
segumu, tad 
vienlaicīgi 
jāparedz šo 
komunikāciju 
pārlikšana zem 
ietvēm un 
sadalošām 

  Ja paredzēts 
rekonstruēt 
ielas, zem kuru 
brauktuvēm 
izvietotas 
pazemes 
inženierkomuni
kācijas, un 
ierīkot kapitālu 
ielas segumu, 
tad vienlaicīgi 
jāparedz šo 
komunikāciju 
pārlikšana zem 
ietvēm un 
sadalošām 

Veicot autoceļu 
un ielu 
rekonstrukciju, 
projektējot 
jaunus autoceļus 
un ielas, paredzēt 
inženiertehnisko 
komunikāciju 
izvietojumu ceļu 
nodalījuma joslās 
un ielu sarkano 
līniju koridoros. / 
Rekonstruējot 
ielas, zem kuru 
brauktuvēm 
izvietotas 

Ja paredzēts 
rekonstruēt 
ielas, zem 
kuru 
brauktuvēm 
izvietotas 
pazemes 
inženierkomu
nikācijas, un 
ierīkot 
kapitālu ielas 
segumu, tad 
vienlaicīgi 
jāparedz šo 
komunikāciju 
pārlikšana 

- 
(Līnijveida 
inženiertehniskās 
apgādes tīkli un 
objekti 
(elektropārvades 
līnijas, cauruļvadi, 
kabeļi, 
transformatoru 
punkti, mobilo 
sakaru torņi u.tml.), 
vēja elektrostacijas, 
meliorācijas būves 
un iekārtas 
Plānojumā tiek 
parādītas kā objekti 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

joslām. / Esošo 
komunikāciju 
saglabāšana, kā 
arī jaunu 
komunikāciju 
izvietošana 
kanālos un 
tuneļos zem 
brauktuvēm, 
pieļaujama, ja tas 
ir attiecīgi 
pamatots. / 
Esošajās ielās, 
kurām nav 
sadalošo joslu, 
pieļaujama jaunu 
inženierkomunikā
ciju izvietošana 
zem brauktuvēm 
ar nosacījumu, ka 
tās izvietotas 
tunelī vai kanālā. 
/ Gāzes vadu 
izvietošana zem 
ielu brauktuvēm 
pieļaujama tikai 
tad, ja tas 
nepieciešams 
tehnisku iemeslu 
dēļ. 

joslām. / Esošo 
komunikāciju 
saglabāšana, kā 
arī jaunu 
komunikāciju 
izvietošana 
kanālos un 
tuneļos zem 
brauktuvēm, 
pieļaujama, ja 
tas ir attiecīgi 
pamatots. / 
Esošajās ielās, 
kurām nav 
sadalošo joslu, 
pieļaujama 
jaunu 
inženierkomuni
kāciju 
izvietošana zem 
brauktuvēm ar 
nosacījumu, ka 
tās izvietotas 
tunelī vai 
kanālā. / Gāzes 
vadu 
izvietošana zem 
ielu brauktuvēm 
pieļaujama tikai 
tad, ja tas 
nepieciešams 
tehnisku 
iemeslu dēļ. 

pazemes 
inženierkomunikā
cijas, un ierīkot 
jaunu ielas 
segumu, tad 
vienlaicīgi 
jāparedz šo 
komunikāciju 
pārlikšana zem 
ietvēm un 
sadalošām 
joslām. / Esošo 
komunikāciju 
saglabāšana, kā 
arī jaunu 
komunikāciju 
izvietošana 
kanālos un 
tuneļos zem 
brauktuvēm, 
pieļaujama, ja tas 
ir atbilstoši 
pamatots./ 
Esošajās ielās, 
kurām nav 
sadalošo joslu, 
pieļaujama jaunu 
inženierkomunikā
ciju izvietošana 
zem brauktuvēm 
ar nosacījumu, ka 
tās izvietotas 
tunelī vai kanālā. 
/ Gāzes vadu 

zem ietvēm un 
sadalošām 
joslām. / 
Esošo 
komunikāciju 
saglabāšana, 
kā arī jaunu 
komunikāciju 
izvietošana 
kanālos un 
tuneļos zem 
brauktuvēm, 
pieļaujama, ja 
tas ir attiecīgi 
pamatots. / 
Esošajās ielās, 
kurām nav 
sadalošo joslu, 
pieļaujama 
jaunu 
inženierkomu
nikāciju 
izvietošana 
zem 
brauktuvēm ar 
nosacījumu, 
ka tās 
izvietotas 
tunelī vai 
kanālā. / 
Gāzes vadu 
izvietošana 
zem ielu 
brauktuvēm 

tajā funkcionālajā 
zonā, kurā tie 
atrodas). 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

izvietošana zem 
ielu brauktuvēm 
pieļaujama tikai 
tad, ja tas 
nepieciešams 
tehnisku iemeslu 
dēļ. 

pieļaujama 
tikai tad, ja tas 
nepieciešams 
tehnisku 
iemeslu dēļ. 

Segums Pagasta ielu un 
piebrauktuvju, kā 
arī laukumu un 
ietvju klātnēm 
jābūt ar cietu 
segumu. / Celiņu 
klātnei 
apstādījumu 
teritorijās 
pieļaujami dažādi 
segumi. 

  Ielu un 
piebrauktuvju, kā 
arī laukumu un 
ietvju klātnēm 
jābūt ar cietu 
segumu. / Gājēju 
celiņu klātnei 
apstādījumu 
teritorijās 
pieļaujami dažādi 
segumi. 

Lielceļu, ielu un 
piebrauktuvju, 
kā arī laukumu 
un ietvju 
klātnēm jābūt ar 
cietu segumu. / 
Gājēju celiņu 
klātnei 
apstādījumu 
teritorijās 
pieļaujami 
dažādi segumi. 

Ielu un 
piebrauktuvju, 
kā arī laukumu 
un ietvju 
klātnēm jābūt ar 
cietu segumu. / 
Gājēju celiņu 
klātnei 
apstādījumu 
teritorijās 
pieļaujami 
dažādi segumi. 

Ielu un 
piebrauktuvju, kā 
arī laukumu un 
ietvju klātnēm 
jābūt ar cietu 
segumu. 

Pagasta ciemu 
ceļu un ielu, 
kā arī 
laukumu, 
atklātu 
autostāvvietu 
un ietvju, 
klātnēm jābūt 
ar cietu 
segumu 

- 

Citi noteikumi Ielas šķērsprofils 
jānosaka 
detālplānojumā 
saskaņā ar 
attīstības plāna 
un 
inženierkomunikā
ciju attīstības 
shēmu 
priekšlikumiem. / 
Ja iela veido 
strupceļu, tad tas 
nevar būt garāks 
par 150m un 
brauktuves galā 

Ielām, kurām 
veikta kompleksa 
pazemes 
komunikāciju un 
virszemes seguma 
rekonstrukcija, 
aizliegta atkārtota 
virszemes seguma 
pārrakšana 
vismaz 5 gadus 
pēc 
rekonstrukcijas 
veikšanas, 
izņemot avārijas 
novēršanas 

Visi ceļi un ielas ir 
iedalīti valsts 
ceļos, pagasta 
ceļos, ielās un 
piebrauktuvēs. 
Plānojot blīvu 
apbūvi ārpus 
apdzīvotajām 
vietām, ir 
jāpieņem tādi pat 
ceļu (ielu) 
parametri, kā 
apdzīvotajās 
vietās. Ceļu 
aizsargjoslu 

Blakus 
zemesgabaliem 
ārpus tehniskās 
apbūves 
teritorijām, ja 
tie neatrodas 
rūpniecības 
teritorijā, ir 
jānodrošina 
aizsardzība pret 
trokšņiem un 
cita veida 
piesārņojumiem
. 

Visi ceļi un ielas 
ir iedalīti valsts 
ceļos, pagasta 
ceļos, ielās un 
piebrauktuvēs. 
Plānojot blīvu 
apbūvi ārpus 
apdzīvotajām 
vietām, ir 
jāpieņem tādi 
pat ceļu (ielu) 
parametri, kā 
apdzīvotajās 
vietās. Ceļu 
aizsargjoslu 

    - 
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Pagasts / TIAN 
prasības 

Ābeļu pagasts 
(SIA Nagla, 2008) 

Dignājas pagasts 
(Dignājas pagasta 
padome, 2006) 

Dunavas pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2007) 

Kalna pagasts 
(SIA Reģionālie 
projekti, 2005) 

Leimaņu 
pagasts  
(SIA Reģionālie 
projekti, 2008) 

Rubenes pagasts 
(Rubenes pagasta 
padome, 2009) 

Zasas pagasts  
(Grupa93, 
2002)  
 

Jēkabpils novada 
teritorijas 
plānojums  
2013.-2025.g. 
1.redakcija 

jāveido 
autotransporta 
apgriešanās 
laukums, ja 
nepieciešams, 
ierīko apgriešanās 
laukumu 
sabiedriskajam 
transportam 
atbilstoši 
normatīviem un 
LBN 201-07 / 
Veicot jaunu ielu 
un ceļu 
projektēšanu vai 
rekonstrukciju, 
jāparedz 
veloceliņi abās 
ceļa pusēs vai 
vienā pusē - ja 
nodalījuma josla 
neatļauj ierīkot to 
abās ceļa pusēs. 

gadījumus. / 
Automašīnu 
novietošanai 
pagasta 
apdzīvotajās 
vietās pie katras 
publiskas ēkas 
paredzama 
autostāvvieta ar 
spēkā esošajiem 
normatīviem 
atbilstošu platību. 
Stāvvieta jāizvieto 
uz tā paša zemes 
gabala, uz kura 
izvietota tam 
atbilstošā būve. 
Ar īpašu 
pašvaldības 
saskaņojumu 
pieļaujama 
automašīnu 
izvietošana uz 
piebraucamo ceļu 
teritorijām vai 
paplašinājuma, 
kas neietilpst 
zemesgabalā. 

platums ciemu 
(apdzīvoto vietu) 
teritorijās ir 
atšķirīgs - ciemos 
gar ielām un 
autoceļiem 
aizsargjoslu 
nosaka kā 
sarkano līniju un 
būvlaidi. 

platums ciemu 
(apdzīvoto 
vietu) teritorijās 
ir atšķirīgs - 
ciemos gar 
ielām un 
autoceļiem 
aizsargjoslu 
nosaka kā 
sarkano līniju un 
būvlaidi. 
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Pielikums Nr.2 
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1. attēls. Meži 
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2. attēls. Būvmateriālu izejvielu un kūdras atradnes, prognozēto/perspektīvo krājumu laukumi 
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3. attēls. Virszemes ūdensobjekti un to tiešās sateces baseini 
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4. attēls. Virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitāte 
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5. attēls. Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ūdensnotekas, meliorētās lauksaimniecības un mežu teritorijas 
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6. attēls. Dabas vērtības 
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7. attēls.  Kultūras pieminekļu izvietojums 
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8. attēls. Kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu izvietojums 
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9. attēls. Riska objekti un teritorijas 
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10. attēls. Esošā apdzīvojuma struktūra 
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11. attēls. Plānotā apdzīvojuma struktūra, attīstības centri 
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12. attēls. Sociālā, izglītības, medicīnas, sporta un kultūras infrastruktūra 
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13. attēls. Nozīmīgākie tūrisma objekti un ar tūrismu saistītie pakalpojumu objekti un infrastruktūra 
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14. attēls. Esošā transporta infrastruktūra 
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15. attēls. Plānotie autoceļu infrastruktūras projekti, nepieciešamie uzlabojumi 
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16. attēls. Elektroapgādes un telekomunikāciju maģistrālās sistēmas un objekti 
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17. attēls. Ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas, siltumapgādes, gāzes apgādes sistēmas un objekti 
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18. attēls. Ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām 
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19. attēls. Kapu saimniecība 
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Datu avots: Dabas aizsardzības pārvalde. 

20. attēls. Dabas lieguma „Ābeļi” funkcionālās zonas 
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 Datu avots: Dabas aizsardzības pārvalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. attēls. Dabas parka „Dvietes paliene” funkcionālās zonas Jēkabpils novadā 
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IZMANTOTIE AVOTI 
 

 

1. Pašvaldības - attīstības plānošanas dokumenti. 

2. Apkārtējo pašvaldību - attīstības plānošanas dokumenti. 

3. Zemgales plānošanas reģiona - attīstības plānošanas dokumenti. 

4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. 

5. Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam. 

6. Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam. 

7. Nacionālā attīstības plāns 2014.-2020.gadam. 

 

8. http://www.likumi.lv -  tiesību aktu vortāls, ko uztur VSIA „Latvijas Vēstnesis". 

 

9. Dabas aizsardzības pārvalde http://www.daba. gov.lv  - normatīvie akti dabas aizsardzības jomā. 

10. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, http://www.vraa.gov.lv,  pārskats „Reģionu attīstībā Latvijā 2011”. 

11. Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapa http://www.vpvb.gov.lv - informācija par izsniegtajām B 
kategorijas piesārņojošo darbību atļaujām. 

12. Vides un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapa http://www.vidm.gov.lv  - normatīvie akti. 

13. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” http://www.meteo.lv  - informācija par vides 
stāvokli novadā no LVĢMC datu bāzēm un monitoringa un citiem pārskatiem. 

14. Nekustamā īpašuma tirgus pārskats, VZD 2013, http://kadastralavertiba.lv.  

 

15.  „Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums“. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 

16. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. AS Preses nams, 2002. 

17. Auniņš A. (red.) 2010. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. Latvijas 
Dabas fonds, Rīga, 320 lpp. 

18. Lācis, A., 2010. Purvu apzināšana un izpēte Latvijā, pielietotās metodes un sasniegtie rezultāti. Latvijas 
Universitātes raksti, 752. sējums. Zemes un vides zinātnes. 106-116. lpp.  

19. LVĢMC, 2012. Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2011.gadu. Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 
2011.gadu. 192 lpp. 

 

20. http://www.karte.lad.gov.lv   

21. http://www.sam.gov.lv  

22. http://www.lvceli.lv  

23. http://www.mk.gov.lv  

24. http://www.csb.gov.lv  

25. http://www.mantojums.lv  

26. http://www.laukutikls.lv  
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