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Kalna pagasta teritorijas plānojums (2005.-2017.) ir pagasta administratīvās teritorijas 
plānojums, kurā attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) 
izmantošana un apbūves noteikumi.  
 
Pagasta teritorijas plānojums sastāv no šādām sastāvdaļām:   

 paskaidrojuma raksta(I sējums);  

 apbūves noteikumiem( II sējums);  

 pārskata par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi(III 
sējums);  

 grafiskās daļas(IV sējums). 

Teritorijas plānojuma saistošās daļas ir apbūves noteikumi un grafiskā daļa. 

Plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Kalna pagasta padomes 2004. gada 7. aprīļa 
sēdes lēmumu (protokola Nr. 4 p 3.).  

Teritorijas plānojuma izstrādāšana uzsākta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 
“Teritorijas plānošanas likumu” (12.06.2002.) un Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 
34.) “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (13.01.2004.). Plānojuma 
izstrādāšanas laikā mainījās Ministru kabineta noteikumi un plānošanas process tika 
pabeigts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 883.) “Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.).  

Pagasta teritorijas plānojums izstrādāts izmantojot Valsts zemes dienesta sagatavotās 
topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību M 1:10000 atsevišķas lapas, kā arī 1983. gada 
topogrāfiskās kartes M 1: 10 000. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmantotas arī 
ortofoto ainas un zemes kadastra plāns.  

Kalna pagasta teritorijas plānojums pieņemts, kā pagasta saistošie noteikumi Nr. 10 
„Kalna pagasta teritorijas plānojums” ar Kalna pagasta padomes 2005. gada 30. 
novembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 15, 1§). 
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1. Plānojuma pamatprincipi un mērķi 

1.1. Plānojuma pamatprincipi 
 
Izstrādājot Kalna pagasta teritorijas plānojumu, tika ievēroti šādi plānošanas 

pamatprincipi: 
 ilgtspējīgas attīstības princips, kas paredz nodrošināt nākamajām 
paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu 
dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūras mantojuma 
saglabāšanu;  

 daudzveidības princips, kas paredz jebkura teritorijas attīstības plāna 
izstrādē nodrošināt dabas vides, kultūrvides, resursu un saimnieciskās 
darbības daudzveidību; 

 subsidiaritātes princips, kas paredz teritorijas plānošanā augstākas 
pārvaldes institūcijas neiejaukšanos zemāka līmeņa institūcijas 
kompetencē; 

 atklātības princips, kas paredz teritorijas attīstības plānus izstrādāt, 
iesaistot sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas 
atklātumu.  

1.2. Ziņojums par plānojuma atbilstību augstāka līmeņa plānošanas 
dokumentiem 
Izstrādājot Kalna pagasta teritorijas plānojumu, tika ņemti vērā augstāka līmeņa 

plānošanas dokumenti. Nacionālais plānojums, kas joprojām atrodas izstrādes stadijā, 
nosaka valsts intereses un prasības valsts teritorijas izmantošanā un attīstībā. Nacionālā 
plānojuma saistošā daļa ir 2003.gada 9.decembrī MK apstiprinātie noteikumi Nr.684 
„Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. Saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem, Kalna pagastā nav nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemju.  

Izstrādājot teritorijas plānojumu, ir izvērtēta Zemgales attīstības stratēģija 
(2003), Zemgales tūrisma attīstības stratēģija un Zemgales autoceļu attīstības 
programma, Jēkabpils rajona plānojums (2003.). Kalna pagasta teritorijas plānojumā 
ir ievērtēti un uzsvērti pašvaldībai būtiskākie virzieni. Galvenie reģiona attīstības virzieni, 
kas ir aktuāli arī Kalna pagasta pašvaldībā:  

• Cilvēkresursu attīstība; 
• Infrastruktūras attīstība(t.sk. sakaru); 
• Sociālo pakalpojumu nodrošināšana; 
• Tūrisma attīstība. 

Izvērtējot Kalna pagasta lomu un vietu reģionā un rajonā saistībā ar šiem 
dokumentiem, jāsecina, ka pagasta iespējas attīstīties var balstīt uz dabas, kā arī 
lauksaimniecības un meža zemju resursiem, taču attīstība šajos sektoros nespēs 
nodarbināt visus pagasta iedzīvotājus. Pagasta attīstība ir cieši saistīta ar cilvēkresursu 
attīstību – iedzīvotāju iespējām pārkvalificēties, apgūt uzņēmējdarbības pamatus, gūt 
jaunas ierosmes sava biznesa attīstībai. Lai aktivizētu vietējo sabiedrību, labs iesākums ir 
dažādu interešu kopu, sabiedrisku organizāciju veidošanās vietējā sabiedrībā. Pagasta 
„brīvā niša” varētu būt ekoloģiski tīras produkcijas ražošana, sava tūrisma piedāvājuma 
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izstrāde, līdzdalība rajona līmeņa tūrisma projektos. Skola un kultūras nams ir Kalna 
pagasta sabiedriskās dzīves balsts, tāpēc viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem ir 
atrast līdzekļus to uzturēšanai un atjaunošanai. Jāatzīst fakts, ka pašvaldībā ar salīdzinoši 
nelielu iedzīvotāju skaitu un budžetu ir grūti piesaistīt līdzekļus infrastruktūras un sociālo 
objektu attīstībai, tomēr teritorijas plānojumā ir paredzētas jaunu sporta un atpūtas 
objektu būvniecībai.  

Saskaņā ar valdības izstrādāto novadu veidošanas  projektu, Kalna pagastam 
šobrīd nav kapacitātes kļūt par novada centru, un tas ir iekļauts Zasas novadā ar Zasu kā 
novada centru.  

Pēc valdības izstrādātā apdzīvojuma struktūras projekta, Vidsalas ciemā kā 
vietējas nozīmes centrā, ir jābūt pieejamiem vismaz šādiem pakalpojumiem: 

 pašvaldības administrācijas pakalpojumiem,  
 pamatskolai,  
 bibliotēkai,  
 sabiedriskajam interneta pieejas punktam, 
 tirdzniecībai t.sk. pārtikas un rūpniecības precēm, 
 centralizētai ūdensapgādei, notekūdeņu attīrīšanai,  
 melnā seguma ceļa savienojumam ar pilsētām vai reģionālas, nacionālas 

nozīmes autoceļu, 
 publiski pieejamām atpūtas teritorijām, 
 sabiedriskajam transportam ar pieturvietu, 
 sociālajam darbiniekam, 
 iecirkņa inspektoram, 
 pastam, 
 ražošanas zonai, 
 darba vietām - vairāk kā 50 % no darbaspējīgo iedzīvotāju skaita.  

Ne Vidsala, ne Dubulti visas prasības nevar nodrošināt, taču pašvaldībai ir jātiecas 
pakalpojumus piedāvāt, lai „noturētu” pašvaldībā iedzīvotājus, piemēram, jānodrošina 
publiska interneta pieeja, jāpanāk sakaru kvalitātes uzlabošanu(mobilo sakaru kvalitāte 
ir slikta). Pagasta prioritārais uzdevums  ir panākt autoceļa Aknīste – Siliņi (P 74) 
posma asfaltēšanu (šis pasākums ir iekļauts gan Zemgales autoceļu attīstības 
programmā, gan Jēkabpils rajona plānojumā). Ceļu posma asfaltēšana rosinās satiksmi 
starp Vidsalas un Dubultu ciemiem un  nodrošinās saikni starp abiem ciematiem, jo 
šobrīd  skolas vecuma bērni no Vidsalas un tuvākās apkārtnes dodas uz skolu Zasā, 
Jēkabpilī vai Leimaņu pagastā. Dubultos Mežāres skolā mācās tikai Dubultu ciema 
iedzīvotāju bērni. Autoceļa asfaltēšana „atdzīvinātu” arī pagasta saimniecisko un 
kultūras dzīvi. 

1.3. Kopējo interešu teritorijas 
Jēkabpils rajona nozīmīgākais projekts, kura apgūšana tika uzsākta 2002.gada 

nogalē, ir ES LIFE programmas projekts „Ziemeļsusējas upes baseina ūdenssaimniecības 
apsaimniekošanas sistēmas izstrādāšana, balstoties uz ekosistēmu pieeju un plašu 
iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā”. Projekta ietvaros tiek izstrādāts arī 
Ziemeļsusējas upes apsaimniekošanas un pārvaldības plāns.  
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Tā ietvaros ir veikta jauna urbuma ierīkošana un ūdens atdzelžošanas iekārtu 
iegāde Dubultu ciemam, kā arī paredzēta NAI izbūve Vidsalas ciemā, izveidojot mitraiņu 
kaskādes. Ziemeļsusējas baseins  aptver Sēlpils, Leimaņu, Zasas, Salas, Ābeļu un Kalna 
pagastus-  par ūdens kvalitāti Ziemeļsusējas baseinā atbildīgi ir visi minētie pagasti. 2/3 
jeb 75% Kalna pagasta teritorijas atrodas Ziemeļsusējas baseinā. 

 

1.4. Kalna pagasta plānošanas dokumenti  
2000.gada 13.decembrī (sēdes protokola izraksts Nr.13) ir apstiprināta Kalna 

pagasta attīstības programma 2001.-2003. gadam. Pagasta attīstības programmu ir 
nepieciešams atjaunināt, īpaši uzlabojot tās stratēģisko daļu.  2004. gada 7. martā Kalna 
pagasta padome pieņēma lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādi. Teritorijas plānojuma 
izstrādes gaitā tika izvērtētas attīstības programmas ieviešanas sekmes, kā arī pārskatīti 
pagasta attīstības mērķi.  

2000. gadā VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Jēkabpils filiāles Nekustamā 
īpašuma formēšanas birojs izstrādājis Kalna pagasta teritoriālplānojumu. Izstrādātais 
dokuments nosaka ciemu robežas, dažādu objektu izvietojumu un to aizsargjoslas. 
Projekts apstiprināts pagasta padomē ar 13.12.2000. pagasta padomes lēmumu „Par 
Kalna pagasta teritoriālplānojuma I redakcijas apstiprināšanu”.  

2005. gada aprīlī  tika veikta iedzīvotāju anketēšana un 2005.gada 20.maijā notika 
Kalna pagasta attīstības vīzijas formulēšanas seminārs (01.06.2005.).ar mērķi definēt 
svarīgākos pagasta attīstības virzienus laika periodam 2005.-2017. gadam saistībā ar 
zemes izmantošanu. 

1.5. Pagasta teritorijas attīstības mērķi 
Kalna pagasta teritorija kopumā aizņem  17310 ha lielu platību un 2004.gadā 

pagastā dzīvoja 782 iedzīvotāji, no kuriem 156 dzīvo pagasta administratīvajā centrā – 
Vidsalā, 129 – Dubultos. Kalna pagastā ir mazākais iedzīvotāju blīvums Jēkabpils rajonā 
– 4,5 km2, 12%  pagasta teritorijas aizņem dabas liegumi. 

 
 Kalna pagasta teritorijas pamatvērtības: 

 Tīra, nepiesārņota vide; 
 Lauksamniecības un meža resursi; 
 Labs ceļu tīkls; 
 Dabas vērtības – retu sugu un biotopu esamība - melnais stārķis, 

ezerrieksts. 
 Pagastā atrodas 5 Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas. 
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Kalna pagasta nākotnes vīzija 
 

 

 
 

Tīra, sakopta vide 
 

Attīstīta lauksaimnieciskās produkcijas ražošana 
 

Ir attīstīta sociālā infrastruktūra - pagastā darbojas skola, kultūras nams, ir sporta 
laukums, sporta zāle. 

 
Labi uzturētais ceļu tīkls nodrošina satiksmi ar Jēkabpili, Daugavpili un vietējas 

nozīmes centriem – Aknīsti, Viesīti, Zasu. 
 

Saglabāta Sēlijai raksturīgā ainava, izveidojusies viensētu struktūra. 
 

Pagasts ir iekļāvies Zemgales reģiona tūrisma piedāvājumā.  
 

Attīstīts dabas izziņas tūrisms. 
 

Pagastā ir populāras medību un makšķerēšanas vietas. 
 

Darbojas motosporta centrs. 
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Svarīgākās darbības pagasta attīstības vīzijas realizēšanai: 
 

Ekonomika. 
 Saglabāt un attīstīt pagasta pašvaldības budžeta iestādes (ambulanci, 

skolu, kultūras namu). 
 Atbalstīt zemnieku saimniecību attīstību, individuālā darba veicējus. 
 Atbalstīt jebkuru uzņēmējdarbības formu, kas realizēs jaunu darba 

vietu izveidošanu. 
 Pievērst lielu uzmanību pašvaldībai piešķirto līdzekļu lietderīgai un 

efektīvai izmantošanai, kā arī nekustamā īpašuma un iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa iekasēšanai; 

 Veicināt tūrisma attīstību un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. 
 
Inženierinfrastruktūra 

 Infrastruktūras (ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu, ceļu tīkla) un 
atkritumu saimniecības sakārtošanu esošo projektu ietvaros un 
iesaistīties valsts investīciju projektos, lai iegūtu papildus finansējumu. 

 Uzlabot satiksmi pagasta robežās:  
o uzturēt kārtībā ceļu fondu; 
o iegādāties pagasta vajadzībām mikroautobusu. 

 
 
Sociālā sfēra 

 Īstenot mūža izglītību pagasta iedzīvotājiem, organizēt dažāda veida 
kursus un seminārus.  

 Pilnveidot sociālo darbu ar sociālā riska ģimenēm.  
 Organizēt sociālo aizsardzību vientuļajiem pensionāriem, 

represētajiem, maznodrošinātajām ģimenēm. 
 Pilnveidot medicīnas pakalpojumu pieejamību abos pagasta ciematos. 
 Iespēju robežās sniegt sociālo palīdzību maznodrošinātām un 

daudzbērnu ģimenēm, vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, politiski 
represētām personām. 

 Uzturēt pamatskolu tādā līmenī, lai bērniem būtu iespējams iegūt 
konkurētspējīgu izglītību. 

 Veicināt jaunatnes perspektīvas dzīvei, darbam un atpūtai pagastā. 
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Dabas aizsardzība un kultūra 
 Veicināt pagasta kultūras dzīves attīstību, latvisko tradīciju izkopšanu, 

atbalstīt pašdarbības kolektīvus. 
 Pagasta bibliotēkas uzskatīt par svarīgu kultūras, izglītības un 

informācijas centru, tāpēc turpināt darbu, lai izveidotu sabiedriskā 
interneta pieejamību abās pagasta bibliotēkās. 

 Atbalstīt kultūras un sporta aktivitātes, interešu grupu darbību. 
 Dibināt interešu grupu klubiņus lietderīgai laika pavadīšanai. 
 Turpināt strādāt pie apkārtējās vides sakopšanas, panākt katra 

iedzīvotāja atbildību, tādējādi ceļot iedzīvotāju pašapziņu. 
 Rūpēties par vides saglabāšanu, nepiesārņošanu (ūdens, sadzīviskie 

atkritumi). 
 

 
Teritorijas plānojuma uzdevumi: 
 

o Izstrādāt pagasta teritorijas zonējumu, ņemot vērā  augstāka līmeņa plānošanas 
dokumentus, pašvaldības attīstības prioritātes un institūciju nosacījumus. 

o Paredzēt jaunas apbūves attīstību viensētās, nodalot dažādas intensitātes lauku 
apbūves zonas. 

o Attēlot kartē infrastruktūras objektus un teritorijas, norādīt to aizsargjoslas. 
o Veikt artēzisko urbumu, dižkoku inventarizāciju, dabas resursu atradņu 

apzināšanu. 
o Noteikt rekultivējamās teritorijas. 
o Paredzēt teritorijas atpūtas vietu iekārtošanai dabā, rekreācijas teritorijas. 
o Ievērtēt dabas liegumu teritorijās (NATURA 2000) noteiktās prasības. 
o Noteikt prioritāros atjaunojamos un uzlabojamos ceļa posmus. 
o Attēlot dabas un kultūras pieminekļus un to aizsargjoslas. 
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2. Ģeogrāfiskais novietojums un teritorijas attīstības vēsture 
 
Ģeogrāfiskais novietojums 
Kalna pagasts izvietots Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenumā, 

Jēkabpils rajona centrālajā daļā. Tas robežojas ziemeļos ar Ābeļu un Salas pagastiem, 
rietumos ar Viesītes pilsētu ar lauku teritoriju un Elkšņu pagastu, dienvidos ar Aknīstes 
pilsētu ar lauku teritoriju un austrumos ar Leimaņu un Dignājas pagastiem.  

Pagastu DA – ZR virzienā šķērso valsts 1.šķiras autoceļš P 72 „Ilūkste – 
Bebrene – Birži” un Z – D virzienā valsts 1. šķiras autoceļš P 74 „Siliņi – Aknīste”.  

Attālums līdz Latvijas galvaspilsētai- ~150 km, Jēkabpilij- 26 km, tuvāko rajonu 
centriem: Aizkrauklei- 67 km, Preiļiem- 64km, Madonai- 83 km. 

 

 
2.1. attēls Kalna pagasta ģeogrāfiskais novietojums. 
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Teritorijas vēsturiskā attīstība 
 
Līdz 2. pasaules karam liela daļa kalna pagasta teritorijas ietilpa bij. Biržu 

pagastā, neliela daļa – bij. Elkšņu un bij. Dignājas pagastā. 1945. gadā Biržu pagastā tika 
izveidoti vairāki ciemi, t.sk. Vidsalas un Kalna ciems, 1949. gadā Biržu pagasta 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. 

Padomju varas gados pirmie kolhozi („Stars”, „Pilskalni”, „Mežvidi”, 
„Vidsala”, „Ausma”) izveidojās 1948 .gadā 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 pārveidota par paju sabiedrību „Vienība”, 
kas 1993. gadā likvidēta. 
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3. Ģeoloģiskā uzbūve, reljefs un augsnes 

3.1.Īss ģeoloģiskais raksturojums 
Pirmskvartāra nogulumi 

Tāpat kā visā Latvijā, arī Kalna pagastā ģeoloģisko griezumu veido divi tā 
pamatelementi – kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega. 
 Kristāliskā pamatklintājā sastopami arhaja un proterozoja ieži – mikrokristāliskie 
biotīta un ragmāņa-biotīta gneisi, magnetīta kvarcīti, biotīta – ragmāņa un biotīta 
plagiogranīti. Tā virsma ieguļ 850 - 880 m zem jūras līmeņa. Pamatklintāja iežu vecums 
un  savstarpējā saguluma apstākļi ir vēl nepietiekami izpētīti, tiek uzskatīts, ka to vecums 
pārsniedz 2700 miljonus gadu. 
 Nogulumiežos, sākot no senākajiem, visdziļāk iegulošajiem, ir konstatēti venda, 
kembrija, ordovika, silūra, devona un kvartāra periodu nogulumi. To kopējais biezums 
sasniedz 960 - 1000 m. 
 Venda slāņkopas ieži veidojušies dažāda dziļuma jūras baseinā. Tajā 
izgulsnējušies smilšakmeņi, māli, argilītveida māli, aleirolīti, gravelīti kuru kopējais 
biezums ir ap 80 – 100m. Venda slāņkopas virsmā, dziļajos urbumos, konstatēta kaolinīta 
tipa dēdēšanas garoza, kas izveidojusies nogulumiem nonākot sauszemes apstākļos.  
 Arī kembrija ieži veidojušies jūras baseinā, bet šī perioda vidusdaļā apskatāmajā 
teritorijā bijusi sauszeme, par ko liecina vairākus metrus bieza dēdēšanas garoza. 
Nogulumus veido zilganpelēki vai zaļganpelēki māli ar aleirolītu un smalkgraudainu 
smilšakmeņu starpkārtām, bet slāņkopas augšdaļā sastopami kvarca smilšakmeņi. 
Kembrija nogulumu biezums ir ap 100 m, to virsma ieguļ pie absolūtā augstuma atzīmēm 
mīnus 670 – mīnus 650 metri. 
 Ordovika slāņkopa veidojusies jūras baseinā, kas pēc atkāpšanās kembrija perioda 
beigās no jauna uzvirzījies Latvijas teritorijai. Šī perioda nogulumi tiek iedalīti divās 
faciālajās zonās – Rietumu un Austrumu, kurās ir atšķirīgs nogulumu sastāvs. Pagasta 
teritorija izvietota pārejas zonā. Šeit dominē jau Austrumu faciālās zonas nogulumi, kaut 
gan vietām sastopami arī Rietumu zonas nogulumi. Ordovika nogulumi – pelēki, slāņoti 
kaļķakmeņi, melni argilīti, mālaini zaļganpelēki merģeļi – diskordanti pārsedz kembrija 
iežus. Ordovika nogulumu biezums arī ir ap 80 - 100 m, un to virsma ieguļ 570 - 590 m 
zem jūras līmeņa. 
 Silūra nogulumi diskordanti, ar sedimentācijas pārtraukuma pazīmēm, pārsedz 
ordovika iežus. Silūra slāņus veido zaļganpelēki, tumšpelēki merģeļi, karbonātiski māli 
un mālaini kaļķakmeņi, kuri vietām ir piritizēti, kā arī dolomitizēti merģeļi. 

 

Devona nogulumi 
 Devona slāņkopa ir apjomīgākā visā nogulumiežu segā. Tās kopējais biezums 
sasniedz ap 300 m. Devona iežiem ir liela nozīme, jo šie nogulumi pagasta teritorijā 
veido zemkvartāra virsmu. Devona nogulumi uzkrājušies dažāda ūdens dziļuma un 
sāļuma jūras baseinā, tam vairākkārtīgi transgresējot un regresējot (padziļinoties un 
kļūstot seklākam). 
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 Vecākie apakšdevona nogulumi ir Garždu sērijas ieži. Nogulumus veido raibi 
smalkgraudaini smilšakmeņi ar aleirolītu, mālu un merģeļu starpslāņiem. To biezums 
neliels – līdz 25 m. 
 Ķemeru svītas ieži sastopami tikai pagasta daļā, kas atrodas uz ziemeļrietumiem 
no nosacītās līnijas Aknīste – Jēkabpils. Svītas nogulumu biezums – līdz 20 m. 
 Vidusdevona nogulumus aizsāk Pērnavas svītas ieži – smalkgraudaini un 
dažādgraudaini smilšakmeņi ar mālainu aleirolītu, mālu, domerītu (dolomītmerģeļu), 
gravelītu un dolomītu starpslāņiem. Šie nogulumi sastopami visā apskatāmajā teritorijā. 
To biezums ir līdz 35 m, bet virsma ieguļ pie mīnus 260 – mīnus 280 m absolūtā 
augstuma atzīmēm. 
 Pērnavas svītu pārsedz Narvas svītas ieži – pelēki, zaļganpelēki domerīti, māli, 
mālaini dolomīti un dolomīti. Svītas pamatnē ieguļ brekčija, bet vidusdaļā sastopami 
ģipšakmens starpslāņi. Šīs svītas ūdeni mazcaurlaidīgie ieži, kuru biezums ir ap 85 m, 
veido reģionālas nozīmes ūdens sprostslāni. 
 Augstāk griezumā atrodas ūdenscaurlaidīgo vidus- un augšdevona terigēno iežu 
komplekss, ko aizsāk Arukilas svīta, kuru veido sarkanbrūni smalkgraudaini 
smilšakmeņi, sarkanbrūni, raibi, pelēkzaļgani māli un aleirītiski māli. Svītas biezums ir 
ap 80 m. Arī augstāk iegulošajā, Burtnieku svītā sastopami sarkanbrūni vai dzeltenbrūni 
smalkgraudaini vizlaini smilšakmeņi, sarkanbrūni vai raibi aleirolīti, aleirītiski māli un 
māli. Burtnieku svītas biezums ir līdz 90 m. 
 Burtnieku svītas nogulumiem uzguļ Gaujas svītas dzeltenpelēki smilšakmeņi, 
sarkanbrūni, gaiši zaļganpelēki, raibi aleirolīti, māli, aleirītiski māli. Arī šīs svītas 
biezums svārstās līdz 90 m. Devona terigēno slāņkopu noslēdz Amatas svītas ieži – 
dzeltenpelēki smilšakmeņi ar sarkanbrūnu aleirolītu un mālu starpslāņiem. Amatas svītas 
biezums ir līdz 40m. Ļoti nelielā laukumā pirmskvartāra nogulumu virsmā tā atsedzas 
dienvidos no pagasta centra - Vidsalas. 
 Pagasta teritorijas lielākajā daļā zem kvartāra nogulumiem atsedzas Pļaviņu svītas 
pelēkbrūni dolomīti, zaļganpelēki domerīti, karbonātiski māli. Svītas apakšējā daļā 
vietām sastopami arī aleirolīti vai smalkgraudaini smilšakmeņi. Pļaviņu svītas biezums 
nepārsniedz 40 m. 
 Nelielā laukumā, uz ZA no Vidsalas, Pļaviņu svītas iežus vēl pārsedz Salaspils 
svītas zaļganpelēki māli, dolomīti, domerīti un ģipši, kuru biezums nepārsniedz 10 m. 

Devona nogulumu virsma ir samērā līdzena, tā ieguļ pie absolūtā augstuma 
atzīmēm 85 – 95 m. 
 

Kvartāra nogulumi 
 Kvartāra periodā Latvijas teritoriju vairākkārt klāja kontinentālie ledāji, noārdot 
un pārveidojot agrāk izveidojušās reljefa formas un nogulumus, kā arī radot jaunus. 
Nogulumu un reljefu veidojošo procesu raksturu, līdz ar to kvartāra segas ģeoloģiskās 
uzbūves un mūsdienu reljefa daudzveidību lielā mērā noteica ledāja, īpaši pēdējā, 
glaciodinamiskā darbība, tā atkāpšanās procesu raksturs un intensitāte. 
 Kvartāra nogulumi pagasta teritorijā veido nepārtrauktu, nevienmērīga biezuma 
segu, kas pārklāj erodēto, ledāja pārveidoto un izlīdzināto devona iežu virsu. Kvartāra 
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nogulumu biezums nepārsniedz 35 m, bet pašos pagasta ziemeļos tas ir pat mazāks par 10 
m. 

Lielākā nozīme ir kvartāra nogulumu augšējam slānim – Latvijas svītas 
nogulumiem, kas veidojušies pēdējā ledāja darbības un atkāpšanās (kušanas) procesu 
rezultātā. 

Glacigēnie (ledāja) nogulumi veido reljefa formas lielākajā daļā apskatāmās 
teritorijas uz DDR no pagasta centra Vidsalas, Nomaņu purva virzienā un ap to. Latvijas 
leduslaikmeta morēnas sastāvs ir ļoti mainīgs, pārsvarā sastopama sarkanbrūna vai brūna 
morēnas mālsmilts. No iepriekšējo leduslaikmetu morēnām tā atšķiras ar gaišāku krāsu, 
mazāku blīvumu un lielāku smilts un grants saturu. Morēnas biezums mainās no 5 – 7 
līdz 20 m un vairāk. Bieži morēnā sastopamas stipri dislocētas dažāda biezuma un sastāva 
starpkārtas un ieslēgumi. Starpkārtas dažkārt var sasniegt pat vairāku metru biezumu. 

Pagasta ziemeļu daļā, kur kvartāra nogulumi ir visplānākie, sastopami 
limnoglaciālie Latvijas svītas nogulumi. Tos pārsvarā veido mālains aleirīts vai aleirītisks 
māls. Šie nogulumi veidojušies lokālā ledāja kušanas ūdeņu baseinā un pārsedz 1-2 m 
biezu glacigēno nogulumu slāni, kas izgulsnēts tieši virs devona nogulumiem. 
Limnoglaciālo nogulumu biezums mainās no dažiem metriem līdz 7 metriem. Šie 
nogulumi zemes virspusē atsedzas arī Šķībā purva apkārtnē, pagasta dienvidos. 

Fluvioglaciālie (ledāja kušanas ūdeņu straumju) nogulumi salīdzinoši nelielās 
platībās sastopami dienvidaustrumos no Vidsalas. To sastāvā dominē dažādgraudaina 
smilts, nereti ar smilts-grants un oļu piejaukumu. Nogulumu biezums ir ļoti mainīgs un 
svārstās no dažiem līdz 10 m. Ar fluvioglaciālajiem nogulumiem saistīts smilts-grants, 
smilts prognozēto krājumu laukums Laukāres kā arī vairākas nelielas smilts-grants un 
smilts atradnes. 

Pēcledus laikmetā – holocēnā, pēdējo 10 – 11 tūkstošs gadu laikā veidojušies aluviālie, 
ezeru un purvu nogulumi. 

Aluviālie (upju) nogulumi sastopami gar Ziemeļsusējas un Dienvidsusējas 
pietekām. Tos veido pārsvarā dažādgraudaina smilts ar organikas piejaukumu, retāk 
sastopams grants vai oļu piejaukums. Nogulumu biezums ir neliels – līdz 1 – 2 m. 

Purvu nogulumi izplatīti diezgan plašās teritorijās. Tie aizņem lokālus reljefa 
pazeminājumus. Pārsvarā sastopami zemā tipa purvi, kurus veido zāļu – koku, koku – 
grīšļu un koku kūdra ar augstu sadalīšanās pakāpi. Kūdras biezums tajos reti pārsniedz 2 
m. Ievērojamākas platības aizņem augstā tipa purvi. Lielākie no tiem ir Nomaņu un 
Spuldzenieku purvs, kuru platība pagasta teritorijā pārsniedz 500 ha, bet maksimālais 
kūdras biezums ir ap 7m. Iegulu veido sfagnu, spilvju – sfagnu, koku – sfagnu kūdra, 
kuras sadalīšanās pakāpe mainās no 10 līdz 45%. 

Ezeru nogulumi – sapropelis, konstatēti visos pagasta ezeros un dažos purvos zem 
kūdras slāņa. Sapropeļa slāņa biezums Vārzgūnes, Klaucānu un  Priekulānu ezeros 
pārsniedz 5 m. 
 Zemkvartāra iežu virsmas, kvartāra nogulumu uzbūves un šo nogulumu veidotā 
reljefa raksturs, kā arī pašreizējo ģeoloģisko procesu norises īpatnības ļauj izdalīt 
ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko apstākļu ziņā samērā viendabīgas teritorijas – 
glaciomorfoģenētiskos kompleksus. Katrai no šīm teritoriālajām vienībām ir raksturīgs 
savs reljefa formu kopums un specifiskas ģeoloģiskās uzbūves īpatnības, kas lielā mērā 
nosaka pārējo dabas apstākļu iezīmes. Pagasta teritorijas lielākā daļa (uz dienvidiem no 
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Vidsalas) ietilpst Aknīstes nolaidenumā, kas aizņem Austrumlatvijas zemienes 
dienvidrietumu daļu. Savukārt pagasta ziemeļu daļa (līdz Vidsalai) iestiepjas Jersikas 
līdzenumā. 
 Aknīstes nolaidenuma virsma ir viļņots līdzenums ar gariem, līdz 2 km platiem un 
5 – 15 m augstiem, pārsvarā ziemeļaustrumu virzienā orientētiem pacēlumiem ar retiem 
zemiem pauguriem un vaļņiem kā arī plašiem, bieži pārpurvotiem pazeminājumiem starp 
tiem. Reljefa veidošanās notika Austrumlatvijas ledus plūsmas malas zonā un šeit 
izplatītās formas pārsvarā pieder pie frontālajiem veidojumiem. Nogulumi ir 
glaciotektoniski deformēti. Sastopamas dažāda lieluma sabīdījuma un saspieduma krokas, 
zvīņveida uzbīdījumi un atrauteņi. Zemes virsmas absolūtais augstums mainās 95 – 130 
m robežās. 
 Arī Jersikas līdzenums ietilpst Austrumlatvijas zemienē. Tā teritoriju pagastā 
veido viļņots līdzenums, kura virsma atrodas 90 – 95 m virs jūras līmeņa. Kvartāra 
nogulumu biezums reti pārsniedz 10 m. Plaši zemes virsmā izplatīti ledāja kušanas ūdeņu 
baseinu nogulumi. Lielākajā tā daļā gruntsūdeņi atrodas tuvu zemes virspusei. 
Nelabvēlīgi noteces apstākļi ir veicinājuši plašu teritoriju pārpurvošanos. 

3.2.Mūsdienu ģeoloģisko procesu raksturojums 
Eksodinamisko procesu izpausmes Kalna pagasta teritorijā ir visai nelielas. Tiem 

pieskaitāmi pārpurvošanās, kā arī procesi, kas saistīti ar upju ģeoloģisko darbību. 
Pārpurvošanās procesu izpausmes vērojamas noslēgtos reljefa pazeminājumos, kur 
zemes virspusē atsedzas ūdeni vāji caurlaidīgi nogulumi. Līdz ar to šajos iecirkņos ūdens 
notece ir apgrūtināta vai nenotiek vispār. Procesa iedarbībai ir pakļautas starppauguru, 
nevienmērīgas akkumulācijas un upju palieņu ieplakas. Jāatzīmē, ka pārpurvošanās 
procesi noris ļoti lēnām – aptuvenais kūdras uzkrāšanās temps ir 1 mm/gadā. 
Pārpurvošanās darbība vērojama arī mūsdienās. Dažviet neapdomīgi veiktu celtniecības 
darbu rezultātā, kuras laikā ir traucēta notece, veidojas pārmitri apstākļi un sākas 
minerālgrunts pārpurvošanās. Ezeri pakāpeniski aizaug un to vietā veidojas purvi. 
Procesi, kas saistīti ar upju ģeoloģisko darbību, norisinās upju ielejās. To darbība, 
galvenokārt, izpaužas krastu noārdīšanā, visai ievērojami mainot upes šķērsprofilu. 
Noārdītais materiāls akumulējas kādā citā upes ielejas daļā. Tie pastiprinās palu laikā un 
lietavu periodā paaugstinoties ūdens līmenim upē un palielinoties straumes ātrumam. 
Gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās upju garenprofili. Procesi, kas saistīti ar upju 
ģeoloģisko darbību, visvairāk vērojami Dienvidsusējas un Ziemeļsusējas pieteku 
nelielajās ielejās.  

Kopumā pagasta teritorijas inženierģeoloģiskos apstākļus var raksturot kā 
labvēlīgus jebkura veida saimnieciskai darbībai. It īpaši tas attiecas uz iecirkņiem, kur 
zemes virspusē atsedzas morēnas nogulumi. Savukārt ne īpaši labvēlīgas saimnieciskai 
darbībai ir teritorijas, kur vērojami pārpurvošanās procesi. Iecirkņos, kur zemes virspusē 
atsedzas purvu nogulumi vai gruntsūdeņu līmenis atrodas seklāk par 2 m, gruntsūdeņi var 
būt agresīvi pret normāla blīvuma betonu. 

Jāatzīmē, ka veicot jebkādus celtniecības darbus, noteikti nepieciešama apbūvei 
paredzētās teritorijas detāla inženierģeoloģiskā izpēte. Veicot izpētes darbus 
nepieciešams papildus izvērtēt gruntsūdeņu iespējamo agresivitāti pret betonu, it īpaši 
gadījumos, kad to līmenis atrodas nelielā dziļumā (1-2 m). 
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3.3. Reljefs 
Kalna pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes dienvidrietumu stūrī- Aknīstes 

nolaidenumā. Pārsvarā lēzens, rietumdaļā vidēji viļņots reljefs. Augstums pārsvarā 90 – 
125 m vjl (lielākais- 142,1 m pie „Ceriņiem” pagasta austrumdaļā, kur ir 5 – 15 m augstu 
sīkpauguru masīvu un izspiedumu vaļņu virknes.). Teritorijā izceļas savstarpēji paralēli, 
AZA – RDR virzienā orientēti, līdz 21 km gari, 0,5 – 2 km plati, 4 – 12 m augsti 
pacēlumi, kuru virsu sarežģī flūtingveida vaļņi. Pacēlumus vietām šķērso ZR – DA 
virzienā stieptas frontālo veidojumu joslas.  Starp Leimaņiem un Vidsalu ir 5-15 m 
augstu sīkpauguru masīvu un izspieduma vaļņu virknes 

 

3.4.Augsnes 
Pārsvarā vidēji un stipri podzolētās velēnu podzolaugsnes, kas vietām mijas ar 

velēnpodzolētajām glejaugsnēm un purvu augsnēm. Pacēlumos daļēji iekultivētas vāji 
podzolētās velēnu podzolaugsnes. Pēc augsnes rajonēšanas datiem Kalna pagasta ietilpst 
Viduslatvijas līdzenumā un Sēlijas paugurainie, ar viļņaunu, reljefu, vidējiem siltuma un 
mitruma apstākļiem, velēnu podzolētām smilšmāla, mālsmilts, purvainām un purva 
augsnēm. Vibiežāk sastopamās – velēnu podzolaugsnes. 

 

3.5.Klimats 
Klimats ir mēreni kontinentāls. Gada vidējā temperatūra ir 6°, siltākais mēnesis – 

jūlijs(17,3°), aukstākais – februāris (no -6,5° līdz -7°). Aktīvo temperatūru summa 2000-
2100°C. Bezsala periods ir viens no garākajiem Latvijā. Nokrišņi 620-650 mm gadā. 
Sniega sega līdz 106 dienām. 

3.6 Virszemes ūdeņi. 
Pēc hidrogrāfiskā iedalījuma Kalna pagasta ūdensteces un ūdenstilpes ietilpst 

Daugavas un Lielupes sateces baseinos.  
Pagasta teritoriju saposmo ūdensteču - upju, strautu un meliorācijas novadgrāvju 

tīkls. Pagastā atrodas 12 ezeri un ūdenskrātuves. Ūdeņi aizņem 416,2 ha jeb 2,4 % 
pagasta teritorijas. 
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Virszemes ūdeņi un purvi 

 
3.2.attēls. Kalna pagasta novietojums  ūdensbaseinu 

teritorijās 

Kalna pagastu šķērso 
Daugavas un Lielupes 
ūdensšķirtne. Pagasta 
teritorijas D daļā uz Lielupi 
tek Dienvidsusējas pietekas 
Arālīte, Supīte, 
Goba(Gobleja) un Orste. 
Pagasta Z daļu atūdeņo 
Ziemeļsusējas pietekas – 
Podvāze, Biržupe, 
Lakstīgalu grāvis, Vārzgūne, 
Ermīte, Bērzupīte, 
Alaudnīca. Kalna pagasta 
teritorija atrodas 2 
ūdensobjektu teritorijās 
Ziemeļdsusējas un 
Dienvidsusējas baseinos 
(skat. 3.2 attēlu). 
 
 

 
Ūdensteces 
Ziemeļsusējas sateces baseins(Daugavas upes baseina apgabals) 

Ziemeļsusēja ir Daugavas kreisā pieteka Jēkabpils rajonā. Upes garums ir 52 km, 
sateces baseina platība ir 491 km2. Ziemeļsusēja sākas uz dienvidaustrumiem no Zasas. 
Tek pa Aknīstes nolaidenumu paralēli Daugavai. Baseinā ir ļoti daudz purvu un mežu. 
Krastos senāk esot bijušas pļavas, kas tagad pārsvarā ir aizaugušas. Upes augštece un 
lejtece ir iztaisnota. Lielākās pietekas ir Landzānu upīte, Ridupīte, Zasa, Aldaunīca, 
Podvāze, Piestiņa. 

Ziemeļsusējas upe- nedaudz ieplūst pagasta teritorijā tās ziemeļos. Upes kopējais 
garums- 52 km, baseina laukums- 490,7 ha. Upes tecējums lēns, kvalitāti ietekmē 
notekūdeņi, saprobitātes pakāpe- β(vāji piesārņots).  

Ērmītes upe- garums 10 km, baseina laukums- 26,6 ha, ietek Vārzgūnes ezerā. 
Gandrīz visā garumā (izņemot 1 km) upes gultne ir iztaisnota un regulēta, 1963. gadā 
veikta meliorācija. Vietām upīte ļoti šaura un sekla, atgādina notekgrāvi. Tīrības pakāpe 
1,5 – 2, kas atbilst tīras līdz vāji piesārņotas upes vērtējumam. Upes krasti ir 
mazapdzīvoti, krasti purvaini, grūti pieejami.  

Aldaunīcas upe- Iztek no Skrīveru ezera. Lejtecē upe tek caur purvainu apvidu, 
atrodas pagasta ZR, Ziemeļsusējas kreisā pieteka, tek paralēli Ērmītei.  

Vārzgūnes upe- iztek no Vārzgūnes ezera. Garums 3 km, baseina laukums 48,7 ha. 
Podvāzes upe (Pudveize, Biržupe)- šķērso pagasta teritoriju tā vidusdaļā. garums- 20 

km, baseina laukums- 121,4 ha.. Augštece uzņem grāvjus no Nomavas purva un Baltā 
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(Nomavas) ezera, bet vidustece Biržupes kanālu no purva rietumu puses. Tek cauri 
Priekulānu ezeram, kas savienots ar Klaucānu ezeru. Ezers darbojas kā attīrītājs. Upes 
vidējā tīrības pakāpe ir 1,6, kas atbilst vāji piesārņotas upes statusam. Saprobitātes 
pakāpe- β, upes kvalitāti ietekmē fermu un mājsaimniecības notekūdeņi. 

 
Dienvidsusējas sateces baseins(Lielupes upes baseina apgabals) 
Dienvidsusēja ir Mēmeles labā pieteka Daugavpils, Jēkabpils, un Aizkraukles 

rajonā. Upes garums ir 114 km, sateces baseina platība – 1210 km2. 
Dienvidsusēja iztek Aknīstes nolaidenuma dienvidos no pārpurvota meža. Upe 

vietām ir regulēta. Lielākās pietekas ir Dobe, Radžupe, Arālīte, Dūņupe, Zalvīte, 
Krācējgrāvis un Elsīte. 

 
Arālītes upe ir Dienvidsusējas labā krasta pieteka. garums 21 km, baseina platība 

88.1 km2. Izteka ir pārpurvotā, ar mežu daļēji apaugušā ūdensšķirtnē. Upe ir vairākkārt 
regulēta un iztaisnota gandrīz visā garumā. Paliene un apkārtējā teritorija meliorēta.  

Orstes upe- Arālītes labā krasta pieteka.  
Supīte – Arālītes pieteka, 3km gara. 
Gobleja – Aralītes pieteka, tek pa pagasta robežu. 
 
Ūdenstilpes 
Pagsasta ūdenstilpnes ir purvu akaču ezeri (Nomavas ezers), garenas formas 

glaciālie ezeri un mākslīgi veidotas ūdenstilpnes (karjeri,dīķi). Priekulānu, Klaucānu un 
Bancānu ezeri atrodas subglaciālā izspieduma iegultnē, Vārzgūnes ezers – pazeminājumā 
starp zemūdens sabīdījuma vaļņiem.  

Baltais ezers- spoguļa laukuma platība- 2,9 ha. 
Bancānu (Bullīšu) ezers- spoguļa laukuma platība- 12,5 ha, hidroloģiskais režīms- 

caurteces, vidējais dziļums- 1,9m, krasta līnijas garums- 1,5 km, maksimālais garums- 1,5 
km, maksimālais platums- 0,2km. Krasti zemi, dūņaini un nepieejami. Daugavas sateces 
baseins, iztek un ietek grāvis, sateces baseina platība- 1,3 km2, apdraud bebru darbība.  

Ērmītes (Ermītes) ezers- atrodas Vagulānu purvā. Spoguļa laukuma platība- 2,2 
ha, stipri aizaudzis. 1977.gadā tika izveidots  dzērvenāju liegums. 

Klaucānu ezers- spoguļa laukuma platība- 21,3 ha, vidējais dziļums- 2 m, krasta 
līnijas garums- 2,5 km. Caurteces ezers- iztek grāvis uz Podvāzi, ietek 3 grāvji.. 
Smilšaina piekrastes struktūra; dibens- dūņains, mālains, siekstains, uzkrājies  sakropelis. 
Krasts apaudzis ar lapu kokiem. Piekraste stipri aizaugusi ar niedrēm, īpaši A daļā. 
Ietilpst dabas liegumā „Klaucānu un Priekulānu ezeri ar apkārtējo ainavu”. 

Krūkliņu ūdenskrātuve- mākslīga ūdenskrātuve ar spoguļa platību 40 ha. 
Nomalnieku (Nomeļnieku) ezers- spoguļa laukuma platība- 3,1 ha. Beznoteces 

ezers ar maksimālo dziļumu 8,8 m.  
Nomavas (Baltais) ezers- atrodas Nomavas purvā, dabas lieguma teritorijā. 

Spoguļa laukuma platība- 22,2 ha, noteces hidroloģiskais režīms. Vidējais dziļums- 4,5 
m, maksimālais- 6,5 m. Krasta līnijas garums- 2 km, maksimālais garums- 0,8 km, 
maksimālais platums- 0,3 km. Dibenā 1,5 m dūnu slānis; dominē zemi, kūdraini un 
stingri krasti, kas DR ir akačaini. Iztek grāvis uz Podvāzi, ietek viens grāvis.  
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Priekulānu ezers- spoguļa laukuma platība 22,5 ha, vidējais dziļums- 1,3 m, 
maksimālais dziļums- 2,2 m (līmenis ir bebru paaugstināts). Krasta līnijas garums- 2 km 
(maksimālais garums- 0,8 km, maksimālais platums- 0,3 km). Dibens mālains un 
dūņains. Krasti- zemi, purvaini, apauguši ar krūmiem un nav pieejami. Ezeram cauri tek 
Podvāzes upe. 1997. gadā palaisti ūdeņi cauri meliorācijas grāvim, kas ietek Podvāzes 
upē. Ezera attece būtiski nav mainījusies, kat arī Podvāzes upes lejas daļā 1997. gadā 
veikta gultnes attīrīšana no kokiem, nojaukti bebru aizsprosti. 

Purva ezeri- vairāki ezeriņi. Mazākā ezeriņa spoguļa laukuma platība- 0,2 ha, 
lielākā- 0,8 ha.  

Urves (Urvas) ezers- atrodas 3,2 km uz DR no Dubultiem, spoguļa laukuma 
platība- 2,9 ha. 

Vārzgūnes ezers- spoguļa laukuma platība- 43 ha. Caurteces ezers- ietek un  iztek 
Vārzgūne (uz Ziemeļsusēju) un viens strauts. Stipri aizaudzis. Vidējais dziļums- 1 m 
(maksimālais- 2 m), līmenis ir bebru paaugstināts, krasta līnijas garums- 4,8 km 
(maksimālais garums- 1,9 km, maksimālais platums- 0,2 km). Ezerā atrodas viena sala 
0,4 ha platībā. Dibens dūņains, krasti zemi, apauguši ar krūmiem, nav pieejami.  

Žagaru ūdenskrātuve- mākslīgs ezers ar spoguļa laukuma platību 1,5 ha.  
Ezeru turpmākā izmantošana ir cieši saistīta ar dabas aizsardzības mērķiem – 

Klaucānu un Priekulānu ezeru turpmākā izmantošanas mērķi ir dabas aizsardzība un 
rekreācija(peldvietas, atpūtas vietas). Priekšnoteikums peldošā ezerrieksta aizsardzībai ir 
nemainīga ezeru hidroloģiskā līmeņa uzturēšana. 

 

3.7. Pazemes ūdeņi un to aizsargātība 
Kalna pagasta teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kas ir ūdeni saturošu 

un ūdeni vāji caurlaidīgu slāņkopu mija. Litoloģiski viendabīgie ūdeni saturošie slāņi, 
kurus vienu no otra atdala ūdeni vāji caurlaidīgi slāņi (sprostslāņi), veido ūdens 
horizontus. Blakus ieguļošie un hidrauliski saistītie ūdens horizonti tiek apvienoti ūdens 
horizontu kompleksos. 

Pēc ūdens apmaiņas intensitātes un tā ķīmiskā sastāva artēziskā baseina griezumā 
izdala trīs, praktiski izolētas, hidroģeoloģiskas zonas: aktīvas ūdens apmaiņas jeb 
saldūdeņu zonu, palēninātas ūdens apmaiņas jeb sāļūdeņu zonu un stagnanto (ļoti 
apgrūtināto) ūdens apmaiņas zonu. Par robežu starp šīm zonām visā Latvijā tiek pieņemti 
divi galvenie ūdens sprostslāņi: Narvas svīta un ordovika – silūra slāņkopa. Ūdens 
pārtece starp šīm zonām iespējama nelielos apjomos tikai plaisu un lūzumu joslās. 

Nozīmīgākā ir aktīvas ūdens apmaiņas (saldūdeņu) zona, kas aptver kvartāra un 
pirmskvartāra ūdens horizontus līdz Narvas svītas sprostslānim. Tajā ietilpst gan 
gruntsūdeņi, gan artēziskie ūdeņi. Pagasta teritorijā šīs zonas biezums ir ap 300 m. 

Augšējo, pastāvīgo ūdens horizontu, kas izveidojies virs ūdensnecaurlaidīgā slāņa, 
sauc par gruntsūdeņiem. Zemes virskārtu teritorijā veido atšķirīgi kvartāra un holocēna 
vecuma ieži, kuru biezums mainās no dažiem metriem līdz 35 m. Gruntsūdens horizonts 
atšķirīgos nogulumos atrodas dažādā dziļumā un ir mainīgs. Tā kā virs gruntsūdeņiem 
nav ūdensnecaurlaidīga slāņa tad to režīms ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem. 
Ūdens pieplūdi nosaka atmosfēras nokrišņi un virszemes ūdeņu infiltrācija. Gruntsūdeņus 
papildina arī citu horizontu ūdeņi, ja apakšējais ūdensnecaurlaidīgais slānis nav 



KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
2005. - 2017. 

 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 
 

23

viendabīgs. Gruntsūdeņos izdala šādus ūdens horizontus: purvu, aluviālo nogulumu, 
limnoglaciālo nogulumu un fluvioglaciālo nogulumu ūdens horizonts. 

Tā kā pagasta teritorijā dominē mālaini kvartāra nogulumi ar plānam smilts 
starpkārtām, gruntsūdeņu resursi ir ļoti ierobežoti un izmantojami tikai individuālā 
ūdensapgādē. Sakarā ar niecīgu ūdens pieteci seklajos urbumos, šajā teritorijā, 
individuālo māju ūdensapgādē, var rekomendēt izmantot tikai grodu akas vai arī ir 
jāierīko dziļurbumi. 

Purvu ūdens horizontu veido kūdra, kuras biezums reti pārsniedz 2 m. Kūdra satur 
lielu ūdens daudzumu - tās dabiskais mitrums mainās no 70 līdz 97 %, tomēr lielāka daļā 
no ūdens atrodas saistītā veidā. Gruntsūdens līmenis purvos atrodas 0,2 – 0,5 m dziļumā. 
Līmenim raksturīgas sezonas svārstības - zemākie līmeņi ir vasaras otrajā pusē. Sakarā ar 
ierobežoto brīva ūdens daudzumu un slikto tā kvalitāti (augsta krāsainība, amonijs u.c.), 
šo ūdens horizontu praktiski neizmanto. 

Fluvioglaciālie nogulumi izplatīti salīdzinoši nelielos iecirkņos un to sastāvā 
dominē dažādgraudaina smilts ar grants un oļu piejaukumu. Nogulumu biezums ir ļoti 
mainīgs, bet parasti nepārsniedz 10 m. Gruntsūdens šajos nogulumos ieguļ 6 – 8 m 
dziļumā. Sakarā ar nelieliem ūdens resursiem ūdens horizontu izmanto reti un tikai 
individuālo māju ūdens apgādei, ierīkojot grodu akas. 

Aluviālo nogulumu ūdens horizonts ir izplatīts šaurā joslā Dienvidsusējas un 
Ziemeļsusējas pieteku ielejās. Horizontu veido dažāda rupjuma smiltis ar organisko vielu 
ieslēgumiem, kuru vidējs biezums ir mazāks par 1 - 2 m. 

Limnoglaciālo nogulumu ūdens horizontu veido mālains aleirīts vai aleirītisks 
māls, kuru biezums mainās no dažiem metriem līdz 7 m, bet ūdens saturošo smilšu 
biezums nepārsniedz 1-2 m. Horizontā sastopami hidrogēnkarbonātu kalcija - nātrija 
saldūdeņi ar mineralizāciju 0,6 – 1,0 g/l, bieži ar paaugstinātu nitrātu koncentrāciju. 
Sakarā ar ierobežotu izplatību un ūdens saturošo iežu biezumu kā arī sliktu ūdens 
kvalitāti aluviālo un limnoglaciālo nogulumu ūdens horizontus praktiski neizmanto. 

Pagasta teritorijas lielākajā daļā zemes virskārtu veido morēnas smilšmāls un 
mālsmilts, kuros sporādiski ir iekļauti ar ūdeni piesātināti smilts - grants slāņi un lēcas, 
kuru biezums vietām sasniedz 10 - 15 un vairāk metrus. Šie ūdeņi ir labāk pasargāti no 
piesārņošanas. Šādiem horizontiem ir visai neliela saimnieciska nozīme, jo ūdens krājumi 
ir ierobežoti, un tas horizontos izvietojies ļoti nevienmērīgi. Šī iemesla dēļ ledāja 
nogulumu ūdens horizontus izmanto tikai individuālo māju ūdens apgādei, ierīkojot 
grodu akas. Horizontā sastopami hidrogēnkarbonātu kalcija-magnija saldūdeņi ar 
mineralizāciju 0,4 – 0,8 g/l, vietām, kur horizonti nav aizsargāti no virszemes 
piesārņojuma - hidrogēnkarbonātu - hlorīdu – nātrija - kalcija tipa ūdeņi ar paaugstinātu 
(līdz 1,3 g/l) mineralizāciju. 

Kopumā jāatzīmē, ka kvartāra ūdens horizontu nevienmērīgais un nelielais 
biezums, un daudzviet arī sliktā aizsargātība no piesārņojuma ļauj šo horizontu ūdeņus 
izmantot galvenokārt tikai atsevišķu zemnieku saimniecību un nelielu objektu ūdens 
apgādes vajadzībām. 

Artēziskie ūdeņi pārsvarā izplatīti pirmskvartāra nogulumos. Tie aizpilda 
smilšaino nogulumu poras, kā arī karbonātisko iežu plaisas un kavernas. 

Pagasta teritorijas lielākajā daļā zem kvartāra nogulumiem atsedzas Pļaviņu svītas 
dolomīti, kuru virsma ieguļ 5 līdz 35 m dziļumā. Tās biezums mainās no dažiem līdz 40 
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metriem, efektīvais biezums  - ap 10 - 15 m. Pļaviņu horizonta ūdeņi ir spiedienūdeņi. Šī 
horizonta statiskie ūdens līmeņi ieguļ 3 līdz 10 m dziļumā. Urbumu, kas ierīkoti uz šo 
ūdens horizontu, sūknēšanas debiti parasti ir līdz 4 l/sek. Horizontā sastopami 
hidrogēnkarbonātu kalcija saldūdeņi ar mineralizāciju 0,2 – 0,4 g/l un dzelzs saturu no 
0,05 līdz 4,85 mg/l. Pēc atdzelžošanas ūdens atbilsts visām dzeramā ūdens nekaitīguma 
normām. 

Pēc hidroģeoloģiskā raksturojuma Pļaviņu ūdens horizonts ekspluatācijā ir 
produktīvākais un ekonomiskākais (ieguļ tuvu zemes virsmai, ērta urbumu konstrukcija - 
ekspluatācijas urbumi ir bez filtra, ūdens kvalitāte). 

Dziļāk griezumā ieguļ Amatas un Gaujas svītu smilšakmeņi ar aleirolītu un mālu 
starpslāņiem. Amatas svītas biezums ir līdz 40 m un tās virsma ieguļ līdz 50 m dziļumam,  
Gaujas svītas biezums var sasniegt līdz 90 m un tās virsma ieguļ no 40 līdz 75 m dziļumā. 
Augšējam – Amatas horizontam, kuru pārsvarā veido sīkgraudaini smilšakmeņi ar lielāku 
daudzumu māla starpslāņu nav liela praktiskā nozīme. Gaujas horizontu var uzskatīt par 
garantētu ūdens apgādes avotu visā pagasta teritorijā. Horizonta ūdeņi ir spiedienūdeņi, tā 
statiskie līmeņi ieguļ līdz 20 m dziļumam. Urbumu debiti parasti ir 2 – 5 l/sek, jeb 200 – 
500 m3/diennaktī. Horizontā sastopami hidrogēnkarbonātu kalcija saldūdeņi ar 
mineralizāciju 0,2 – 0,4 g/l un dzelzs saturu no 0,2 līdz 8,0 mg/l. Jāatzīmē, ka teritorijā 
ūdensapgādes vajadzībām labāk izmantot horizonta augšējo daļu. 

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datiem pagastā 15 
ūdensapgādes urbumi, kuri ierīkoti uz Pļaviņu, Gaujas un kvartāra nogulumu ūdens 
horizontiem. To dziļums mainās no 30 līdz 115 m. Urbumu raksturojums dots 
I.Pielikumā. 

Artēziskie ūdeņi kopumā ir labi aizsargāti no virszemes piesārņojuma iekļūšanas. 
Izmantojamos ūdens horizontus klāj vairāki ūdeni vāji caurlaidīgu nogulumu slāņi 
(morēnas smilšmāls, limnoglaciālie aleirītiskie māli, u.c.), kuru biezums mainās no 5 līdz 
35 m. 

Veicot teritorijas attīstības plānošanu liela uzmanība jāpievērš ūdensapgādes 
risinājumam attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Neizmantoti un neapsaimniekoti ūdens 
apgādes urbumi ir viens no potenciāli visbīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas 
avotiem. Izlemjot turpmāko katra konkrētā ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas 
kārtību, jāņem vērā: 

� urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva; 
� urbuma tehniskais stāvoklis; 
� urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. 
Ņemot vērā to, ka Civillikumā un likumā “Par zemes dzīlēm” noteikts – pazemes 

ūdens pieder zemes īpašniekam, galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu 
un tātad arī urbumu likvidāciju, jāpieņem zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes 
urbums atrodas. 

Ņemot vērā iepriekš piedāvātos kritērijus, ūdensapgādes urbumus var sadalīt 
divās grupās: 

1) urbumi, kurus iespējams izmantot nākotnē; 
2) urbumi, kuru izmantošana (dažādu iemeslu dēļ) nav iespējama. 
Urbumiem, kurus izmanto un iespējams izmantot nākotnē, nepieciešams: 
a) sakārtot stingrā režīma aizsargjoslu; 
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b) nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju; 
c) novērst urbuma un stingra režīma aizsargjoslas teritorijas applūšanas vai 

piegružošanas iespēju; 
d) nodrošināt urbuma aizsardzību no tā fiziskas bojāšanas. 
Pirms urbumu izmantošanas atsākšanas vēlams veikt tā tehniskā stāvokļa pārbaudi 

un ūdens atsūknēšanu, kā arī ūdens paraugu noņemšanu tā kvalitātes pārbaudei. 
Lai likumdošanas aktos noteiktā kārtībā veiktu pazemes ūdens ieguvi: 
� katram ūdens apgādes urbumam jābūt Urbuma pasei; 
� ja vidēji diennaktī tiks iegūts 10m3 un vairāk pazemes ūdens vai arī 

ūdensapgādes pakalpojumiem tiks nodrošinātas vairāk nekā 50 fiziskas personas, tad 
saskaņā ar LR MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu 
lietošanas atļauju” prasībām, reģionālajā vides pārvaldē jāsaņem ūdens resursu lietošanas 
atļauja;; 

� ja pazemes ūdeņus izmanto centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai vai 
fasēšanai un tirgošanai cilvēku patēriņam, nepieciešams veikt hidroģeoloģiskās izpētes 
darbus, lai aprēķinātu pazemes ūdens krājumus, noteiktu bakterioloģisko un ķīmisko 
aizsargjoslu un akceptētu tos Pazemes ūdens krājumu akceptācijas komisijā, kā arī 
saņemt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā pazemes ūdens atradnes 
pasi un zemes dzīļu izmantošanas licenci. 

Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, 
nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju 
var veikt uzņēmējsabiedrība, kurai ir Valsts ģeoloģijas dienesta vai Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegta licence šāda veida darbu veikšanai. 
Kalna pagasta urbumu izvietojums parādīts 3.3. attēlā un to raksturojums dots I 
pielikumā. 

 

3.8. Derīgie izrakteņi 
Derīgie izrakteņi 
Zemes dzīļu ieguves un apsaimniekošanas kārtību nosaka 21.06.2005. LR MK noteikumi 
Nr. 449 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” 

Ģeoloģiskā uzbūve nosaka to derīgo izrakteņu klāstu, kas sastopami un kuru 
atradnes apzinātas un pētītas pagasta teritorijā. 

Kalna pagasta teritorijā atrodas 1 smilts-grants, smilts atradne, 1 smilts-grants 
atradne, 1 māla atradne, 17 kūdras atradnes vai to daļas un viena sapropeļa atradne. Vēl 
šajā administratīvajā teritorijā apzināti divi dolomīta prognozēto krājumu iecirkņi. 
Būvmateriālu, sapropeļa un kūdras atradnes parādītas 3.3.attēlā „Kalna pagasta derīgo 
izrakteņu atradnes un artēzisko urbumu izvietojums”. 
 
Būvmateriālu izejvielas 

Smilts-grants smilts atradne Pilskalni – Jēkabpils raj. atrodas uz DA no Vidsalas. 
Tās platība ir 50,6 ha un tā izpētīta 1982 gadā. Vēl 2000. gadā atradnē notika derīgā 
materiāla ieguve. Atradnes raksturojums dots II Pielikumā.. 
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3.1. tabula Kalna pagasta sapropeļa iegulu raksturojums 

 
 
 

Atradnes 
nosaukums, 

sinonīmi 

 
Ezera 

platība (ha) 

 
Ūdens dziļums 

(m) 
max. 
vid. 

 
Sapropeļa 

iegulas 
platība 

(ha) 

Sapropeļa 
slāņa 

biezums 
(m) 

max. 
vid. 

Sapropeļa 
krājumi 
tūkst.m3 
tūkst.t 
izpētes 
pakāpe 

 
 

Sapropeļa klase (veids) un kvalitatīvie 
rādītāji (%), izmantošanas virziens 

1 2 3 4 5 6 7 

Vārzgūnes 
43 2,0 

1,6 38,5 
 
 

 
38,5 

 
 
 

7,5 

6,7 
5,8 

 
 
- 

5,3 
 
 
- 

1,1 

2233 
888 

P 
tajā skaitā 

2151 
873 

 
 

82 
15 

Organogēns – silikātu (organogēni – 
mālains)  

Mēslojums
A 55,1 – 62,1 (vid. 59,5) 
W 78,0 – 93,0 (vid.85,0) 
Karbonātu (kaļķains)    

Mēslojums, augsnes kaļķošanai

Priekulānu 
22,5 2,5 

2,1 
19,5 >5,9 

4,6 
897 
292 

P 

Organogēns – silikātu (organogēni – 
mālains)  

Neizmanto
A 47,9 – 55,0 (vid. 51,5) 
W 86,0 – 89,6 (vid.87,8) 

Nomavas 
Baltais 

22,2 6,2 
6,2 

8,0 1,6 
1,5 

120 
19 

P 

Organogēns (zaļaļģu)                              
Neizmanto 
A 7,0 
W 93,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Bancānu 
Baucānu, Bullīšu 

12,5 4,1 
3,6 

9,0 > 5,3 
4,0 

 
 
- 

0,7 
 
- 

3,3 

360 
113 

P 
tajā skaitā 

60 
8 
 

300 
105 

 

 
 
 
 
Organogēns (zaļaļģu)                     
Neizmanto 
A 25,6 
W 95,0 
Silikātu (mālains)                            
Neizmanto 
A 67,3 

W 87,0 

Klaucānu 
21,4 4,8 

3,4 
17,0 > 6,0 

4,3 
 
- 

4,0 
 
 

> 1,5 

680 
173 

P 
680 
173 

 
 
 
Organogēns – silikātu (organogēni – 
mālains)  

Neizmanto
A 33,8 – 43,9 (vid. 37,1) 
W 87,0 – 92,9 (vid.90,3) 
Silikātu (mālains)                            
Neizmanto 
A 68,6 
W 75,5 

Nomalnieku 
3,1 8,9 

7,0 
 > 1,2  Organogēns (kūdrains)                   

Neizmanto 
A 4,6 
W 94,0 

Piezīme: 7.kolonā A- sapropeļa pelnainība, W – dabīgais mitrums
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Pagasta dienvidaustrumu daļā (skat. 3.3.ttēlu) 1981. gadā izpētīts Laukāres smilts-
grants atradnes Sudrabiņu iecirknis. Iecirkņa platība ir 4,2 ha, bet derīgā slāņa biezums 
tajā svārstās no 3,6 līdz 12,3 m. Tajā noteikti 248,6 tūkst. m3 lieli A kategorijas smilts-
grants materiāla krājumi. 

Abas augšminētās atradnes izpētītas smilts-grants un smilts prognozēto krājumu 
laukuma Laukāres teritorijā. Tā kopējā platība gandrīz sasniedz 1500 ha un tas pagasta 
teritorijā atrodas tikai daļēji. Prognozēto krājumu laukuma teritorija ir perspektīva jaunu 
smilts-grants materiāla atradņu izpētei. 

Kalna pagastā ir salīdzinoši lieli smilts-grants materiāla resursi, bet neviena no 
atradnēm netiek izmantota. Nepieciešamības gadījumā smilts un smilts – grants materiālu 
var iegādāties Leimaņu pagasta atradnē Laukāres, kuru patreiz izmanto SIA “Ošukalns” 
un VAS “Latgales ceļi”. Šajā atradnē uz 01.01.2005. bija aptuveni 17415 tūkst.m3 A 
kategorijas un 43200 tūkst.m3 N kategorijas smilts un smilts – grants krājumu. 

Pagasta ziemeļu daļā, uz tā robežas ar Ābeļu pagastu, atrodas māla atradne 
Kungudruvas, kas izpētīta 1974. gadā. Tās sīkāks raksturojums atrodams 2. tabulā. 
Derīgā materiāla slāņa biezums atradnē mainās no 1,8 līdz 8,6 metriem. Māls piemērots 
ķieģeļu un keramzīta ražošanai. Lai uzsāktu šī derīgā izrakteņa izmantošanu vēlams veikt 
papildus izpētes darbus. 

Meklējot Jēkabpils rajonā perspektīvus celtniecības dolomīta krājumus Kalna 
pagasta teritorijā izdalīts prognozēto krājumu laukums Ziemeļsusēja, kas sastāv no 
diviem iecirkņiem. II iecirknis daļēji iestiepjas arī Ābeļu pagastā. Abu iecirkņu 
kopplatība Kalna pagasta teritorijā ir gandrīz 720 ha, bet prognozēto resursu apjoms ir 
68,3 milj.m3. Prognozēto krājumu laukumu raksturojums dots 3.1. tabulā. Lai uzsāktu 
dolomīta ieguvi vēl nepieciešams veikt tā detalizētu izpēti. 
 
Kūdra 
 Reljefa saposmotība un apgrūtinātā notece ir veicinājusi purvu attīstību. Atradnes 
aizņem reljefa pazeminājumus - starppauguru un nevienmērīgas akumulācijas ieplakas kā 
arī ieplakas upju palienēs. Pagasta teritorijā pēc Kūdras fonda, kas sagatavots uz 1980. 
gada 1. janvāri, datiem atrodas 17 kūdras atradnes vai to daļas. Dati par kūdras atradnēm 
atrodami 4. tabulā. Jāatzīst, ka lauku darbi, kas saistīti ar pagasta kūdras atradņu 
apzināšanu veikti pagājušā gadsimta divdesmito un piecdesmito gadu beigās. Tādēļ dati 
par atradnēm ir aptuveni un to precizēšanai būtu nepieciešami papildus pētījumi. Šī 
iemesla dēļ kūdras atradņu izvietojums kartē parādīts shematiski un to robežas ir 
aptuvenas (par izejas materiālu izmantota kūdras atradņu karte mērogā 1 : 100 000, kas 
pievienota Kūdras fondam un novietojuma apraksts). Visu atradņu kūdras krājumi aplēsti 
atbilstoši prognožu P kategorijai. 

Izvērtējot Kūdras fonda datus jāsecina, ka kūdras atradņu platība mainās no 4 līdz 
767ha, bet kūdras dziļumi svārstās no 1,5 līdz 7,5 m. Kopējā kūdras atradņu platība ir 
lielāka par 2000 ha un tajās uzkrājušies vairāk kā 53,5 milj.m3 kūdras. Deviņas atradnes 
veido zemā tipa kūdra, kuru var rekomendēt izmantot kā mēslojumu, bet 8 atradnes veido 
augstā tipa kūdra, kuru arī iespējams izmantot kā mēslojumu, bet kūdru ar mazu 
sadalīšanās pakāpi - kā pakaišus. 
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Kūdras atradnes nav pietiekami pētītas un to tūlītēja izmantošana nav iespējama. 
No visām atradnēm tālākai izpētei var rekomendēt Spuldzenieku purvu (Kūdras fonda 
Nr.3850), kurā ir iespējams iegūt mazsadalījušos augstā tipa kūdru. 
Lielākais purvs pagastā – Nomaņu (Kūdras fonda Nr.3897) atrodas dabas lieguma 
teritorijā. 
 
Sapropelis 

Ezeru apsekošanas laikā Jēkabpils rajonā, ko pēc Valsts ģeoloģijas dienesta 
pasūtījuma 1998. gadā veica SIA “Geo - Konsultants”, Kalna pagasta teritorijā sapropeļa 
atradne atklāta tikai Vārzgūnes ezerā, bet pārējos ezeros sapropelim ir slikta kvalitāte vai 
arī tie atrodas aizsargājamās dabas teritorijās – liegumos. Visu sapropeļa iegulu 
raksturojums dots 3.1. tabulā. Vārzgūnes ezerā sapropeļa iegulu, kuras platība ir 38,5 ha, 
veido organogēns - silikātu sapropelis ar pelnainību ap 60% un karbonātu sapropelis. 
Sapropeļa slāņa vidējais dziļums sasniedz 5,8 m. Ezerā aplēsti 2233 tūkst.m3 jeb 888 
tūkst.t lieli sapropeļa krājumi. To izpētes pakāpe atbilst P jeb prognožu kategorijai. 
Sapropeļa krājumus var rekomendēt izmantot tuvāko lauku  mēslošanai, jo augstās 
pelnainības dēļ nav ekonomiski izdevīgi to tālu pārvadāt. Jāatzīmē, ka lai uzsāktu 
sapropeļa izmantošanu, ir nepieciešams veikt iegulas detālu izpēti. 
Jāuzsver, ka sapropeļa ieguve nevis kaitē videi, bet atveseļo pašus ezerus, pārtraucot to 
aizaugšanu. Pēc sapropeļa izņemšanas ezeros var ielaist vērtīgu zivju mazuļus un labāk 
izmantot tos rekreācijai. 
Sapropelis konstatēts arī vairākos purvos zem kūdras, bet tam nav saimnieciskas nozīmes. 

3.9. Purvi 
Austrumlatvijas ģeobotāniskais rajons, kurā ietilpst arī Kalna pagasts, ir viens no 

bagātākajiem purvu ziņā, šeit ir sastopami gan zemie, gan pārejas, gan augstie purvi. Pie 
augstajiem purviem pieskaitāmi aizsargājamie Nomavas, Spuļģu, Kaukšņu(Vagulānu) un 
Saltais purvi. Daļā purvu (Nomavas) sastopams ciņu- lāmu komplekss. 

Nomavas, Spuļģu, Kaukšņu un Saltais purvi visi atrodas dabas liegumu teritorijās 
. Nomavas un Spuļģu purvi atrodas Klaucānu un Priekulānu ezeru sateces baseinā, ir 
sasitīti ar šiem ezeriem hidroloģiski. 

Nomavas(Nomaņu) purvs ir augstais purvs, tas atrodas Sēlijas paugurvalnī, purva 
platība 1140 ha, kūdras slāņa vidējais dziļums- 4m, lielākais dziļums – 7,5 m. Līdz 1m 
dziļumamatrodama maz sadalījusies kūdra, zem kūdras- sapropelis. Purvs ir slapjš un 
akačains, tajā atrodas Nomavas ezers (platība 22,2 ha) un vēl trīs nelieli ezeriņi 
kopplatībā 9,8 ha, kas veido mozaīkveida kompleksu. Purva notece – pa Biržupes kanālu 
uz Podvāzi un Ziemeļsusēju. Purva klajā platība, mozīkveida ezeriņu kompleksi, purva 
saliņas un bagātie meži ap purvu nodrošina relatīvi lielu biotopu un sugu daudzveidību.  

Kaukšņu (Vagulānu) purvs atrodas Jēkabpils rajona Kalna un Leimaņu pagastos. 
Tas ir viendabīgs, līdzens augstais purvs, purva platība 223 ha. Purvs diezgan sauss, 
vienmērīgi klāts ar priedi, gar purvu plūst Arālītes upīte. Purvā izplatīti dzērvenāji. 

Saltais purvs atrodas Kalna un Leimaņu pagastos. Purva platība 142 ha. Tajā ir 
viendabīgs, līdzens augstais purvs, kura Ziemeļu un Dienvidu galos pārejas purvs. 
Dzērvenāji aizņem 66,3 ha.  
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Spuļģu purvs – atrodas kalna pagastā. Tā platība 582 ha. Augstais purvs, kas 
vidusdaļā apaudzis ar retām 2-4 m augstām priedītēm. Dzērvenāji atrodas purva DR un 
DA malā. Zemākās vietas tie aizņem 54,9 ha, segums 60%. 

 

3.10. Meži 
Kalna pagastā kopējā meža zemju platība ir 11327,5 ha. Valsts mežu platības 

Kalna pagasta teritorijā aizņem 8725 ha, no kuras meža zemju platība sastāda 8569,7 ha 
(75,65% no kopējās pagasta meža zemju platības), tai skaitā purvi- 981ha, 3928,2 ha 
aizņem skuju koku audzes. [Dienvidlatgales mežsaimniecības informācija, 19.07.2004.g.] 

 Pagastā meža zemes veido: mežs- 9804,5 ha (tai skaitā mežaudze- 9384,6 ha, 
izcirtumi- 411,1 ha, iznīkusi audze- 8,7 ha, bojāta audze- 0,1 ha), purvi- 984,7 ha, lauces- 
263,2 ha, pārplūstoši klajumi- 68,1 ha, meža zeme, uz kuras atrodas meža infrastruktūras 
objekti- 207 ha. [„Meža statistika 2004”, Valsts Meža dienests].   

74%

26%

Valsts meži

Pārējie meži

30%

3% 6% 0%0% 0%

33%

11%

16,9% Priede
Egle
Bērzs
Apse
Melnalksnis
Baltalksnis
Liepa
Ozols
Citi

 
3.4. attēls. Meža zemju piederība, koku sugu sadalījums(ha). 

 
Mežaudžu raksturojums 
Kalna pagastā kopējā mežaudzes platība aizņem 9384,6 ha, tai skaitā sausieņi- 

5727,9 ha (61%), purvaiņi- 1486,1 ha (16%), slapjaiņi- 1046,7 ha (11%), kūdreņi- 691,6 
ha (7%) un āreņi- 432,3 ha (5%). Lielākās platības aizņem skujkoku audzes, lielākie 
meža masīvi ir Dimantu mežs, Aizkārkļu meža masīvs, Nomavas purvs, Ķeņģu mežs, 
Spuldzenieku mežs, Vārzgūne, Kaukšņu meža masīvs. 

Kopējā koku krāja pagastā sastāda 1865742,0 m3, tai skaitā skujkoki- 767724,0 
m3 (41%), bet lapu koki- 1098018 m3 (59%). Pagastā lielākās koksnes krājas ir bērzam- 
32,8%, eglei- 23%, priedei- 17,8% un apsei- 17,3%.  

Mežaudžu koksnes krājas sadalījumā pēc vecumstruktūras (pa desmitgadēm) 
procentuāli lielākā koksnes krāja ir vecuma grupā 51 līdz 60 gadiem- 17,6%, 61 līdz 70 
gadiem- 16,63%, 71 līdz 80 gadiem- 13,19% un 41 līdz 50 gadiem- 11,96% no kopējās 
mežaudžu koksnes krājas.  

2003. gadā Kalna pagastā mežs atjaunots 193,4 ha platībā, mežs ieaudzēts 18,1 ha 
platībā (tai skaitā skujkoki- 5,7 ha, bērzs- 12,4 ha), bet meža cirtes izstrādātas 322,6 ha 
platībā ar kopējo apjomu 28593 m3. 
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3.5. attēls. Meža vecumstruktūra Kalna pagastā 

 
Vides aizsardzības nolūkos gan valsts mežos, gan privāto meža īpašnieku un 

pašvaldības mežos, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, tiek noteikti mežsaimnieciskās 
darbības aprobežojumi - aizliegta mežsaimnieciskā darbība, galvenā cirte un kopšanas 
cirte, galvenā cirte vai kailcirte. 1552 ha jeb 15,83% no pagasta meža platības ir ar 
saimnieciskās darbības aprobežojumiem, tai skaitā mežsaimnieciskā darbība aizliegta 
390,3 ha (4%), galvenā cirte un kopšanas cirte aizliegta 615,3 ha (6,3%), galvenā cirte- 
530,6 ha (5,4%) un kailcirte- 15,9 ha (0,2%). [Meža valsts reģistra dati pēc stāvokļa 
2004. gada aprīlī.]  

VAS „Latvijas valsts meži” nodrošina meža zemju ilgtspējīgu attīstību, ievērojot 
normatīvo aktu un dabas aizsardzības prasības. Visas valsts apsaimniekotās meža platības 
tiek iznomātas mednieku formējumiem, valsts meža teritorijā netiek liegta brīva pieeja 
jebkuram apmeklējumam mežā. Plānota atpūtas vietas ierīkošana „Rocāres”- 
73.kv.24.nogabalā, ierīkojot nojum, soliņus, atkritumu tvertni. Ir ierīkota atpūtas vieta 
„Krūkliņi”100. kvartāla11. nogabalā pie Krūkliņu ūdenskrātuves – dīķa, ir izveidoti 
soliņi, nojume, atkritumu tvertne. Valsts mežos ir sekojošas aizsargājamas teritorijas:  

 dabiskie biotopi, kuriem apstiprināti vai ierosināmi mikroliegumi; 
 Aizsagjoslas ūdenstecēm un ūdenstilpnēm, purviem; 
 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas : 

− „Klaucānu un Priekulānu ezeri ar apkārtējo ainavu /dabas 
liegums/; 

− Nomavas purvs (daļa) /dabas liegums/; 
− Spuļģu purvs (daļa) /dabas liegums/ ; 
− Kaušņu (Vagulānu) purvs (daļa) /dabas liegums/; 
− Saltais purvs (daļa) /dabas liegums/; 
− “Ābeļi” (daļa) / dabas liegums/; 
− Dimantu mežs /dabas liegums/; 
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Mikroliegumu, dabas liegumu un meža īpašuma piederību skatīt 6. nodaļā attēlā 
„Zemes īpašumu piederība Kalna pagastā.” 
Pēc Biržu mežniecības sniegtajām ziņām, Kalna pagastā galvenā meža 

apsaimniekošanas problēma ir privāto mežu izciršana, kā arī šo mežu savlaicīga 
neatjaunošana.  

 
Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

1. Nodrošināt meža resursu saglabāšanu. 
2. Veicināt aizaugušo un neizmantoto LIZ apmežošanu. 
3. Paredzēt atpūtas vietu izveides iespējas. 

3.11. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti ainavas 
 
Aizsargājamās teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts 

aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek 
izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā: 

• aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, 
aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas 
ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus utt.); 

• nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību; 
• saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

[likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, pieņ. 03.02.1993., 
publicēts ”Ziņotājs” Nr.12, 01.04.1993.g.]. 

 
Kalna pagastā atrodas šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 
 

 Klaucānu un Priekulānu ezeri ar apkārtējo ainavu /dabas liegums/; 
 Nomavas purvs (daļa) /dabas liegums/; 
 Spuļģu purvs (daļa) /dabas liegums/ ; 
 Kaušņu (Vagulānu) purvs (daļa) /dabas liegums/; 
 Saltais purvs (daļa) /dabas liegums/; 
 “Ābeļi” (daļa) / dabas liegums/; 
 Dimantu mežs /dabas liegums/; 

Visi minētie liegumi ir ieskaitīti arī Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju 
sarakstā(Natura 2000). (sk. 3.6. attēlu „Kalna pagasta aizsargājamās teritorijas, kultūras 
pieminekļi, tūrisma un rekreācijas teritorijas”. 

Dabas liegumā „Klaucānu un Priekulānu ezeri” darbības reglamentē MK 
noteikumu Nr. 415 no 22.07.2003. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārēji 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 5. sadaļa, LR 02.03.1997 likums „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” un dabas lieguma „Klaucānu un Priekulānu ezeri” 
dabas aizsardzības plāns, kas apstiprināts 11.02.1998.   

Dabas liegumos „Nomavas purvs”, „Spuļģu purvs”, „Kaušņu purvs”, Saltais 
purvs, „Ābeļi”, „Dimantu mežs” darbības reglamentē MK noteikumu Nr. 415 no 
22.07.2003. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārēji aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 5. sadaļa, LR likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
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3.1.tabula. Aizsargājamo teritoriju aizņemtās platības 

Kalna pagastā 
 

Nosaukums Natura kods Platība, ha 
Dimantu mežs LV0532900 182,75 
Klaucānu un 
Priekulānu ezers 

LV0505700 197,477 

Spuļģu purvs LV0505800 306,565 
Kaušņu purvs LV0505900 150,844 
Saltais purvs LV0506000 24,893 
Ābeļi LV0520000 325,423 
Nomavas purvs LV0505600 915,416 
Kopā  2103,368 

 
Aizsargājamo teritoriju aizņemtā platība veido 12% no pagasta kopplatības, kas 

nozīmē, ka ievērojamās mežu platībās ir ierobežota mežsaimnieciskā darbība. Apmēram 
1/5 daļa no šīm platībām ir purvi. 

1% 4%

20%

15%

15%

20%

22%

3%
ganības
LIZ
platlapju mežs
skujkoku mežs
jauktais mežs
krūmāji
purvi
ūdeņi

 
3.7. attēls. Biotopu veidi dabas liegumu platībās Kalna pagastā 

Klaucānu un Priekulānu ezeri atrodas valsts aizsardzībā kopš 1924. gada, lieguma 
platība ir 200 ha. Teritorija veidota peldošā ezerrieksta Trapa natans aizsardzībai, kurš 
Latvijā sastopams tikai 3 ezeros. Ezerrieksts Latvijā sastopams uz izplatības areāla Z 
robežas, tā ir relikta suga, kas ierakstīta Sarkanās grāmatas 1. kategorijā.  
            Ezerrieksts aug humusvielām bagātā 
ūdenī Ūdenim ir neitrāla vai vāji sārmaina 
reakcija. Tas nespēj pielāgoties strauji 
mainīgiem vides apstākļiem un kā viengadīgs 
augs pakļauts izzušanas briesmām neražas 
apstākļos. 
 Ezerriekstu apdraud arī zvejošana ar tīkliem 
periodā starp auga ziedēšanu un augļu 
nogatavošanos, bebru darbība.  

Peldošais ezerrieksts (Trapa natans) 
foto M.Pakalne 
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Dabas lieguma teritorijai raksturīga mozaīkveida ainava, meži veido ap 50% no 
lieguma platības. Mežam ir svarīga loma ekoloģiskā līdzsvara-hidroloģiksā režīma 
saglabāšanā lieguma teritorijā. Īpaša nozīme ir vecajām mitro mežu tipu audzēm – 
dumbrājam, slapjajam vērim, liekņai , niedrājam un zāļu purviem.  

Ezera krastos aug pārmitri platlapju (baltalkšņu) meži, sastopamas bagātīgas 
Eiropas direktīvas sugas -  spilvainā ancīša Agrimonia pilosa audzes. Eiropas nozīmes 
biotopi ir  peldošā ezerrieksta Trapa natans audzes, eitrofie ezeru ūdeņi; melnalkšņu 
slapjie meži. 

Apdraudošs faktors šodien ir bebru postījumi, kas izmaina ūdens režīmu lieguma 
ziemeļu daļas pļavās; malu zvejniecība; rakšanas darbi – kanālu ierīkošana Podvāzes 
upes krastos, arī var izmainīt ekosistēmas ūdens režīmu. Svarīgākie pasākumi ezerrieksta 
aizsardzībai ir ezera hidroloģiskā režīma saglabāšana un zvejošanas ierobežojumi. 

 
Nomavas purvs atrodas aizsardzībā kopš 1987. gada, platība- 1282,0 ha. Teritorija 

ietver Nomavas purvu – augsto purvu, kas iepriekšējos gados veiktās meliorācijas 
ietekmē apaudzis ar nelielām priedītēm, vietām klajš, ar kūdras ieplakām. Purvā atrodas 
divi distrofi ezeri - Nomavas un Baltais, kā arī vairākas lāmas. Purva malās sastopami 
skujkoku un jaukti meži - D daļā atrodas minerālsala ar izcilu boreālo mežu (ap 200 g. 
vecas priedes). Nosusināšanas dēļ purvs daļēji zaudējis savu sākotnējo ornitoloģisko 
vērtību, bet tas joprojām ir nozīmīga teritorija lielo plēsēju aizsardzībai (vilks (Canis 
lupus), ūdrs (Lutra lutra)). Liegumā ir sastopami vairāki Eiropas direktīvas biotopi - 
neskarti augstie purvi; pārejas purvi un slīkšņas; ieplakas purvos; boreālie meži; purvaini 
meži; degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās.  



KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
2005. - 2017. 

 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 
 

37

 
3.2.tabula Aizsargājamās sugas dabas liegumā „Nomavas purvi”. 

Bezmugur 
kaulnieki 

Latīniskais 
nosaukums 

Sarkanās 
grāmatas 
kategorija

ES 
aizsargājama 

suga 

ĪAS 
 

Mikro 
Liegums

MIK 
Raibgalvas 
purvuspāre 

Leucorrhinia 
albifrons 
(Burmeister) 

 HD IV +  

Putni      
Zivju ērglis Pandion haliaetus 

(L.) 
3 BD I + + 

Mazais ērglis Aquila pomarina G. 
L. Brehm 

3 BD I + + 

Rubenis, teteris Tetrao tetrix L. 3 BD I;II/2 +  
Mednis Tetrao urogallus L. 3 BD I;II/2;III/2 + + 
Mežirbe Bonasa bonasia (L.)  BD I;II/2 +  
Dzērve Grus grus (L.) 3 BD I +  
Dzeltenais 
tārtiņš 

Pluvialis apricaria 
(L.) 

3 BD I;II/2;III/2 +  

Purva tilbīte Tringa glareola L.  BD I +  
Meža balodis Columba oenas L. 3 BD II/2 + + 
Vakarlēpis, 
lēlis 

Caprimulgus 
europaeus L. 

4 BD I +  

Sūnas      
Sfagnu 
somenīte 

Calypogeia 
sphagnicola (H.Arn. 
et J 

  +  

Zīdītāji      
Bebrs Castor fiber L.  HD II;IV   
Vilks Canis lupus L.  HD II,IV;V +  
Ūdrs Lutra lutra (L.) 4 HD II;IV +  
Meža cauna Martes martes (L.)  HD V +  

 
Apdraudošās ietekmes ir agrāk veiktā nosusināšana, kuras  ietekmē purvs 

pamazām apaug ar priedītēm. Intensīvas medības teritorijas apkārtnē negatīvi ietekmē 
lielos zīdītājus, arī mežsaimnieciskā darbība teritorijā. Liegumam nepieciešama dabas 
aizsardzības plāna izstrāde. 

 
Spuļģu purvs ir augstais purvs, kuru aptver purvaini meži. Tas atrodas valsts 

aizsardzībā kopš 1977.gada, purva platība ir 307,0 ha. Sākotnēji, 1977. gadā, šeit dibināts 
dzērvenāju liegums. Pats purvs ir apaudzis ar priedi. Konstatēti pārejas purvu un 
melnalkšņu staignāju biotopu fragmenti, teritorijas perifērijā aug jauktu koku un lapkoku 
meži. Eiropas nozīmes biotopi ir neskarti augstie purvi; pārejas purvi un slīkšņas; 
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melnalkšņu staignāji; purvaini meži; degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris 
dabiskā atjaunošanās.  

 
3.3. tabula. Aizsargājamās zīdītāju sugas 

Nosaukums Latīniskais  nosaukums ES aizsargājama suga Mikroliegums 
Bebrs Castor fiber L. HD II;IV  
Āpsis Meles meles (L.)   
Meža cauna Martes martes (L.) HD V + 

 
3.4. tabula. Aizsargājamie biotopi 

Biotopa latviskais 
klasifikators Natura2000 Nosaukums Natura2000 

kods Prioritāte 

Sūnu (augstie) purvi Neskarti augstie purvi 7110 Ir 
Pārejas purvi Pārejas purvi un slīkšņas 7140 Nav 
Melnalkšņu slapjie 
meži Melnalkšņu staignāji 9080 Ir 

- Purvaini meži 91D0 Ir 
 
Apdraudošs faktors liegumam ir nosusināšana teritorijas apkārtnē. 
 
Kaušņu purvs atrodas aizsardzībā kopš 1977.gada, tā platība ir 221,0 ha. 

Teritorijas lielāko daļu aizņem meliorācijas rezultātā degradēts augstais purvs, kurš apaug 
ar priedi. Perifērijās aug skujkoku, jauktie un fragmentāri lapkoku meži (pēdējie ir 
vienīgie biotopi, kas piemēroti dažām retām putnu sugām). Teritorija ļoti piemērota 
lielajiem zīdītājiem. Eiropas nozīmes biotopi- distrofi ezeri; pārejas purvi un slīkšņas; 
purvaini meži.  

3.5. tabula Aizsargājamās sugas 
Bezmugurkaulnie
ki 

Latīn. nosaukums SG ES BK ĪAS MIK

Zaļā zaigspāre Lestes virens (Charp.) 3    +  
Putni       
Mežirbe Bonasa bonasia (L.)  BD I;II/2  +  
Baltmuguras dzenis Dendrocopos leucotos 

L 
3 BD I  + + 

Pelēkā dzilna Picus canus Gm.  BD I  +  
Zīdītāji       
Vilks Canis lupus L.  HD II,IV;V II +  
Meža cauna Martes martes (L.)  HD V III +  
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3.6.. tabula. Aizsargājamie biotopi 

Biotopa 
latviskais 
klasifikators 

Natura2000 
Nosaukums 

Natura2000 
kods 

Prioritāte Latvijas īpaši 
aizsargājamais 
biotops 

Distrofi ūdeņi Distrofi ezeri 3160 Nav Jā 
Pārejas purvi Pārejas purvi un 

slīkšņas 
7140 Nav  

 Purvaini meži 91D0 Ir  
 
Apdraudošie faktori ir teritorijas un tās apkārtnes meliorācijas ietekme, kuras 

rezultātā purvs pilnībā apaudzis ar priedi. Teritorijā tiek veikta mežsaimnieciskā darbība. 
 
Saltais purvs atrodas aizsardzībā kopš 1977. gada, tā platība 102 ha. Lielāko daļu 

teritorijas aizņem augstais purvs, Z un D daļā - pārejas purvs. Sākotnēji veidots kā 
dzērvenāju liegums. Eiropas nozīmes biotopi ir pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži, 
degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās.  

Apdraudošie faktori - nosusināšana teritorijā un tās apkārtnē negatīvi ietekmē 
purvu biotopu kvalitāti, izraisot purva apaugšanu. Arī apkārtējās kailcirtes atstāj negatīvu 
ietekmi. 

3.7. tabula. Aizsargājamie biotopi 
Biotopa latviskais 
klasifikators 

Natura2000 Nosaukums Natura2000 
kods 

Prioritāte 

Pārejas purvi Pārejas purvi un slīkšņas 7140 Nav 
- Purvaini meži 91D0 Ir 
- Degradēti augstie purvi, kuros 

iespējama vai noris dabiskā 
atjaunošanās 

7120 Nav 

 
Dabas liegums „Ābeļi” atrodas valsts aizsardzībā kopš 1999.gada, šodien tā ir arī 

Natura 2000 teritorija, kurā konstatēti 8 Eiropas direktīvas biotopi, no kuriem 
nozīmīgākie ir meža biotopi. Ievērojamu lieguma platību aizņem Kraukļu purvs (neskarts 
augstais purvs ar pārejas purvu apmalēs – atrodas Ābeļu pagastā). Teritorijas D daļā 
Ziemeļsusēja ar apkārtējām pļavām (lielākoties augsto grīšļu), kontaktjoslā pļava-mežs 
daudz vecu ozolu. 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. 

Sugas un biotipus apdraudošie faktori ir kailcirtes; nosusināšanas negatīvā 
ietekme - degradējas purva biotops (apaug ar priedēm) un pasliktinās apstākļi atklāto 
mitraiņu sugām. Bebru bojājumi (apgraužot ozolus) Ziemeļsusējas pļavu un apkārtējo 
mežu kontaktjoslā - rezultātā ozoli nokalst un iet bojā, nepieciešama to skaita 
samazināšana. Teritorijai ir izstrādāts funkcionālais zonējums, iedalot to trīs zonās – 
stingrā režīma, regulējamā režīma un ainavu aizsardzības. Kalna pagasta teritorijā dabas 
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liegumam ir stigrā režīma un regulējama režīma zonas. Liegumam 2005. gadā  tiks 
izstrādāts dabas aizsardzības plāns.  

 
3.8. tabula. Aizsargājamās sugas 

Putni Latīniskais 
nosaukums 

SG ES ĪAS MIK 

Melnais stārķis Ciconia nigra (L.) 3 BD I + + 
Ķīķis, lapseņu 
klijāns 

Pernis apivorus (L.)  BD I +  

Mazais ērglis Aquila pomarina G. L. 
Brehm 

3 BD I + + 

Mežirbe Bonasa bonasia (L.)  BD I;II/2 +  
Dzērve Grus grus (L.) 3 BD I +  
Grieze Crex crex (L.) 2 BD I +  
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria (L.) 3 BD 

I;II/2;III/2 
+  

Purva tilbīte Tringa glareola L.  BD I +  
Apodziņš Glaucidium passerinum 

(L.) 
4 BD I + + 

Urālpūce, garastes 
pūce 

Strix uralensis Pall. 3  +  

 

 
Dzeltenais tārtiņš foto K.Millers 

 
Purva tilbīte fotoK.Millers 
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3.9. tabula. Aizsargājamie biotopi 

Latviskais 
nosaukums 

Natura2000 
Nosaukums 

Natura2000 
kods 

Prioritāte Latvijas īpaši 
aizsargājamais 

biotops 
Straujteces 
posmi upēs 

Upju straujteces 3260 Nav Jā 

Sūnu (augstie) 
purvi 

Neskarti augstie 
purvi 

7110 Ir  

Pārejas purvi Pārejas purvi un 
slīkšņas 

7140 Nav  

Ieplakas sūnu 
purvos 

Ieplakas purvos 7150 Nav  

Melnalkšņu 
slapjie meži 

Melnalkšņu 
staignāji 

9080 Ir  

- Boreālie meži 9010 Ir  
- Eitrofas augsto 

lakstaugu audzes 
6430 Nav  

- Palieņu pļavas 6450 Nav  
- Purvaini meži 91D0 Ir  
 
Dimantu mežs ir izcils, meliorācijas neskarts mežu masīvs, kas valsts aizsardzībā 

atrodas kopš 2004.gada, lieguma platība ir 183,0 ha. Teritorijā ir trīs Eiropas direktīvas 1. 
pielikuma biotopi, galvenā vērtība liegumā ir jauktiem platlapju mežiem un melnalkšņu 
staignājiem. Šeit ligzdo melnais stārķis. Teritorijā uz nelieliem pauguriem sastopami 
galvenokārt jaukti liepu-bērzu-ozolu meži ar egļu, apšu piemistrojumu, bet ieplakās 
melnalkšņu staignāji. Vietām izcili liepu-ozolu meži auglīgās augsnēs ar platlapju 
mežiem raksturīgo veģetāciju. Sastopami arī apšu-egļu meži, pamežā nereti liepas, kā arī 
purvaini priežu meži. 

 
3.10. tabula. Aizsargājamās sugas 

Nosaukums Latīniskais 
nosaukums 

SG ES BK ĪAS MIK 

Melnais 
stārķis 

Ciconia nigra 
(L.) 

3 BD I Ann 
II 

+ + 

Mednis Tetrao 
urogallus L. 

3 BD 
I;II/2;III/2 

 + + 
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3.11. tabula. Aizsargājamie biotopi 

 
Biotopa 

latviskais 
klasifikators 

 
Natura2000 
nosaukums 

 
Natura 

2000 
kods 

 
 
Prioritāte 

Latvijas 
īpaši 
aizsargā
jamais 
biotops 

Melnalkšņu slapjie 
meži 

Melnalkšņu staignāji 9080 Ir  

Jaukti platlapju meži 
(dabiski, veci platlapju 
meži, atbilstoši DMB 
kritērijiem) 

Jaukti platlapju meži 9020 Ir Jā 

Slapjie meži (izņemot 
Mln un Os, kas veido 
9080 un 91F0) 

Purvaini meži 91D0 Ir  

 
Visos dabas liegumos, kas atrodas pagasta teritorijā 2001.-2003. gados 

Emerald/Natura 2000 projekta ietvaros veikta sugu un biotopu inventarizācija. Lai 
nodrošinātu aizsargājamo dabas teritoriju atbilstošu apsaimniekošanu, tām nepieciešami 
apsaimniekošanas plāni, kas nodrošinātu zemes īpašnieku, iedzīvotāju un dabas 
aizsardzības interešu saskaņošanu. 2005. gadā tiks izstrādāti dabas aizsardzības plāni 
liegumiem „Klaucānu un Priekulānu ezeri” un „Ābeļu mežs”.  

Zemes īpašuma tiesības ADT lielākoties pieder valstij. Dabas liegumu „Nomavas 
purvs” zemes lietojuma tiesības pieder Jēkabpils virsmežniecības Biržu un Viesītes 
mežniecībām, Kaukšņu purvā zemes lietojuma tiesības pieder Jēkabpils Virsmežniecības 
Ābeļu mežniecībai. Saltajā purvā - Jēkabpils Virsmežniecības Ābeļu mežniecībai, Spuļģu 
purvā - Jēkabpils Virsmežniecības Biržu mežniecībai. Jēkabpils virsmežniecība veic 
uzraudzības un kontroles funkcijas. 

 Dabas liegumos „Dimantu mežs” un „Ābeļi” visa teritorija ir valsts meži. Privātā 
īpašumā ir daļā no dabas lieguma „Klaucānu un Priekulānu ezeri” – 7 īpašumi, pārējo 
lieguma daļu apsaimnieko VAS „Latvijas valsts meži” Jēkabpils virsmežniecības Biržu 
mežniecība. 

Visas darbības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās regulē LR likuma „Par īpaši 
aizsargājamām teritorijām”, LR MK 22.07.2003. noteikumu NR.415 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārēji aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, apstiprināto īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānu un individuālie apsaimniekošanas 
noteikumu prasības. 

Kopumā aizsargājamo teritoriju stāvokli var uzskatīt par apmierinoši un tieši 
draudi sugu un biotopu pastāvēšanai nav konstatēti. Lai novērstu stihisku apmeklētāju 
pieplūdumu aizsargājamās teritorijās, ir nepieciešams liegumos pie ceļiem izvietot 
informatīvās zīmes, kā arī norādes par apskates objektiem un atpūtas vietām, kā arī 
uzturēšanās noteikumiem. 
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Mikroliegumi 
Kalna pagastā ir izveidoti 7 mikroliegumi (kopā aizņem 136 ha) – 3 melnajam 

stārķim, 2 mazajam ērglim, 1 baltmuguras dzenim un viens – trīspirkstu dzenim.  
Mikroliegumu teritorijas pagastā teritorijas plānojumā tiek parādītas tikai shematiski. 
 
Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu sugu un to dzīves vietu 
(biotopu) aizsardzībai. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir 
aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. Tā 
kā mikroliegumos tiek aizsargātas īpaši retas sugas, tad dati par mikroliegumiem un tajos 
sastopamajām sugām netiek publiskoti.  

 
Dižkoki 
Pagastā nav noteikti vietējas nozīmes aizsargājamie dabas objekti, par tādiem var 

uzskatīt visus potenciālos dižkokus. Dižkoku atrašanās parādīta 3.6. attēlā un kartēs M 1: 
10 000. 2005. gada maijā dižkoku apsekojumu veica Daugavpils RPV inspektore 
G.Novika.  

 
Apsekojuma rezultāti:  
1.Parastais ozols. Potenciālais dižkoks. Apkārtmērs 4,20m. Koks aug Ērgļu kapos. 
Praktiski visi zari ir nokaltuši, bet stumbram ir jauni dzinumi. Koka veselības stāvoklis 
slikts.  
2.Parastā liepa. Valsts nozīmes aizsargājamais dižkoks. Apkārtmērs 4,70m. Liepa aug 
saimniecības „Vagulāni” teritorijā, uz nogāzes, Ērmītes upes krastā. Kokam bija 3 atzari, 
viens no tiem 2004.gada vasarā nolūza. Koka vispārīgais stāvoklis labs. Vēlama koka 
apkopšana. 
 
3.Parastā liepa.  Liepai no viena sakņu kakla atzarojas 2 zari (0,40m augstumā) un cieši 
blakus aug vēl viena liepa. Vizuāli izskatās, ka liepai ir 3 stumbri. Apmērīti tika liepa, kas 
sazarojas 0,40m augstumā 4,20m. Koks aug saimniecības „Vagulāni” teritorijā, uz lauka.  
 
4. Parastā priede. Potenciālais dižkoks. Apkārtmērs 2,80m. Koks aug Ķiocu kapos. Lai 
atgaismotu priedi, vēlams nocirst blakus augošo kļavu. 

 

3.12.Ainavas 
Pagasta teritorija atrodas Aknīstes nolaidenumā – dabas apvidū Austrumlatvijas 

zemienes DR stūrī, kas aizņem mazāk saposmoto, Daugavas virzienā nolaideno Sēlijas 
daļu. R robeža ar Sēlijas paugurvalni ir Vidussēlijas purvu joslas. Pagasta reljefs ir viļņoti 
līdzens, nelieli pauguri mijas ar līdzenumu. Augstums pārsvarā 90-125 m virs jūras 
līmeņa. Zemākajās vietās ir izveidojušies purvi. Starp Leimaņiem un Vidsalu ir 5-15 m 
augstu sīkpauguru masīvu vaļņu virknes. 

Par Dienvidsēlijas ainavas vēsturisko attīstību var spriest pēc  vecajām kartēm un 
plāniem. Pirmā shematiskā apvidus karte, kas sastādīta 1702. gadā rāda, ka šajā laikā 
Sēlijā nav bijuši lieli meža masīvi, bet nelieli meža puduri. 18. gs. vidū Sēlijas valnis bija 
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labi iekultivēts, to aizņēma galvenokārt tīrumi, ganības un pļavas. 19. gadsimtā  Sēlijai 
raksturīga kultūrainava ar tīrumu un zālāju klajumiem, dārziem, birzīm un nelieliem 
meža puduriem, upes plūda pa savām dabiskajām gultnēm. Līdzīga ainava Sēlijā 
saglabājās līdz 20.gs. trīsdesmitajiem četrdesmitajiem gadiem Šajā laikā ainavā ienāk 
viensētas ar sev tipisko kultūrainavas telpu. Savdabīgas ainavas iezīmes ir pļavas un 
purvainas pļavas ezeru un upju pazeminājumos. 19.gs. trīsdesmitajos gados LIZ aizņēma 
70% no reģiona teritorijas, pļavas, 15% , aramzeme ~ 40%. Sēlijas valnis vēsturiski ir 
bijis nabadzīgs ar mežu. Nevienā pagastā trīsdesmitajos gados meža platības 
nepārsniedza 40%. Trūcīgās mežaudzes veidoja galvenokārt skuju koki – egles, priedes. 
Būtiski Sēlijas ainava izmanījās pēc II pasaules kara. Strauji pieauga meža puduru un 
nelielu meža masīvu aizņemtās teritorijas. Audzēs dominēja baltalksnis un bērzs, ainava 
kļuva aizvien noslēgtāka. Pateicoties vienlaidus meliorācijai vienā apvidū un krūmāju 
uzvirzīšanās procesam citā apvidū, Sēlijā strauji samazinājās dabisko pļavu un purvu 
platības, kas nonivelēja ainavu daudzveidību. 20.gs. otrā puse ienesa vislielākās izmaiņas 
Sēlijas ainavā.[9]. 

21. gadsimta sākumā ainavā dominē mežu masīvi un lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes – lauku masīvi, kas izvietoti pagasta centrālajā daļā un gar 
lielākajiem ceļiem. Dominējošie ainavu tipi ir līdzenuma ainavas - mālaino līdzenumu 
mežaine un mālaino limnoglaciālo un morēnas līdzenumu āraine. Pēdējos desmit gados 
ainava nav būtiski mainījusies. (skat. 3.8.attēlu). 

 

 
3.8.attēls. Tipiska lauksaimniecības ainava kalna pagastā, skats no autoceļa Aknīste - 

Siliņi 
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3.9. attēls. Zemes lietojumu veidu izmaiņas Kalna pagastā 

 
Pagastā ir saglabājusies padomju laikā izveidojusies apdzīvojuma struktūra – 

pagastam ir it kā divi „centri”- Vidsalas ciems(Vidsalaā atrodas pagastmāja, pasts, 
bibliotēka) un Dubultu  ciems – bijušais kolhoza centrs ar tipisko daudzstāvu apbūvi un 
apkārtnes infrastruktūru – kultūras namu, skolu, mehāniskajām darbnīcām, piemājas 
dārziņiem, kūtiņām. Pēc zemes īpašumtiesību atgūšanas pagasta ir izveidojušās 159 
zemnieku saimniecības un  91 piemājas saimniecība. LIZ tiek apstrādāta – pagastā 
darbojas vairākas lielsaimniecības, kas zemi arī iznomā. Pagasta ainavisko karkasu veido 
mežu un purvu masīvi pagasta malās, centrālajā daļā – iekultivēta lauksaimniecības zeme 
ar vēsturiski izveidojušos ceļu tīklu. Apstrādātie lauki rada sakoptības iespaidu. 
Lauksaimniecības zemēs izklaidus izvietojušās atsevišķas viensētas, ko tradicionāli 
ieskauj koku stādījumi. 

Sēlijas ainavai raksturīgs ainavas elements pagastā ir artikulētais reljefs, bērzu 
alejas un koku puduri lauksaimniecības zemēs, kā arī atsevišķi augoši ozoli un liepas.  

Par bioloģiski vērtīgām var uzskatīt ainavas aizsargājamās dabas teritorijās- 
Nomavas purvu ar raksturīgo salu- lāmu kompleksu, cilvēka darbības neskartos meža 
masīvus – piemēram, Dimantu mežu. Šo teritoriju ainavu aizsardzības pasākumus 
jāparedz dabas aizsardzības plānos(pļavu saglabāšana, krūmu izciršana, kopšanas cirtes). 

Privātīpašniekiem ir jāmeklē iespējas rekultivēt (nojaukt) bijušos darbnīcu – 
ražošanas ēku kompleksus(Vidsala), DUS- pie Dubultiem. Korodējušas būvkonstrukcijas 
un sarūsējusi, pamesta lauksaimniecības tehnika, sabrukušas kūtiņas vizuāli degradē 
ciemu apkārtni.  

Vidsalas ciems izveidots paugurainā teritorijā, izteiktais reljefs rada plašuma 
iespaidu. Ciemā ir 2 galvenās ielas (pašvaldības ceļi), gar kurām lineāri izvietotas 
tipveida mājas(„līvānietes”). Pārējās mājas izvietotas atstatus, tās ieskauj piemājas 
dārziņi un ganības. Vidsalas ciemu ietver pauguri un bērzu birzītes, radot „lauku idilles” 
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iespaidu.

 
3.10.attēls. Vidsalas ciema galvenā iela 

 
Nepievilcīgāka ainava ir Dubultu ciemā, ko veido daudzdzīvokļu māju grupa, 

Līvānu mājas un „piemājas saimniecības”, sarūsējis ūdenstornis, pamesta DUS. Ciema 
teritoriju turpmāka attīstība un paplašināšana netiek plānota, pagastā samazinās 
iedzīvotāju skaists, netiek radītas jaunas darba vietas. Ir nepieciešams sakopt ciemu 
apkārtni – nojaukt pamestos saimnieciskos objektus, aizvākt metāllūžņus. 

 
3.11.attēls. Dubultu ciema „siluets” 

 
Dubultu ciems ir uzbūvēts purvainā teritorijā, padomju laikā radītā apbūve ir 

nekvalitatīva un vizuāli nepievilcīga, tomēr Dubultu ciems pagasta kontekstā ir 
nozīmīgs ar skolu, kultūras namu, te atrodas arī pasta nodaļa un veikals. Lai šo 
pagasta teritorijas daļu padarītu vizuālu pievilcīgāku, jādemontē neizmantotie objekti, 
jāveido jauni apstādījumi. 

Sakopta un ainaviski pievilcīga ir Bancānu ezera apkārtne, arī Vārzgūnes ezers  
šīs ir perspektīvās atpūtas teritorijas pagastā. 
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4.Vides kvalitāte 
 
Lai nodrošinātu vides sakopšanu un radītu kvalitatīvu dzīves vidi, pagasts 

piedalās vairākos vides projektos: “Ziemeļsusējas baseina pašvaldību ūdenssaimniecības 
restrukturizācija” 2002-2005 gads, kura ietvaros ir paredzēts izveidot baseina pārvaldes 
sistēmu jeb modeli, noteikt piesārņojuma slodzes uz virszemes ūdeņiem, kā arī veikt 
ūdenssaimniecības rekonstrukciju. 

LIFE Vide LIFE 02 ENV/LV/00481 finansēta projekta ietvaros ir izurbta jaunas 
artēziskās akas Dubultu un Vidsalas ciemos. Veikta  atdzelžošanas staciju iekārtu piegāde 
un uzstādīšana Dubultu ciemā par kopējo summu Ls 7400. Pašvaldība un zemes īpašnieki 
piedalās dabas aizsardzības plānu izstrādē, reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 
izstrādē un sabiedriskajā apspriešanā. 

 
Atmosfēras aizsardzība 
Cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā: 

 stacionāro avotu izmeši, kas rodas siltumenerģētikā no katlumājām, rūpniecībā, 
lauksaimniecībā u.tml., 
Kalna pagastā iedzīvotājiem centralizēto siltumapgādi nodrošina pašvaldības 

uzņēmums „Vienība”. Uzņēmums saņēmis C kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. 
Vidsalas ciemā uzstādīts katls Tukums-100 ar nominālo jaudu 0,1 MW, plūsma- 1,2 m3/s, 
emisijas temperatūra- 100oC, emisijas ilgums gadā- 4248 h. Kā kurināmais 2003.g. 
izmantotas 225 t koksnes. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas attēlotas 5.1. tabulā. 

4.1.tabula. Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas 
Saražotā 
produkcija 

Vielas 
nosaukums 

Emisiju limits 
(t/g) 

Faktiskās 
emisijas (t/g) 

Oglekļa oksīds 20,777 2,485 
Slāpekļa 
oksīdi, NOx 

3,08 0,216 
 
Tvaika un 
karstā ūdens 
piegāde Izkliedētās 

cietās daļiņas 
6 0,372 

 
Sadedzināšanas iekārtu jauda ir neliela, tiek izmantots videi draudzīgs kurināmais, 

iekārtu faktiskās emisijas nepārsniedz likumdošanā noteiktos limitus, tādēļ katlumājas 
izmešus var uzskatīt par cilvēka veselību neapdraudošiem. Individuālajās mājās apkurei 
izmanto malku. 

Dubultos centralizētas apkures nav, bet Mežzemes pamatskolai ir sava 
centrālapkure un 2 daudzdzīvokļu mājām ir kopēja katlu māja.  

Stacionāro avotu izmešu radītais atmosfēras piesārņojums ir nenozīmīgs – pagastā 
nav gaisa kvalitāti būtiski ietekmējošu avotu. 

 mobilo avotu izmeši no autotransporta. 
Piesārņojumu atmosfēras gaisā emitē ne tikai stacionārie avoti, bet arī mobilie 

piesārņotāji jeb autotransports. Palielinoties satiksmes intensitātei, lielāko autoceļu 
tuvumā var krasi paaugstināties NOX koncentrācija gaisā. 
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Lielākas piesārņojošo vielu emisijas no mobilajiem avotiem varētu būt valsts 
autoceļu ar augstāku satiksmes intensitāti- valsts pirmās kategorijas autoceļu P-72 
„Ilūkste – Bebrene – Birži”(mērītā intensitāte – 382 automašīnas diennaktī)  un P-74 
„Siliņi – Aknīste” (296 automašīnas diennaktī) tiešā tuvumā. Ņemot vērā, ka blīva 
apbūve nav izvietota cieši gar autoceļu, iedzīvotāju veselību šāda veida piesārņojums 
neapdraud. Tā kā lielākā daļa ceļu kopgaruma pagastā ir ar grants segumu, aktuāla 
problēma ir arī atmosfēras gaisa piesārņojums ar putekļiem sausajos gada periodos 
(Dubultu ciems). Nepieciešams asfaltēt autoceļu P-74 Siliņi – Aknīste. Teritorijas 
plānojumā ciemu robežās autoceļiem P -72 un P – 74 tiek saglabāta 30 m aizsargjosla. 

 
Notekūdeņu attīrīšana 
Visi pagasta notekūdeņi ir sadzīves notekūdeņi, kas tiek savākti no daudzdzīvokļu 

mājām Vidsalas un Dubultu ciemos, kā arī individuālajām mājām un šobrīd tiek attīrīti 
Dubultu ciema NAI. 

Vidsalas ciemā notekūdeņu apjoms ir vidēji 23,5m3/dnn, jeb 8577,5 m3/gadā. 
Centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ciemā ir pieslēgta 18 dzīvokļu māja un viena 
individuālā māja. No citām Vidsalas ciema nosēdakām un izvedamajām bedrēm 
notekūdeņus izved uz Dubultu ciema attīrīšanas iekārtām. Nosēdakas tiek ekspluatētas no 
1973. gada, iespējams tās vairs nav hermētiskas un daļa notekūdeņu infiltrējas augsnē. Ir 
uzsāktā NAI būvniecība Vidsalas ciematā, ko veidos mitraiņu sistēma. Perspektīvā 
paredzēts pieslēgt NAI arī individuālās mājas ciema centrā. 

Dubultu ciemā notekūdeņu apjoms ir 51,78 m3/dnn, jeb 18899,7 m3/gadā, kas 
tiek attīrīti Dubultu ciema bioloģiskajās iekārtās  – aerotenkā ar nostādinātājbloku, kuru 
jauda ir 100 m3/dnn., tālāk nostādināšanas dīķī ar kopējo darba tilpumu – 1728 m3. NAI 
darbojas nepārtrauktā, automātiskā režīmā visu diennakti. Notekūdeņi no Dubultu ciema 
attīrīšanas iekārtām pa grāvi tiek novadīti uz Podvāzes upi.(Ziemeļsusējas baseins). 
Notekūdeņu izvešana no privātmājām tiek veikta pēc iedzīvotāju pieprasījuma, 
notekūdeņus no vircu bedrēm pie kūtiņām 7,2 m3/dnn, 2628,0 m3/gadā. izved uz laukiem 
mēslojumam. Notekūdeņu dūņas netiek apstrādātas, bet uzglabātas laukumā pie NAI. 
Perspektīvā dūņas tiks izvestas uz pašvaldības ilggadīgiem zālājiem un iestrādātas kā 
mēslojums. 
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4.2.attēls. Notekūdeņu apjoma daudzuma izmaiņas(2000-2004.gads, 
LVA). 

 
Pēdējos piecos gados pagastā nav būtiski mainījies attīrīšanas iekārtām pieslēgto 

iedzīvotāju skaits, taču svārstīgas ir bijušas aprēķinātā CE vērtības, no 93 līdz 17 2004. 
gadā. No attēla 5.2. redzams, ka vidē nonākošā piesārņojuma daudzuma samazinājums ir 
daudz izteiktāks nekā novadīto notekūdeņu kopējais apjoms, ko daļēji var izskaidrot ar 
lietus ūdeņu un gruntsūdeņu pieplūdi kanalizācijas sistēmās. 
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4.3.attēls. Paliekošā piesārņojuma daudzums[2000-2004. gadi, LVA] 
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Šobrīd attīrīšanas iekārtu efektivitāte ir 30%  slāpekļa savienojumiem un 77% 
fosforam. Dubultu ciemā ir nepieciešama attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, lai 
nodrošinātu fosfora savienojumu redukciju – vismaz 80% un slāpekļa - 70%. Tā kā 
notekūdeņu sistēmās tiek novadīti sadzīves notekūdeņi, notekūdeņu dūņas ir 
izmantojamas lauksaimniecībā kā mēslojums. Vidēji gadā NAI rodas 1-8-2 t dūņu, tās 
nonāk pagasta atkritumu izgāztuvē un tiek izmantotas kompostam. Attīrīšanas iekārtu 
atkritumus-dūņas no nosēddīķa 3.75 m3 gadā savāc  un novieto pagaidu uzglabāšanas 
laukumā. Pēc divu gadu izturēšanas tās izmanto kā mēslojumu apstādījumos. 

Novadāmo notekūdeņu ūdenstilpē kvalitātes kontrolei ir noslēgts līgums ar 
Daugavpils RVP. Paraugu testēšanu veic DRVP ekoloģiskā laboratorija. 
 

Veicamie pasākumi 
1. Veikt attīrīšanas iekāru izbūvi  

Vidsalas ciemam. 
2. Izbūvēt dūņu uzglabāšanas 

laukumu Dubultu ciema 
attīrīšanas iekārtās-2008. 

3. Izbūvēt notekūdeņu no 
nosēdakām un izvedamajām 
bedrēm pieņemšanas vietu 
atbilstoši LBN prasībām. 

 
4.4.attēls. Perspektīvai NAI nosēddīķis Vidsalā 

Dzeramā ūdens kvalitāte  
Centralizēta dzeramā ūdens apgāde tiek nodrošināta Vidsalas un Dubultu ciemos: 
Centralizētās ūdensapgādes urbumi ir ierīkoti Pļaviņu ūdens horizontā. 

Pļaviņu ūdens horizontu virsma urbumu rajonā atrodas 23-25 m dziļumā no 
zemes virsmas. Horizontu veido karbonātiskie ieži  - dolomīti ar dolomītmerģeļa  un māla 
starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 25,5 – 53 m dziļumā. Ūdens 
minieralizācija ir 0,26-0,45 g/l, kopējā cietība – 7,3 mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs 
(urbumu pases dati). Pazemes ūdeņu piesārņošanu no neizsargātiem gruntsūdeņiem atdala 
kvartāra nogulumi- mālsmilts, smilšmāls. Pļaviņu ūdens horizonts ir labi aizsargāts, jo 
ūdens caurlaidīgo iežu biezums ir lielāks par 20 m (kvartāra māli un smilšmāli-20-25 m). 
Vertikālās filtrācijas laiks līdz Pļaviņu ūdens horizontam ir lielāks par 200diennaktīm. 
Artēziskajiem urbumiem, kurus izmanto dzeramā ūdensapgāde ir veikti aizsargjoslu 
aprēķini. Noteiktais stingra režīma aizsargjoslas platums ir 10 m.  

Centralizējamā ūdensapgādē izmantojamā ūdens kvalitāti Vidsalā pasliktina 
paaugstinātais dzelzs saturs, ūdenim ir palielināta duļķainība. Dubultu ciemā ierīkots 
jauns ūdensapgādes urbums un ir veikta atdzelžošanas staciju uzstādīšana, dzeramā ūdens 
kvalitāte ir uzlabojusies. Ūdens atdzelžošana un ūdensvada cauruļu nomaiņa 
nepieciešama arī Vidsalas ciemam.  
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Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veic Sabiedrības Veselības Aģentūras Jēkabpils filiāles 
laboratorija , saskaņā ar abpusēji noslēgto līgumu. Paraugi tiek ņemti gan artēziskajās 
akās, gan ūdens padeves punktā pie patērētāja. 

Perspektīvā veicot jaunu apbūvi Vidsalas un Dubultu ciemos, ir iespējams pieslēgt 
ūdensapgādes tīkliem jaunus patērētājus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5.attēls. Ūdens lietošanas bilances shēma Vidsalas ciemā. 

 

Artēziskais urbums Nr 800217 
30,7m3 /dnn; 11205,5m3 /g 

18.dz. māja  
9.97m3 /dnn; 
3613.5m3 /g 

Veikals 
0.4m3 /dnn:146.0m3 /g 

Individuālās dzīv.mājas 
13.2m3 /dnn; 
4818.0m3 /g 

Lopiem un saimn.vajadzībām 
7.2m3 /dnn;2628.0 

Virca un org.mesl. 
7.2m3 /dnn; 
2628.0m3 /g 

Nostādinātājs  
10.3m3 /dnn; 
3759,5m3 /g 
 

Uz Dubultu attīrīšanas 
iekārtām 
23.5m3 /dnn;8577,5m3 /g 

Uz laukiem mēslojumam 
7.0m3 /dnn; 
2555,0m3 /g 
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4.6.attēls. Ūdens lietošanas bilances shēma Dubultu ciemā: 
 
Nepieciešama atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Vidsalas ciemā, ūdensvada nomaiņa, 
jaunu patērētāju pieslēgšana. Dubultu ciemā – rezerves urbuma Nr.13482 tamponāža. 

Artēziskais urbums VĢD Nr8940 
35..28m3 /dnn; 12877,2m3 /g 
li t š bil hē Vid l i ā

Iedzīvotāji 
26.4m3 /dnn;9636.0m3 /g 

Veikali 
0.8m3 /dnn; 
292.0m3 /g 

Skola 
1.08m3 /dnn;394.2m3 /g 

Lielopiem un saimn.vajadzībām 
7.0m3 /dnn;2555.0m3 /g 

Virca un organ.mēsl. 
7.0m3 /dnn; 
2555,0m3 /g 

No Vidsalas ciema nosēdakām 
un bedrēm  
23.5m3 /dnn;8577.0m3 /g 

Attīrīšanas iekārtās 
51.78m3 /dnn; 
18899,7m3 /g 

Meliorācijas grāvis 
51.78m3 /dnn; 
18899,7m3 /g 

Upe Podvāze 
51.78m3 /dnn; 
18899,7m3 /g 
 

Uz laukiem mēslojumam 
7.0m3 /dnn; 
2555,0m3 /g 
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Atkritumu apsaimniekošana 
Šķirotas atkritumu savākšanas sistēmas ieviešana Jēkabpils rajona pašvaldībās, kā 

arī esošo vides prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju slēgšana un rekultivācija un 
piedalīšanās Vidusdaugavas poligona celtniecības projektā ir viena no Jēkabpils rajona 
attīstības programmas prioritātēm. Jēkabpils rajonā šobrīd notiek reģionālās atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas izveide. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 
2003. - 2012. gadam, visas sadzīves atkritumu izgāztuves jāslēdz līdz 2009. gada 26. 
jūlijam.  

 
Šobrīd Kalna pagastā radītie sadzīves atkritumi nonāk Kalna pagasta izgāztuvē 

„Starenieki” (platība 1,2 ha), kas darbojas kopš 1981. gada.  Daugavpils reģionālā vides 
pārvalde Kalna pagastam  ir izsniegusi atkritumu apglabāšanas atļauju līdz 2006. gada 
beigām, kad izgāztuvi ir paredzēts slēgt. Atkritumu izgāztuvē gadā nonāk apmēram 8 t 
nešķirotu sadzīves atkritumu, tā ir iekļauta potenciāli piesārņoto vietu sarakstā, 
monitorings atkritumu izgāztuves apkārtnē nav veikts. Atkritumu izgāztuve, iespējams, ir 
lokāls gruntsūdeņu piesārņojuma avots. Pagastam ir noslēgts līgums ar SIA ”Jēkabpils 
pakalpojumi”, kas nodrošina atkritumu izvešanu vairākas reizes mēnesī par noteiktu 
tarifu 4,14 Ls/ m3.  Šobrīd nav apzināts pagastā radītais bīstamo atkritumu daudzums, kas 
visticamāk, kopā ar sadzīves atkritumiem nonāk izgāztuvē. Atkritumi netiek šķiroti. 

Izstrādātais Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns paredz 
izveidot atkritumu savākšanas punktus Dubultu un Vidsalalas ciemos un iespējas ieviest 
dalītu atkritumu savākšanu. Būtisks nosacījums šķirotas atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas darbībai ir  iespēja nodot šķirotos atkritumus bez maksas. 

Galvenie veicamie pasākumi: 
2. Rekultivēt esošo izgāztuvi, sakārtot nelegālās atkritumu izgāšanas vietas.  
3. Nodrošināt ar atkritumu konteineriem tūrisma un atpūtas vietas. 
4. Veicināt atkritumu šķirošanas uzsākšanu, tajā skaitā: 

- bioloģisko atkritumu kompostēšanu; 
- makulatūras savākšanu; 
-  bīstamo atkritumu, pirmām kārtām izlietoto bateriju, akumulatoru, 

attīstoties pārstrādes iespējām atsevišķi vākt plastmasu un stiklu. 
 
Teritorijas plānojums nosaka, ka ap atkritumu izgāztuvi “Starenieki”  ir 100 m plata 
aizsargjosla. 

 
Saimnieciskās darbības ietekme 
Lielākie saimnieciskie uzņēmumi pagastā ir fermas, kaltes, gateris. 

C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumus ir saņēmuši z/s „Cīruļi”, PA Vienība, 
SIA „Ezerrieksts”. Šādi apliecinājumi ir nepieciešami arī fermām no 10- 150 dzīvnieku 
vienībām, autoremontdarbnīcām. Precīzi noskaidrot saimniecisko objektu ietekmi uz vidi 
nav iespējams, jo nav pieejami dati par šo uzņēmumu darbību (tie netiek apkopoti). Kalna 
pagastā ir 10 fermas, kurām būtu nepieciešami šādi apliecinājumi. Saskaņā ar VVĢMA 
2004. gadā izstrādāto Upju baseinu raksturojumu, Kalna pagasts atrodas teritorijā, kur 
difūzā piesārņojuma risks ir novērtēts kā vidējs, risks minerālmēslu un organiskā 
mēslojuma lietošanai – zems,  lauksaimnieciskā darbība pagastā nav tik intensīva, tāpēc 
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piesārņojošām darbībām var būt vietēja ietekme. Tas pats attiecināms arī uz potenciāli 
piesārņotām vietām Pašvaldībā ir identificētas 4 piesārņotās, kas attēlotas teritorijas 
plānojumā – shematiskajās kartēs. 

4.7. tabula. Potenciāli piesārņotās vietas (PPV) 
Nr
. 
p.
k. 

Nosaukums, 
objekta īpašnieks 

Platī
ba 
(m2) 

Nozare Objekta 
darbības 
ilgums 

Kateg
o- 
rija 

 
1. Atvari, atkritumu 

izgāztuve (Starenieki) 

 
1,2 
ha 

 
Sadzīves atkritumu 
uzglabāšana  

 
30 gadi 
darbojas 

 
2 

 
2. Kodinātava (Atvari) 

 
- 

 
Lauksaimnieciskā 
ražošana 

 
Nav zināms 

 
2 

 
3. Ķimikāliju noliktava 

(Dubultos) 

- Minerālmēslu 
uzglabāšana 
lauksaimnieciskās 
ražošanas 
vajadzībām 

 
Nav zināms 

2 

 
4. Degvielas bāze 

(Dubultos) 

- Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā 
un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

Nav zināms 
 

2 

Pieejamā informācija un fakts, ka 
nav veikta šo PPV apsekošana dabā, neļauj 
izdarīt secinājumus par ietekmi uz 
vidi(gruntsūdeņiem). Teritorijas, kam 
piešķirta 2. bīstamības kategorija, pēc 
šobrīd apzinātās informācijas, ir atzītas par 
potenciāliem piesārņojuma avotiem(jo nav 
veikta izpēte). Pašvaldībai (pieder atkritumu 
izgāztuve) un pārējo objektu īpašniekiem ir 
jāizvērtē iespēja finansēt piesārņoto vietu 
sanāciju. Pašvaldības objektiem - no 
pašvaldības rīcībā esošajiem dabas resursu 
nodokļa ieņēmumiem. 

 
4.7.attēls.Bijusī DUS Dubultu 

ciemā 

Ja līdzekļi nav pietiekami, lai segtu piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
sanācijas izdevumus, pašvaldība sagatavo un iesniedz Vides aizsardzības fondā 
pieteikumu par nepieciešamo finansējumu. Sk.4.8. attēlu „Vides riska objekti Kalna 
pagastā”. 

Teritorijas plānojumā paredzētie pasākumi 

 Attēlot vides riska objektu atrašanos un noteikt to aizsargjoslas. 



KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2005. - 2017. 

 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 55

 Attēlot potenciāli piesārņotās vietas. 

 Izglītot  iedzīvotāju par atkritumu dalītas vākšanu un šķirošanu. 

 Izglītot iedzīvotājus sadzīves ķīmijas  pielietošanā. 

 Informēt zemniekus par labas lauksaimniecības prakses nosacījumu ieviešanu, lai 
novērstu virszemes ūdeņu eitrofikāciju. 

 Attēlot teritorijas plānojumā dabas resursu aizsargjoslas. 
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5. Iedzīvotāji un apdzīvojuma struktūra 

 5.1.Iedzīvotāji 
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, 2004.gada 2.jūlijā Kalna pagasta teritorijā 

dzīvoja 797 iedzīvotāji. 
 Kā redzams 5.1. attēlā, iedzīvotāju skaita dinamikā no 2000. gada līdz 2004. 

gadam nav vērojamas ļoti krasas atšķirības. Iedzīvotāju skaits svārstās robežās no 792 
iedzīvotājiem 2000. gadā līdz 797 iedzīvotājiem 2004. gadā (+5 iedzīvotāji). No 2000. 
gada pagastā bija vērojams neliels un pakāpenisks iedzīvotāju skaita samazinājums, bet 
no 2003.g. iedzīvotāju skaits sāk pieaugt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika.[„Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, 
pilsētās, novados un pagastos”, statistikas biļetens, LR Centrālās statistikas pārvalde, 
1999., 2000., 2001., 2002.g. un Iedzīvotāju reģistra dati, http://www.pmlp.gov.lv]. Pēc 
Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultātiem, kopējais iedzīvotāju skaits Kalna 
pagastā bija 783, t.sk. 395 vīrieši un 388 sievietes.  

 

 

 

 

 

 

5.2.attēls Iedzīvotāju dzimuma struktūra. [„Latvijas 2000.gada tautas skaitīšanas 
rezultāti”, LR Centrālās statistikas pārvalde, 2002.g.]  
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Līdz darbaspējas vecumam 2000. gadā bija 189 iedzīvotāji jeb 24% no kopējā 
iedzīvotāju skaita, darbaspējas vecumā (vīriešiem 2000. gada sākumā bija 15 – 59 gadi un 
sievietēm- 15 – 56 gadi)– 431 jeb 55% no kopējā iedzīvotāju skaita, bet pēc darbaspējas 
vecuma – 163 jeb 21% no kopējā iedzīvotāju skaita. (skatīt 5.3. attēlu)  
 

 

 

 

 

 
 

 
5.3.attēls Iedzīvotāju galvenās vecuma grupas. [„Latvijas 2000.gada tautas 

skaitīšanas rezultāti”, LR Centrālās statistikas pārvalde, 2002 
 

Nacionālais sastāvs 

Saskaņā ar Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultātiem, Kalna pagastā 
iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva ir sekojošs – 691 latvieši, 55 krievi, 9 
baltkrievi, 4 ukraiņi, 3 poļi, 14 lietuvieši, 4 igauņi un 13 citas tautības pārstāvji. 
Procentuālo sadalījumu skatīt 5.4.attēlā. Kā redzams, iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
Kalna pagastā ir samērā vienveidīgs un latviešu tautības iedzīvotāji sastāda 88,25% no 
kopējā skaita, bet cittautieši tikai 11,75%, no kuriem procentuāli lielāko daļu veido krievu 
tautības iedzīvotāji- 53,92% no visu cittautiešu skaita pagastā.  

 

 

 

 

 

 

5.4. attēls. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs. [„Latvijas 2000.gada tautas 
skaitīšanas rezultāti”, LR Centrālās statistikas pārvalde, 2002] 
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5.2. Apdzīvojuma struktūra 
Katras apdzīvotās vietas nozīmi kopējā apdzīvojuma struktūrā nosaka tās lielums, 

novietojums, sasniedzamības rādītāji, kā arī tās veiktās funkcijas un saiknes ar citām 
apdzīvotajām vietām.  

Lauku apdzīvotas vietas iedalās ciemos (vēsturiski radusies koncentrēta apbūve 
un patstāvīgie iedzīvotāji) un viensētas (savrupas lauku sētas). 

 
Kalna pagasts atrodas Jēkabpils rajona centrālajā daļā, pēc zemes kopplatības tas 

ir ceturtais lielākais pagasts, bet iedzīvotāju skaita ziņā viens no vismazākajiem – 
apdzīvojuma blīvums ir 4,45 cilv./km2.  Apmēram 50% teritorijas ir neapdzīvoti- to veido 
purvi, meži (aizsargājamas dabas teritorijas). Pagasta ceļu struktūru veido valsts nozīmes 
autoceļi un pašvaldības ceļi. Iedzīvotāji uzskata, ka ceļu sliktā kvalitāte kavē pagasta 
attīstību. Teritorijas īpatnība ir tā, ka tam nav izteikta centra – iedzīvotāju skaits abos 
ciemos ir līdzīgs –Dubultos- 129, Vidsalā – 156, taču neviens no ciemiem šobrīd nevar 
pretendēt uz potenciāla novada centra statusu. Abi ciemi no funkcionālā viedokļa ir lauku 
centri – apdzīvotas vietas, kas nodrošina ikdienā nepieciešamo pakalpojumu un preču 
minimumu. Pagastā trūkst darbavietu un saskaņā ar pašvaldībā veiktās aptaujas datiem 
liela daļa iedzīvotāju darba vietas ir  Jēkabpilī, kur saņem arī pakalpojumus. 

Analizējot apdzīvojuma struktūru Kalna pagastā, var secināt, ka apdzīvojums 
pastāv divos galvenajos veidos – koncentrētā apbūve (Dubulti un Vidsala), un izkliedētā 
dzīvojamā apbūvē, ko pārstāv viensētas un vēsturiskie ciemi.Ciemos dzīvo ap ~50% 
pagasta iedzīvotāju.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.attēls. Vidsalas ciems 
Kalna pagasta Vidsalas ciems - apdzīvota vieta, kuras apbūve veidojusies pēc 

1970. gadā izstrādātā ģenplāna, pārsvarā ar vienstāva apbūvi, ir viena 3 stāvu dzīvojamā 
māja „Sarmas”un 4 Līvānu tipa mājas. To tiešā tuvumā ir uzcelta garāža. Ciema teritorijā 
uz saimniecības „Rasas” zemes atrodas kokzāģētava, uz saimniecības „Āres” zemes- 
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darbnīcas, un saimniecības ‘Spodrītes” – graudu kalte – noliktava. Ciema teritorijā 
atrodas piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības „Ezerrieksts” krejotava. Sabiedrisko 
apbūvi veido pagasta padome, bibliotēka, veikals Ciemā atrodas 2  transformatoru 
apakšstacijas, 2 artēziskās akas, ūdenstornis. Visām mājām ir piemājas saimniecības – 
kūtiņās audzē lopus, zemi izmanto ganībām. Pagasta centrā nav skolas, tādēļ bērni 
izmanto Zasas pagastā atrodošos vidusskolu (8 km). 

Dubultu ciems ir apdzīvota vieta ar  vienstāvu  un daudzstāvu apbūvi, kas 
veidojusies pēc 1967. gadā izstrādātā ģenplāna. Sabiedrisko apbūvi veido deviņgadīgā 
skola, bibliotēka, pasts. Ir 2 veikali. Ciemā atrodas 3 transformatoru apakšstacijas, 3 
artēziskās akas. Uz piemājas zemes atrodas kūtiņas, kur  tur lopus, apkārtnes zemes 
izmanto ganībām, sakņu dārziņiem. Ciemā ir vairākas nojaucamas ēkas – 1 
daudzdzīvokļu māja, 1 līvānu tipa māja. Zemes īpašumu lietošanas mērķis pēc māju 
nojaukšanas netiek mainīts – mazstāvu dzīvojamā apbūve. 

 

 
5.6.attēls. Kultūras nams  un Līvānu māju apbūve Dubultu ciemā  
Viensētas tradicionāli izvietojušās lauksaimniecības zemēs gar autoceļiem P 72, P 

74 un V784. Daudzās viensētas iedzīvotāju skaits ir sarucis līdz 1-2 iedzīvotājiem. 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt izveidojušos pagasta apdzīvojuma struktūru, 
saglabājot skolu un bibiliotēku, kultūras namu Dubultu ciemā, attīstot publisko jeb 
rekreācijas un atpūtas teritoriju Vidsalas ciemā. Abos ciemos, saskaņā ar iedzīvotāju 
aptaujas rezultātiem, ir nepieciešams attīstīt  sadzīves pakalpojumus – frizētavu, veikalus, 
aptieku, veicināt kultūras nama darbību. Pagasta apdzīvojuma struktūru skatīt 5.7.attēlā 
„Kalna pagasta sociālā infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra”. 

Pagastā koncentrētas mazstāvu apbūves attīstība ir paredzēta Vidasalas robežās. 
Pārējā pagasta teritorijā ir atļauta jaunu viensētu attīstība, atbilstoši izstrādātajam 
zonējumam. Tuvāko 12 gadu perspektīvā visticamāk, straujāk var pieaugt iedzīvotāju 
skaits tieši viensētās. Esošā ciemu infrastruktūra nav pietiekami attīstīta, lai piesaistītu 
jaunus iedzīvotājus.  

Pagasta teritorijā pie Vārzgūnes ezera atrodasdārzkopības sabiedrība – Vārzgūne, 
šajā teritorijā nav elektrības. Lai nokļūtu d/s, nepieciešams šķērsot Jēkabpils pilsētas 
robežu  un Ābeļu pagastu.  

Nekustamā īpašuma tirgu Kalna pagastā šobrīd nevar uzskatīt par aktīvu, 
lielākoties darījumi notiek ar meža īpašumiem, mazāk ar būvēm. Piedāvājuma un 
pieprasījuma apbūves zemēm praktiski nav. 
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Tautas skaitīšanā 2000.gadā ir iegūta informācija, kas raksturo iedzīvotāju apdzīvotos 
mājokļus pēc to uzcelšanas perioda. Raksturīgi, ka lielākā iedzīvotāju daļa  
(99,74%) dzīvo privātās mājsaimniecībās, pirmskara laikā uzceltos mājokļos. Pavisam 
Kalna pagastā tika uzskaitītas 239 privātās mājsaimniecības. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.attēls. Iedzīvotāji pēc mājokļu uzcelšanas perioda. [Latvijas 2000.gada tautas 

skaitīšanas rezultāti, LR Centrālā statistikas pārvalde, 2002.g.] 
 
Kā redzams 5.8.attēlā, procentuāli lielākā Kalna pagasta iedzīvotāju daļa – 

63,47% dzīvo Pirmās Latvijas neatkarības gados (1919.g.-1945.g.) un līdz 1918.g. 
uzceltajos mājokļos (attiecīgi 39,25% un 24,22%). Padomju varas gados uzceltajos 
mājokļos dzīvo 36,14% pagasta iedzīvotāju, no kuriem lielākā daļa – 31,48%- laika 
posmā no 1971g. – 1990.g. celtajos.  

Latvijas neatkarības gados Kalna pagastā uzbūvētajos mājokļos mitinājās tikai 3 
iedzīvotāji jeb 0,38% no kopskaita, pie tam, celtos laika posmā līdz 1995.gadam. 

Iedzīvotāju skaitu privātajās mājsaimniecībās pagastā raksturo 5.8.attēls.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.9.attēls. Privātās mājsaimniecības pēc iedzīvotāju skaita [Latvijas 2000.gada 

tautas skaitīšanas rezultāti, LR Centrālā statistikas pārvalde, 2002.g.] 
 
2000. gada tautas skaitīšanā tika lietota mājokļa koncepcija mājsaimniecības 

identificēšanai. Atbilstoši šai koncepcijai par vienu mājsaimniecību tika uzskatīta persona 
vai personu grupa, kas apdzīvo kopīgu mājokli. Mājoklis atbilstoši tautas skaitīšanā 
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pieņemtajai metodoloģijai ir telpas vai telpa ar atsevišķu ieeju, norobežota no citām 
dzīvojamajām vienībām un piemērota vienas mājsaimniecības apdzīvošanai. Tā var būt 
ģimenes māja, dzīvoklis u.tml.  

Kā redzams 5.9.attēlā Kalna pagastā izplatītākās mājsaimniecības ir ar vienu (52 
jeb 21,75%), diviem (52 jeb 21,75%), trim (40 jeb 16,74%) un četriem (34 jeb 14,22%) 
iedzīvotājiem mājsaimniecībā, bet vismazāk izplatītas ir mājsaimniecības ar astoņiem (3 
jeb 1,25%) un deviņiem un vairāk iedzīvotājiem (2 jeb 0,83% ar kopējo iedzīvotāju skaitu 
šādās mājsaimniecībās- 23). 

5.10.attēls raksturo iedzīvotāju nodrošinājumu ar labierīcībām - virtuvi, elektrību, 
gāzi, ūdensvadu mājoklī, kanalizāciju, tualeti mājoklī, karsto ūdeni, vannu, dušu vai pirti 
un centrālapkuri. Kā redzams no 2000.gada tautas skaitīšanas rezultātiem, procentuālais 
iedzīvotāju nodrošinājums ar mājokļu labiekārtojuma veidiem Kalna pagastā ir visai 
augsts, Lielākajai daļai (vairāk kā 50%) iedzīvotāju mājoklī pieejama elektrība, virtuve 
un gāze- 100% pagasta iedzīvotāju (772) nodrošināti ar virtuvi, 99,09% (765) ar 
elektrību, 77,85% (601) ar gāzi. Mazāk kā pusei pagasta iedzīvotāju- 43,91% (339) 
mājoklī pieejama vanna, duša vai pirts, 40,67% (314)- ūdensvads, 39,9% (308)- 
kanalizācija, 29,53% (228)- tualete, 26,68% (206)- centrālā apkure, 19,82 (153)- karstais 
ūdens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10.attēls. Iedzīvotāji pēc mājokļu nodrošinājuma ar labierīcībām. [„Latvijas 

2000.gada tautas skaitīšanas rezultāti”, LR Centrālā statistikas pārvalde, 2002.g.] 
 
Teritorijas plānojums nosaka: 

1. Vidsalas un Dubultu ciema robežas, paredzot jaunas apbūves  – mazstāvu 
dzīvojamā apbūves, attīstību Vidsalas teritorijā. 

2. Saglabāt d/s „Vārzgūne” esošajās robežās, paredzot vasarnīcu apbūvi. 
3. Asfaltēt autoceļu P-74, kas uzlabotu nokļūšanas iespēju Dubultu ciemā, 

Zasā, kā arī atvieglotu Dubultu ciema iedzīvotāju nokļūšanu uz Jēkabpili,  
Aknīsti, Subati (robežpārejas punkts ar Lietuvu). 
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4. Saglabāt Dubultu ciema sociālo infrastruktūru- skolu, kultūras namu, 
mēģinot piesaistīt ES līdzekļus remontam. Šo objektu saglabāšana ir vitāli 
nepieciešama vietējiem iedzīvotājiem,  un sliktās nokļūšanas iespējas uz 
tuvākajiem lielākiem centriem jau tā „izolē” Dubultu ciema iedzīvotājus 
no dažādu pakalpojumu saņemšanas. 

5. Lauksaimniecības zemēs atļauta jaunu viensētu attīstība. 

5.3. Paaugstināta riska objekti un civilā aizsardzība  
 
Riska grupas objekti ir uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības, iestādes un organizācijas 

(transports, ražotnes, iekārtas, ietaises utt.), kuru saimnieciskā darbība saistīta ar enerģijas 
ražošanu un uzkrāšanu, elektromagnētisko starojumu, ar ugunsnedrošām, 
sprādzienbīstamām, indīgām ķīmiskām, bioloģiski aktīvām un radioaktīvām vielām 
(priekšmetiem, iekārtām) tādos daudzumos, kas ražošanas avāriju vai kādu ārēju faktoru 
iedarbes rezultātā var izraisīt republikas pilsētas, rajona, reģionāla vai valsts mēroga 
ārkārtējās situācijas. 

Atbilstoši iespējamās ārkārtējās situācijas mērogam un bīstamības pakāpei riska 
grupas objektus iedala trijās paaugstinātas bīstamības grupās:  

I - valsts nozīmes grupa;  
II - reģionālas nozīmes grupa;   
III - republikas pilsētas, rajona nozīmes grupa.  
Objektu piederību pie riska grupas un to bīstamības pakāpi, balstoties uz objektu 

bīstamības analīzi un avāriju riska novērtējumu un pēc bīstamības analīzes un avāriju 
riska novērtējuma saskaņošanas ar citām ieinteresētajām institūcijām, nosaka Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopā ar pašvaldībām. Kalna pagastā nav šim 
kategorijām atbilstošu paaugstinātas bīstamības objektu. 

Kalna pagastam ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns (apstiprināts Kalna pagasta 
padomes sēdē 16.03.2004.), kas nosaka paaugstināta riska objektus, un rīcību ārkārtas 
situācijās. 

5.1.tabula. Kalna  pagasta potenciālie ārkārtējo situāciju cēloņi un riska teritorijas 
 
 Ārkārtējo situāciju cēloņi 

 

 
Riska teritorijas un objekti 

 
Ugunsgrēki Autogarāžas, kokzāģētavas, mehāniskās 

darbnīcas. 
Avārijas enerģētikas un 
komunālās saimniecības objektos
 

Katlu māja, ūdensvadi, notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas. 

Dabas katastrofas 
 

Briedes upes pārplūšana, Kalna ezera līmeņa 
celšanās Kalna ciema teritorijā. 

Ēku un būvju sagrūšana 
 

Pamestās fermas, neapsaimniekotās ražošanas 
ēkas. 

Cilvēku masu pulcēšanās vietas Mežzemes pamatskola, kultūras nams. 
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Iespējamie katastrofu veidi Kalna pagastā ir: 
1.Dabas katastrofas(vētra, lietusgāzes, apledojums, sniega sanesumi); 
2.Meža ugunsgrēki; 
3.Cilvēka, mājlopu un augu masveida saslimšana un sevišķi bīstamas infekcijas; 
4.Radiācijas avārijas; 
5.Militārā iebrukuma draudi. 
 
Saskaņā ar LR likumdošanu par civilās aizsardzības uzdevumu izpildi atbild 

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils brigāde. Jēkabpils rajona mērogā 
ārkārtējo situāciju pārvaldīšanu veic Jēkabpils rajona Ārkārtējo situāciju komisija, kas 
nepieciešamības gadījumā organizē iespējamo palīdzību ārkārtējā situācijā, ja pašu 
resursi ir nepietiekami. Kalna  pagastā darbojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta postenis(personāls – posteņa komandieris, ir ugunsdzēsības automašīna)..  

Civilās aizsardzības plānā ir norādītas sekojošas pazemes ūdens ņemšanas vietas 
ugunsdzēsības vajadzībām.  

5.2. tabula. Artēziskie urbumi 

Reģ. nr. Atrašanās vieta Īpašnieks Stāvoklis 

 Dubulti Kopīpašums 
z/s Straumītes 
z/s Strautiņi 

Darbojas 

8940 Dubulti Kalna pagasta 
padome 

Darbojas 

1058 Reicāni(meh. 
darbnīcas) 

Kalna pagasta 
padome 

Darbojas 

82/72 Pakalni Kalna pagasta 
padome 

Darbojas 

5123 Vīganti z/s Zemāni Darbojas 

 
Atklātās ūdens ņemšanas vietas: 
I Dabīgās ūdenstilpnes: 
1.Priekulānu ezers. 
II Mākslīgās ūdenstilpnes: 
1.Dubultu dīķis; 
2.Ceriņu dīķis; 
3.Pazemes rezervuāri Vidsalas ciemā – 2 gab. 
4.Rezervuārs Dubultu ciemā – 1.gab. 
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Teritorijas plānojumā norādītas esošās ūdens ņemšanas vietas (skat. kartē ”Kalna 
pagasta plānotā teritorijas izmantošana”, M 10 000). 

 
Pašvaldības uzdevumi: 

1. Nodrošināt ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām (saskaņā ar LBN -
201-96 „Ugunsdrošības normas” 7. nodaļu) un ugunsdzēsības ūdensapgādi 
paredzēt saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.(9.5 
apakšnodaļa). 

2. Informēt iedzīvotājus par rīcību ārkārtējo situāciju gadījumos. 
3. Pagasta pašvaldībai nodrošināt ugunsdzēsēju vienības pastāvēšanu un pietiekamu 

tehnisko apgādi. 
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6. Pakalpojumi un infrastruktūra. 

6.1.Pakalpojumi un sociālā infrastruktūra. 
Kalna pagastā ir divas bibliotēkas – Kalna pagasta bibliotēka un Mežzemes 

bibliotēka, Mežzemes deviņgadīgā pamatskola, Vidsalā - pagasta padome, veikals. 
Sociālā infrastruktūra Kalna pagastā nenodrošina iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, 
lielāko daļu pakalpojumu pašvaldības iedzīvotāji dodas saņemt uz Jēkabpils pilsētu. 

Kultūras pasākumi

Sporta pasākumi

Bibliotēka

Atpūta, rekreācija

Zobārsts
Ģimenes ārsts

Norēķini

Auto apkope, 
remonts

0
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30

Kalna pag.

 
6.1.attēls. Pakalpojumi, ko iedzīvotāji saņem Kalna pagastā 

Par neapmierinošu iedzīvotāji uzskata sakaru kvalitāti, interneta nepieejamību, 
autoceļa Siliņi – Aknīste slikto kvalitāti, sadzīves pakalpojumu, aptiekas trūkumu, 
ģimenes ārsta prakses darbību. Par ļoti vajadzīgiem pasākumiem iedzīvotāji uzskata 
skolas un kultūras nama remontu. Pašvaldībai ir grūtības piedalīties ES piedāvātajos 
projektos, jo tam trūkst līdzfinansējuma. Tajā pašā laikā iedzīvotāji atzīst, ka Kalna 
pagasta tīrā vide, dabas resursi- meži, ezeri, Jēkabpils pilsētas tuvums, ir labs 
priekšnoteikums lauku tūrisma, bioloģiski tīras produkcijas ražošanai.  
 
Izglītība: 

Pagastā darbojas 1 skola – Mežzemes deviņgadīgā pamatskola, kam ir liela 
sociālā, kultūras un kopējās attīstības veicināšanas nozīme. Pašvaldībā nav pirmskolas 
izglītības iestādes, pirmskolas grupa darbojas Mežzemes pamatskolā. 
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Mežzemes pamatskolā skolēnu skaits pēdējo gadu laikā ir bijis stabils ~ 60 

skolēnu, vidēji 10%  bērnu ir no kaimiņu pagastiem. Taču diemžēl ap 80 skolas vecuma 
bērnu mācās Zasas, Leimaņu, Salas pagastu un Jēkabpils pilsētas un citu pašvaldību 
skolās, no Vidsalas un pagasta Z daļas, šīs skolas ir vieglāk sasniedzamas. Mežzemes 
pamatskolā strādā 16 pedagogi. Skolas uzturēšana prasa ievērojamu pagasta budžeta 
līdzekļu daļu. Apmēram 90% pagasta jauniešu vecumā no 15 – 20 gadiem turpina 
mācīties dažādās mācību iestādēs, kas ir labs rādītājs. 

 

61

51
55

60

72

124

63

11
15 15 16 15 14 15

0

20

40

60

80

100

120

140

1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003.

skolēnu skaits

pedagogu skaits

 
 6.2.attēls. Skolēnu skaita izmaiņas Mežzemes skolā. 

Pašvaldībā veiktās anketēšanas rezultāti parādīja, ka 11% respondentu skolas 
sakopšanu uzskata par vienu no pašvaldības darbības prioritātēm.  Iedzīvotāju aptauja 
apliecina, ka skolas remonts, sporta zāles celtniecība, skolas inventāra atjaunošana, 
skolotāju kvalifikācijas celšana ir aktuāli jautājumi. Aptaujas dati arī liecina, ka skolas 
pastāvēšana ir būtisks priekšnoteikums pagasta turpmākai attīstībai, jo skola savā ziņā ir 
arī kultūras dzīves uzturētāja. 

Mežzemes pamatskolā Dubultos mācās ap 60 skolēnu. Skola dibināta 1936. gadā kā 4 
klašu Elkšņu pamatskola, kas 1943. gadā pārdēvēta par Mežzemes tautskolu. No 1945. 
līdz 1962. gadam skolā bija 7 klases, pēc 1962. gada 4 klases, vēlāk – 3 klases. 1992. 
gadā skola tika pārcelta uz skolas vajadzībām piemērotāku ēku  Dubultu ciematā. Pirms 
tam skola atradās netālu no Silenieku mājām ~ km no Dubultiem. Kopš 1993. gada tā ir 
pamatskola. 
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6.3. attēls. Sfēras, kurām Kalna pagastā nepieciešami būtiski uzlabojumi 

(Kalna pagasts 2005, iedzīvotāju aptaujas dati). 
 

Sabiedriskā un kultūras dzīve 
  Pagastā ir pamatskola, kultūras nams ar 3 pašdarbības kolektīviem, motosporta 
trase, sporta laukums; darbojas 2 sakaru nodaļas, 3 veikali, ambulance, mežniecība. 
Pagasta bibliotēku kopējais grāmatu fonds ir 12500, lasītāju skaits - > 130. Pagasta 
padomes ēkā darbojas Jēkabpils baptistu draudzes organizētā starpkonfesionālā 
svētdienas skola bērniem(visām vecuma grupām). Katra mēneša trešajā svētdienā notiek 
svētbrīži visiem pagasta iedzīvotājiem. Pagasta iedzīvotāji apmeklē dievkalpojumus arī 
Jēkabpils un Zasa baznīcās. 
Dubultu kultūras namā darbojas (uzcelts 1968. gadā) sieviešu vokālais ansamblis, bērnu 
vokālais ansamblis, dramatiskā kopa. Kopš 1995. gada Kalna pagasta padome izdod 
laikrakstu „Kalna pagasta Vēstnesis”. Iedzīvotājiem pagastā ir nepieciešama sabiedriskā 
vide, ko izsaka arī anketēšanas rezultāti : vēlme Vidsalas ciemā izbūvēt brīvdabas estrādi, 
attīrīt ciema teritoriju no metāllūžņiem, ierīkot apstādījumus – rekreācijas zonu, ierīkot 
peldvietu pie Dubultu dīķa. Kalna pagasta iedzīvotāji vēlas aktīvāku kultūras dzīves 
norisi pagastā, kultūras nama remontu min kā vienu no svarīgāko uzdevumu šajā jomā. 
Esošie kultūras namā organizētie pasākumi  saskaņā ar aptaujas datiem, ir labi apmeklēti. 
 

Nodarbinātība 
Saskaņā ar statistikas datiem, pašvaldībā ir 431 iedzīvotājs darbaspējīgā vecumā. 

No darba spējas vecuma cilvēkiem pagastā nodarbināti 100  Lielākie darba devēji pagastā 
ir pašvaldība, kokzāģētavas. Pavisam uzņēmējsabiedrībās, valsts un pašvaldības iestādēs 
un uzņēmumos  nodarbināti 50 strādājošie, 5 -  kooperatīvajās sabiedrībās, pārējie -  
zemnieku saimniecībās. Iedzīvotāju saimniecisko aktivitāti raksturo arī iedzīvotāju 
ienākuma nodokļu maksātāju skaits – 2003. gadā  - 248 Kalna pagasta iedzīvotāji ir 
veikuši  IIN maksājumus, t.i. 60% no darbspējīgo iedzīvotāju skaita. 

Nodarbinātības dienestā kā bezdarbnieki pēdējo gadu laikā reģistrēti vidēji 20 
iedzīvotāji, reāli pagastā bez pastāvīga darba ir 10 % jeb ap 40 darbaspējīgo iedzīvotāju. 
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Pagastā pēdējo gadu laikā nav radušies jauni uzņēmumi, un līdz ar to arī darba vietas. Tā 
kā Jēkabpils pilsētā  darbojas  1/3 daļa no visiem rajona uzņēmumiem,  iedzīvotāji meklē 
darba iespējas galvenokārt Jēkabpilī un Salas pagastā. Saskaņā ar statistikas datiem, 
lielākā daļa bezdarbnieku ir vienkāršo profesiju pārstāvji (32% no viesiem rajonā 
reģistrētajiem), kvalificēti strādnieki un amatnieki (16%), Pakalpojumu un tirdzniecības 
darbinieki (15%), iekārtu un mašīnu operatori, montieri (11%). Par bezdarba 
samazināšanu rūpējas NVD Jēkabpils centrs sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, īpašu 
uzmanību pievēršot apmācībai un pārkvalifikācijai.  
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6.4.attēls. Bezdarbnieku skaita izmaiņas Kalna pagastā. 

Sociālā aprūpe 
Pagastā ir izveidots sociālais dienests, kuru vada viens darbinieks. No kopējā 

iedzīvotāju skaita ~22 % ir vecāki par 56 gadiem, t.sk., 20 vientuļie pensionāri, 26  
invalīdi. Pagasta teritorijā dzīvo 20 daudzbērnu ģimenes; 62 bērni dzīvo sociāli 
mazaizsargātās ģimenēs. 

Sociālo pasākumu finansēšanai vidēji gadā tiek atvēlēti 3%  no pašvaldības 
budžeta Sociālā budžeta galvenās izdevumu pozīcijas: 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai -68.0%; 
Apbedīšanas pabalsti -15%; 
Pabalsti medikamentu iegādei- 1,5%; 
Pabalsti bērna izglītībai -5.7% 
Pabalsti citiem mērķiem -9.8%. 



KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2005. - 2017. 

 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 71

 
Veselības aprūpe 

Veselības aprūpi pagasta teritorijā nodrošina Kalna doktorāts – ģimenes ārsta 
prakse. Doktorātā ir ģimenes ārsts, zobārsts, 2 ārsta palīgi, tas atrodas ~2 km no 
pagastmājas un ~200 m no šosejas Jēkabpils – Ilūkste. Pašvaldībā nav aptiekas, grūtības 
ar medicīnas pakalpojumu saņemšanu ir Dubultu ciema iedzīvotājiem, ko vēl vairāk 
ierobežo autoceļa Siliņi – Aknīste sliktā kvalitāte.  

Daļa pagasta iedzīvotāju nav apmierināta ar saņemto medicīnas pakalpojumu 
kvalitāti un ārsta prakses darbu kopumā, tādēļ izvēlas šos pakalpojumus saņemt Jēkabpilī. 
 Pārējos ārstniecības pakalpojumus Kalna pagasta iedzīvotāji saņem Jēkabpilī. 
Centrālā veselības aprūpes iestāde rajonā ir Jēkabpils rajona centrāla slimnīca (RCS). Šī 
slimnīca ir daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīca, kas nodrošina neatliekamās 
palīdzības sniegšanu 24 stundas diennaktī. Jēkabpilī ir arī tuberkulozes slimnīca, Aknīstē 
atrodas psihoneiroloģiskā slimnīca. Neatliekamo medicīnisko palīdzību rajonā nodrošina 
7 brigādes. Rajonā darbojas 9 sociālās aprūpes iestādes. Veco ļaužu pansionāts atrodas 
Kūku pagastā un tā apkalpes rādiusā ietilpst viss Jēkabpils rajons. Saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu uz 1000 iedzīvotājiem ir jābūt 1 sociālajam darbiniekam un Kalna pagastā 
šis kritērijs tiek izpildīts 
Pagastā esošās sociālās un veselības aprūpes struktūrvienības organizatoriski apvienojot 
vienā – pagasta tautas veselības un sociālās aprūpes centrā – būs iespējams arī ar 
pašreizējiem resursiem būtiski uzlabot sociālo un medicīnisko aprūpi. 
 
Sabiedriskā drošība un kārtība  

Pašvaldība savu iespēju robežās materiāli atbalstīs zemessardzes un policijas 
struktūrvienības, kā arī atsevišķus darbiniekus, kuri pastāvīgi rūpējas par pagasta 
iedzīvotāju drošību un mantas aizsardzību. 
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6.5.attēls. Iedzīvotāju viedoklis par dzīves vidi pagastā. 
 

No aptaujas rezultātiem redzams, ka iedzīvotāji ir daļēji apmierināti  ar 
pašvaldības darbu, taču analizējot aptaujas rezultātus par prioritāriem uzdevumiem tiek 
uzskatīti sekojošie:  
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Pašvaldības prioritārie uzdevumi sociālajā jomā 
 

Izglītība – principa – Visu mūžu mācies – realizēšana pagastā: 
 bērniem – pamatskola, profesionālās izglītības pamati, sapratnes radīšana lauku 

amatniecībā; 
 pieaugušajiem – kvalifikācijas celšanas iespēju (pašvaldību darbiniekiem un 

politiķiem) un pārkvalificēšanās iespēju (bezdarbniekiem) nodrošināšana – pilnīgi 
vai daļēji apmaksātu kursi, semināri, konsultācijas biznesa pamatos, svešvalodās, 
tūrisma menedžmentā un mārketingā; 

 lauku skolotāja lomas nostiprināšana. 
 
Kultūrvide – kultūra mājā un darbā: darba ētika un disciplīna, apkārtnes sakoptība, mājas 
– pavarda kultūra: 

 pastāvīga kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un apkopošana, vietvārdu 
fiksēšana dabā; 

 kultūrvēsturisko pieminekļu sakopšana, uzturēšana un reklamēšana, izcilu 
novadnieku piemiņas saglabāšana; 

 vietējo tradīciju kopšana. 
 Atpūtas teritoriju labiekārtošana, bērnu rotaļu laukumu izveide, peldvietas 

izveide. 
 
Sociālā un medicīniskā aprūpe – pastāvīgi realizēt principu neviens nav aizmirsts, šajā 
nolūkā: 

 organizatoriski apvienot un nostiprināt abas funkcijas, 
 pilnveidot tehnisko nodrošinājumu, 
 pastāvīgi precizēt pakalpojumu nomenklatūru un apjomus,  
 šo pakalpojumu finansēšanai piesaistīt līdzekļus no uzņēmējiem un fondiem. 
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6.2.Tehniskās inženierinfrastruktūras raksturojums 

6.2.1. Ūdensapgāde  
Pagasta teritorijā ar centralizētu ūdens apgādi nodrošināti Vidsalas un Dubultu 

ciemi. Centralizētai ūdensapgādei tiek izmantoti 2 artēziskie urbumi un 1 artēziskais 
urbums (ident. Nr. P800218, VĢD-13482) atrodas rezervē. Pārējie pagasta iedzīvotāji 
iegūst ūdeni no grodu un artēziskajām akām. Kopumā teritorijā ir 21 artēziskais urbums, 
no kuriem 6 ir pagasta pašvaldības īpašumā.  

 
Vidsala 
Ciema 18 dzīvokļu mājai „Sarmas” un lielākajai daļai individuālo māju 

ūdensapgāde tiek nodrošināta centralizēti. Centralizēta ūdensvada tīkls nodots 
ekspluatācijā 1973.gadā. Ūdens tiek iegūts no vienas artēziskās akas (ident. Nr. P800217, 
VĢD-13483). Ūdens ņemšanas avots- Pļaviņu horizonts (D3šv) un ņemtā ūdens 
kategorija- dzeramais ūdens bez apstrādes. Dzeramā ūdens hlorēšanai no artēziskā 
urbuma tiek izmantots dezinficējošs koncentrāts “MULTI KLORI”- nātrija hipohlorīds 
(Na ClO). Šķīdums netiek uzglabāts, bet iegādāts nepieciešamajā daudzumā, un tiek 
izlietots vienā hlorēšanas reizē Vidsalā vai Dubultos. 

Ūdensvada ražība - 0,047 tūkst.m3/dnn, vidējā diennakts ūdens padeve – 0,04 
tūkst.m3/d. (izmantotā ražība- 85%). Ņemtā un izmantotā ūdens daudzums 2003.g- 
6,7tūkst.m3/gadā (ražošanas produkcijā vai procesā paliekošie ūdeņi- 1,5 tūkst.m3/gadā).  

Ūdens padevi nodrošina 3m3 spiedtvertne, kas darbojas automātiskā režīmā. 
Ūdenstornis ir nolietojies un vairs nedarbojas, perspektīvā nojaucams. 

Ūdensvada ielu tīkla kopgarums - 1472m, tas veidots no polivinilhlorīda (50mm 
diam.- 1314m) un ķeta (150mm diam.- 458m) caurulēm. Pievadu kopgarums sastāda 
220m (40mm diam. polietilēna caurules- 200m un 25mm diam.- 20m). Ūdensvada tīklam 
ir 20 armatūras aizbīdņi (viens- 40mm diam., četrpadsmit- 50mm diam. un pieci- 150mm 
diam.). 

Ūdensvada tīklā ir 30 māju ievadi un 15 skatakas (no tām tehniskā kārtībā- 12), 1 
ugunsdzēsības hidrants, atgaismotājs un brīvkrāns.  

[Jēkabpils rajona Kalna pagasta ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase Vidsalas 
ciemam, a/s „Komunālprojekts”, 1999.g.] 

 
Dubulti 
Ūdensvads ekspluatācijā tika nodots 1969. gadā, tā ražība- 0,129 tūkst.m3/dnn. 

Vidējā diennakts ūdens padeve- 0,052 tūkst.m3/dnn (izmantotā ražība- 40%). Ūdens tiek 
iegūts no viena artēziskās akas (ident. Nr. VGD-8940). Ūdens ņemšanas avots- Pļaviņu 
horizonta ūdens (D3pl). Ņemtā ūdens kategorija- dzeramais ūdens bez apstrādes.  
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Ņemtā un izmantotā ūdens daudzums 
2003.g- 5,4 tūkst.m3 (ražošanas produkcijā 
vai procesā paliekošie ūdeņi- 
1,3tūkst.m3/gadā). Lai samazinātu ūdens 
patēriņu, paredzēts līdz 2004.gada beigām 
uzstādīt ūdensmērītājus artēziskajos urbumos 
un saimnieciskajos objektos. 
  

      Skats uz ūdenstorni Dubultu ciemā 
Ūdens padevi nodrošina 10 m3 spiedtvertne, kas darbojas automātiskā režīmā. 

Ūdenstornis nedarbojas – tas ir nojaucams. Ūdensvada ielu tīkla kopgarums ir 1170,93m, 
tas veidots no polietilēna (25mm diam.- 115m, 32mm diam.- 595m, 50mm diam.- 460m) 
un tērauda (32mm diam.- 0,93m) caurulēm. Ūdensapgādes sistēmā ir 14 māju ievadi un 5 
skatakas. Pievadu kopgarums sastāda 1050m (50mm diam. polietilēna caurules). [Kalna 
pagasta Dubultu ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase, „Delfīns un Ko”, Rīga, 2000.g.] 

6.2.2. Kanalizācija 
Ar centralizētu kanalizācijas sistēmu pagastā nodrošināti Dubultu ciema 

iedzīvotāji un divu daudzdzīvokļu māju iemītnieki Vidsalas ciemā.  
 
Vidsala 
Ciemā ar centralizētu kanalizācijas tīklu ir nodrošinātas divas daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas. 
Kopējā tipa kanalizācijas sistēma nodota ekspluatācijā 1973.g. Sistēmas tīklu 

kopgarums ir 0,288 km, tās apsaimniekotājs - pagasta pašvaldības aģentūra “Vienība”.  
Pagalma ielu tīklu ar kopgarumu 288 m veido 200mm diam. keramikas cauruļvadi 

95 m garumā, kā arī 200mm un 150mm diam. azbestcementa cauruļvadi attiecīgi 188 un 
5m garumā. 

Sistēmā ir divas nosēdakas ar darba tilpumu 18,3m3. To faktiskais nolietojums 
1999.g. bija 50%. [Jēkabpils rajons Kalna pagasta kanalizācijas sistēmas tehniskā pase 
Vidsalas ciema „Sarmās”, a/s „Komunālprojekts”, 1999.g.]  

Notekūdeņu novadīšanas apjoms uz nosēdakām – 10,3m3/dnn (3,75 
tūkst.m3/gadā), bet uz privātmāju izvedamajām bedrēm -13,2m3/dnn (4,8 tūkst.m3/gadā). 
Notekūdeņus no Vidsalas ciema nosēdakām un izvedamajām bedrēm izved uz Dubultu 
ciema attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņus no vircu bedrēm pie kūtiņām 7,2m3/dnn (2628,0 
m3/gadā) izved uz laukiem mēslojumam. [„Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai 
Nr. JR – B11”, Daugavpils reģionālā Vides pārvalde, 30.07.2004.g.] 

Vidsalas ciema kanalizācijas sistēmā 2007.gadā paredzēts veikt jaunu attīrīšanas 
iekāru būvniecību (sk. attēlu 6.6. „Vidsalas ciema kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas 
shēma” ) 
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Dubulti 
Kopējā tipa kanalizācijas sistēma nodota ekspluatācijā 1984.g. Sistēmas tīklu 

kopgarums ir 1,397 km, tā apsaimniekotājs- pagasta pašvaldības aģentūra “Vienība”.  
Kanalizācijas sistēmā ir 45 kanalizācijas akas, bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas un attīrīto ūdeņu izlaides vieta. 
Sistēmā nav galveno kolektoru, bet pagalma ielu tīkli veidoti no azbestcementa 

cauruļvadiem (150mm diam.- 0,11km; 200mm diam.- 1,287km). Sistēmā ir 25 
pieslēgumi no objektiem (4 ar 150mm cauruļvadiem un 21 ar 200mm cauruļvadiem).  

Kanalizācijas sistēmai nav sūkņu stacijas. Attīrīšanas komplekss sastāv no 
individuāla projekta kompresora ēkas (darba tilpums 75,16 m3, fiziskais nolietojums 
2001.g.- 60%), aerotenka (darba tilpums- 109,2 m3, caurlaidības spēja 0,1 tūkst. m3/d, 
fiziskais nolietojums- 2001.g.- 60%) un nostādināšanas dīķa (darba tilpums 1728 m3, 
caurlaidības spēja- 0,100 tūkst.m3/d, fiziskais nolietojums 2001.g.- 50%.) Sistēmā 
darbojas gaisa pūtējs ar ražību 360 m3/h, tā gaisa darba spiediens- 80m, bet fiziskais 
nolietojums 2001.g. bija 50%.  

Uz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti 28,28 m3/dnn (10,32 tūkst.m3/gadā) 
notekūdeņu. Kopējais notekūdeņu daudzums, kas iziet caur attīrīšanas iekārtām, ieskaitot 
Vidsalas ciema notekūdeņus, ir 51,78 m3/dnn (18,8 tūkst. m3/gadā). 

 Bioloģiskās kompaktās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas veic pirmējo attīrīšanu. 
Tās sastāv no bioloģiskās apstrādes bloka, kas ekspluatācijā nodots 1978. gadā. 
Attīrīšanas iekārtu tilpums- 163m3, laukums- 54,6 m2, darba tilpums- 109,2 m3, izmēri- 
15,6x3,5m, šķērsgriezuma laukums- 10,5 m2. Attīrīšana tiek veikta aerotenkā ar 
nostādinātājbloku, kuru jauda ir 100 m3/dnn. Blokā ir 2 zemspiediena pneimatiskās 
aperācijas sistēmas ar smalku dispersiju. Iekārtu fiziskais nolietojuma 2001.g. bija 60%. 

Attīrīšanas iekāru efektivitāte: suspendētās vielas – 96,57%; BSP5 – 95,6%; 
ĶSP– 90,6%; N kop.- 30,5%; Pkop - 77% . 

Tālāk notekūdeņi nonāk nostādināšanas dīķī ar kopējo darba tilpumu – 1728 m3. 
Izplūdes vieta- meliorācijas grāvis (identifikācijas Nr. 800053), saņemošā ūdenstilpne- 
Podvāzes upe (izplūdes ilgums nepārtraukti 365 dienas gadā.)  

Notekūdeņus no ciema vircu bedrēm pie kūtiņām- 7m3/dnn (2,5m3/gadā) izved uz 
laukiem mēslojumam. 

Lieko dūņu daudzums – 3,78 t gadā. Dūņas netiek apstrādātas, bet tiek uzglabātas 
laukumā. Perspektīvā dūņas tiks izvestas uz pašvaldības ilggadīgiem zālājiem un 
iestrādātas kā mēslojums. [„Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JR – B11”, 
Daugavpils reģionālā Vides pārvalde, 30.07.2004.g.]  

Tuvākajos gados paredzēta Dubultu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija, izveidojot mitraiņu kaskādes- 2005. gadā. Attīrīšanas iekārtās 2008. gadā 
plānots izbūvēt dūņu uzglabāšanas laukumu un izbūvēt notekūdeņu no nosēdakām un 
izvedamajām bedrēm pieņemšanas vietu atbilstoši LBN prasībām. (sk. attēlu 6.7. 
„Dubultu ciema kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas shēma”). 

 

6.2.3. Siltumapgāde 
Vidsalā daudzdzīvokļu mājai „Sarmas” un lielākajai daļai individuālo māju ir 

centralizēta siltumapgāde. Dubultu ciemā nav centralizētas apkures, bet Mežzemes 
pamatskolai ir sava centrālapkure un divām daudzdzīvokļu mājām ir kopēja katlu māja.  
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6.2.4. Gāzes apgāde 
Kalna pagastā nav centralizētas gāzes apgādes. Pagasta iedzīvotāji savām 

vajadzībām izmanto šķidrināto gāzi, ko piegādā SIA „Latvijas propāna gāze”.  

6.2.5. Elektroapgāde  
Pagasta teritoriju šķērso 20 kV elektrolīnijas ~35,15 km garumā un atrodas 21 

transformatoru apakšstacija.  
              Saskaņā ar VAS „Latvenergo” Jēkabpils 
elektrisko tīklu rajona 19.09.2004. sniegto informāciju, 
pagasta teritorijā nav plānoti jaunu elektrotīklu izbūves 
darbi. Paredzēti vienīgi esošo elektrotīklu uzturēšanas un 
remonta darbi, kā arī papildus jaudu un jaunu lietotāju 
pieslēgšana esošajam tīklam pēc elektrības lietotāju 
pieprasījuma. Remonta darbos iespējama nolietoto 
elektrolīniju aizstāšana ar kabeļu elektrolīnijām. 

 

6.2.6. Sakaru sistēma 
 Efektīva sakaru komunikācijas sistēma ir svarīgs priekšnoteikums teritorijas 
attīstības nodrošināšanai. 
 Kalna pagastā sakaru sistēmu nodrošina SIA “Lattelekom”, SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons”, kā arī  a/s “Latvijas pasts”. 
 

 

 
6.8.attēls LMT un TELE2  pārklājums  Jēkabpils rajonā 

  
Stacionāro telekomunikāciju pakalpojumus Kalna pagastā sniedz SIA 

“Lattelekom”, kur ir uzstādītas divas analogās telefonu centrāle ATCK 100/2000 
montētais tilpums-200, izmantotais tilpums-99, tiek izmantotas 2 nomātās ciparu līnijas.  
Vidsalā un Dubultos ir uzstādīti taksofoni. Internets šobrīd pieejams tikai ar iezvanpieeju. 

Līdz  2007.gadam tiek plānota sakaru sistēmas modernizācija reģionā, tai skaitā 
arī Kalna pagastā, pēc kuras būs pieejami ciparu tīkla pakalpojumi:   
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 nomātās ciparu līnijas, 
 piekļuve datu pārraides tīklam (X25), 
  pieslēgums “Internet” tīklam, 
  privāto sakaru tīklu pieslēgumi publiskajam sakaru tīklam (PBX). 

Tuvākie LMT torņi atrodas Zasas un Salas pagastos, mobilo sakaru kvalitāte ir 
slikta, TELE- 2 tīklam ir labāks pārklājums, taču Kalna pagastā ir maz abonentu. Mobilo 
sakaru pārklājums kopumā Kalna pagastā ir neapmierinošs. Ir nepieciešama mobilo 
sakaru kvalitātes uzlabošana. Mobilo sakru torņa izvietošana ir iespējama Vidsalas ciemā, 
kā arī jebkurā citā Kalna pagasta teritorijas daļā, izņemot aizsargājamās dabas teritorijas. 

„Latvijas pastam” pagastā ir 2 nodaļas - LV-5213 Bērzieši un LV-5220 Krejotava, 
kas nodrošina virkni iedzīvotājiem būtisku pakalpojumu: pasta sūtījumus, PNS 
piedāvātas finanšu operācijas, naudas pārvedumus, laikrakstu un žurnālu abonēšanu, 
komunālo pakalpojumu apmaksu. 

Ekspluatācijas aizsargjoslas gar sakaru līnijām un aprobežojumi tajās noteikti 
pagasta apbūves noteikumos. 

Pagasta plānojumā M 1: 10 000 ir attēlots starpcentrāļu savienošanas kabelis, 
esošās gaisvadu līnijas.  

6.2.7. Atkritumu saimniecība 
Vidsalas ciema cietie atkritumi tiek izvesti uz atkritumu izgāztuvi „Starenieki”, 

kuras darbība ir paredzēta līdz 2006. gadam( darbojas kopš darbojas kopš 1981. gada.). 
Atkritumu izgāztuvē gadā nonāk apmēram 8 t nešķirotu sadzīves atkritumu. Atkritumu 
saimniecības sakārtošanu par prioritāru uzskata  vairums aptaujāto pagasta iedzīvotāju. 
Īpaši tas attiecas uz Dubultu ciemu, kur atkritumi tiek izvesti nepietiekoši bieži.  

Pēc 2006. gada, kad tiks izveidots reģionālais atkritumu apglabāšanas poligons, 
un atkritumu savākšanas punkti pašvaldībās, kā arī izvietoti konteineri dalītai atkritumu 
savākšanai, situācijai vajadzētu uzlaboties. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti rāda, ka 
iedzīvotāju vides apziņa ir augstā līmenī un viņi ir gatavi iesaistīties videi draudzīgā 
atkritumu apsaimniekošanā. 

6.2.8. Kapsētas 
Pagasta teritorijā atrodas piecas 
kapsētas: Ērgļu, Ūdenānu, Kiocu, 
Minsteru un Vagulānu kapsētas, kuru 
apsaimniekošanu nodrošina 
pašvaldība. Visas kapsētās notiek 
apbedījumi. Ap kapsētām noteikta 
300 m sanitārā aizsargjosla. 

 
Ērgļu kapsētas vārti 

Shematiski pagasta infrastruktūra attēlota 6.9. attēlā „Kalna pagasta tehniskā 
infrastruktūra” 
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6.3. Ceļu un transporta struktūra 

6.3.1. Autoceļi 
Autoceļi ir viens no galvenajiem infrastruktūras pamata elementiem. Ar ceļiem 

saistīta enerģētikas, uzņēmējdarbības un tirdzniecības attīstība, sociālo un veselības 
pakalpojumu un citu nozaru attīstība. Ceļi nodrošina un sekmē savstarpējo sakaru un 
ekonomisko attīstību, pagasta integrāciju reģionā, valstī un Eiropas līmenī. Efektīvi 
transporta savienojumi, ceļu tīklu sasaistīšana ir viens no faktoriem, lai iekļautos 
atvērtajā, konkurējošajā tirgū reģionā, Latvijā un aiz tās robežām. [Zemgales autoceļu 
attīstības programma, Zemgale, 2003.g.] 

 
Valts autoceļi 
Kalna pagastu DA – ZR virzienā šķērso valsts 1.šķiras autoceļš P 72 „Ilūkste – 

Bebrene – Birži” ar asfalta segumu (sabrucis) un Z – D virzienā valsts 1. šķiras autoceļš 
P74 „Siliņi – Aknīste” ar grants segumu. No šiem ceļiem atzarojas valsts 2. šķiras 
autoceļi V 784 „Kaminski – Kazukrogs”, V 826 „Pievedceļš Mežzemes skolai” un V 828 
„Kalnciems – Stradi”, visi ar grants segumu. [„Jēkabpils rajona Kalna pagasta 
Teritorijplānojums”, LR VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Jēkabpils filiāle, 
Nekustamā īpašuma formēšanas birojs, Jēkabpils, 2000.g.] 

Valsts autoceļu kopgarums pagastā ir 33,1 km, no kuriem tikai 8,8 km ir ar asfalta 
segumu, bet 24,3 km ar grants segumu.  

Atbilstoši Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas izstrādātajai transporta 
attīstības programmai (1996.g.-2010.g.) Zemgales reģiona teritorijā tiks rekonstruēti 
autoceļi un dzelzceļa līnijas.  

Saskaņā ar reģiona attīstības programmu, Kalna pagastā 2006.g. paredzēts 
rekonstruēt Zemgales jostā ietilpstošo valsts 1. šķiras autoceļu P74 „Siliņi – Aknīste”, 
pašreizējo segumu- granti, nomainot ar asfaltbetonu. Ar Eiropas reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) atbalstu, 2007.gadā plānots rekonstruēt ceļa posmu „Ilūkste – Bebrene – 
Birži”, atjaunojot asfaltbetona segumu.[„Zemgales autoceļu attīstības programma 2004. – 
2007.”, Zemgale, 2003.g.] 

 
Pašvaldības un uzņēmumu autoceļi 
Kopējais pagasta autoceļu garums ir 66,59 km, tai skaitā ar melno segumu- 1 km, 

ar grants segumu- 65,15 km, bez seguma- 0,44 km. Uzņēmumu ceļu kopgarums pagastā 
ir 31 km.  

6.1.tabula. Pašvaldības autoceļi 
Teritorijas  Reģistrētie  Tai  skaitā  
nosaukums pagastu ceļi km I II III 
Kalna pagasts 40,70 21,50 16,60 3,60 

 

6.3.2. Autotransports 
Kalna pagastā 01.01.2004.g. bija reģistrēti 306 transporta līdzekļi, tai skaitā- 211 

vieglie automobiļi, 55 kravas automašīnas, 1 autobuss, 29 piekabes un puspiekabes, kā arī 
10 motocikli un tricikli.  
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Pagasta iedzīvotājiem pieejami arī autobusu pasažieru pārvadājumu pakalpojumi. 
Pagastā kursē „Jēkabpils autobusu parka” vietējās satiksmes un tālsatiksmes autobusi. Uz 
Rīgu kursē divi autobusi dienā, agri no rīta un pēcpusdienā, tomēr ne katru dienu. Arī 
Daugavpilī iespējams nokļūt divreiz dienā. (sk. attēlu 6.10.„Kalna pagasta autoceļi un 
sabiedriskā transporta kustības maršruti). 

Satiksmes iespējas ar rajona centru dienas aktīvajā periodā ir pietiekami labas– 
deviņi reisi dienā, taču arī šāds sabiedriskā transporta kursēšanas grafiks nodrošina to 
pagasta iedzīvotāju vajadzības, kuriem nepieciešams atrasties Jēkabpilī darba aktīvajās 
stundās, tomēr ir problemātiski apmeklēt rajona centru vai atgriezties no tā vakarpusē, jo 
pēdējais autobuss no Jēkabpils Vidsalā pienāk 18:26 un 17:25 atiet pēdējais autobuss uz 
Jēkabpili. Līdz ar to daļai pagasta iedzīvotāju liegta iespēja apmeklēt dažādus kultūras un 
izklaides pasākumus rajona centrā.  

„Jēkabpils autobusu parks” nodrošina regulāru autobusu satiksmi arī ar apkārtējo 
pagastu apdzīvotajām vietām- Grāvīšiem, Mežgali, Zasu, Rubeņiem, Aknīsti, Grāvlejām, 
Bebreni, Bērzeni u.c. 

0 5 10 15 20 25

katru dienu

1-2 reizes
nedēļā

1-2 reizes
mēnesī

retāk
Cits 

Autobuss

Privātais auto

Pagasta iedzīvotāju aptaujas 
rezultāti rāda, ka tie iedzīvotāji, 
kam ir personīgais auto, to 
izmanto, lai katru dienu dotos uz 
darbu. Autobusu satiksmi 
pagastā var uzskatīt par 
apmierinošu, taču esošās ceļu 
zemās kvalitātes dēļ, to kustības 
ātrums ir neapmierinošs. 
Iedzīvotāji vēlētos labāku 
satiksmi ar Jēkabpili. 

6.11.attēls. Transporta līdzekļa izmantošana 
 (pēc anketēšanas datiem, Kalna pagasts, 2005) 
 
Pašvaldības teritorijas plānojumā risināmie jautājumi 
 
1. Autoceļa Siliņi – Aknīste asfaltēšana ir prioritārs pasākums, kas saistīts 

ar citiem Kalna pagasta attīstībai būtiskiem jautājumiem. 
2. Uzstādīt nojumes pieturvietās. 
3. Uzlabot autobusu kustības grafiku. 
4. Pagasta ceļu kopšana un uzturēšana. 
5. Pašvaldības un valsts ceļu aizsargjoslu ievērošana, ciemu robežas ceļu 

aizsargjosla tiek noteikta kā sarkanā līnija. 
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 6.4. Saimnieciskā darbība 
 
Kalna  pagastam ir piešķirts  īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, kas dod iespēju  

maziem un vidējiem uzņēmumiem  pretendēt uz valsts atbalstu:  
 rūpniecībā; 
 būvniecībā; 
 pārstrādē; 
 pakalpojumu sektorā;  
 saimnieciskās darbības dažādošanā(tūrisms, viesnīcas). 

Kalna pagasts ir NUAP- Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības 
programmas mērķa teritorija. Pagastu attīstības rangu tabulā Kalna pagasts starp 465 
pašvaldībām ieņem 228 (1999. gadā  - 268 vietu) vietu (teritoriju raksturojošo parametru 
skaitā ir iekļauti dažādi  rādītāji, kas atspoguļo teritorijas pievilcību investoriem un 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.).  

Pēc iedzīvotāju vērtējuma, īpaši atbalstāmā reģiona statuss nenodod vēlamo 
ieguldījumu pagasta attīstībā, kā iemeslus tam iedzīvotāji min sarežģītu dokumentu 
iesniegšanas kārtību, biežu nosacījumu maiņu. 
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6.12. attēls. Attīstības indeksa izmaiņas no 1999. līdz 2003. 

gadam. [dati no www.raf.gov.lv, 2005.] 
 
Vērtējot pagasta attīstības indeksu, var secināt, ka būtiski uzlabojumi 

saimnieciskajā attīstībā nav notikuši. Nav informācijas par mežsaimnieciskās un 
lauksaimnieciskās darbības apjomiem pagastā pēdējos 2 gados, taču ir apkopota 
informācija par izmaksātajām  subsīdijām 2002. un 2003. gadā: 
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Subsīdiju veids Summa Ls 

(2003.g.) 
Piensaimniecības attīstībai 4482,5 
Par gaļas jaunlopiem 1880 
Tiešie maksājumi par sējumu  platībām 2986 
Tehnikas modernizācija 5713 
Agroklimatisko apstākļu radītie 
zaudējumi 

5123 

Citi maksājumi 1171 
Kopā 31916,5 

Kopš 2001. gada subsīdiju apjoms ir divkāršojies, ko var izskaidrot ar pieejamo 
līdzekļu apjoma palielināšanos, kā arī zemes apsaimniekotāju lielāku aktivitāti un 
pieredzi dokumentu noformēšanā.  

2003. gadā Kalna pagastā bija reģistrētas sekojošas uzņēmējdarbības formas: 
1 budžeta iestāde, 2 pašvaldības uzņēmumi, 2 SIA, 2 kooperatīvās sabiedrības, 3 

individuālie uzņēmumi, 34 zemnieku saimniecības, kopā - 44 uzņēmumi (VID dati, 2003. 
gads). 

Pagastā pēdējos piecos gados uzņēmējdarbības aktivitāte nav mainījusies. Ar 
mežizstrādi nodarbojas z/s „Jaunvietas”, z/s „Uplejas”, SIA „Ezerrieksts”, A.Pilāta i/u. 

 
6.2.tabula Lielākie pagastā darbojošies 
uzņēmumi 

Uzņēmuma 
/iestādes 
nosaukums 

Darbības veids Nodarbināt
o skaits 

Vidējā alga 
uzņēmumā 
Ls 

Pagasta padome Pašvaldības pārvalde u.c.ar likumu 
 noteiktās funkcijas 

39 Ap  90.00 

Pamatskola Izglītība (skolotāji) 
 

15 153.00 

Pasta nodaļas Preses izdevumu piegāde un citi 
pakalpojumi 

5 80.00 

Z/S Ezerrieksti Kokapstrāde 
(gateris),graudkopība,transporta 
pakalpojumi 

6 No 60.00 un 
vairāk 

Z/S 
Ezerpriekulāni 

Lauksaimniecība,tirdzniecība-veikals, 1 No 60.00 

Z/S Grantāres Piena lopkopība Nealgo  
Z/S Jaunvietas Kokapstrāde,tehnikas pakalpojumi 6 No 60.00 
Z/S Krasti Lauksaimniecība,piena 

lopkopība,graudkopība+teh.kult. 
Nealgo  

Z/S Spodrītes Lauksaimniecība,piena lopkopība 2 No 60.00 
Z/S Strautiņi Lopkopība,lauksaimniecība 1 No 60.00 
Z/s Uplejas Kokpārstrāde 5 No 60.00 
Z/S Madaras Laukkopība Nealgo  
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Z/S Liepas Laukkopība Nealgo  
LPKS 
Ezerrieksts 

Lauksaimniecības tehnikas 
pakalpojumi,autotransporta 
pakalpojumi,piena aizvešana,pārstrāde 

6 No 60.00 

 
Lauksaimnieciskā darbība 
Pagastā ir 192 zemnieku saimniecības (zemes kopplatība – 5524 ha), 135 

piemājas saimniecības (zemes kopplatība- 2011 ha). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme  
aizņem 4949 ha , no tās 3796 ha jeb 76% ir aramzeme, 276 ha pļavas, 815 ha ganības. 
Zemnieku un piemājas saimniecības vidējā platība ir 27- 28 ha. Piecās saimniecībās LIZ 
platība pārsniedz 60 ha. Pagastā darbojas piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība 
„Ezerrieksts”, ir vairākas lielas fermas, kas nodarbojas ar piena un gaļas lopu audzēšanu. 

 
6.3.tabula .Ganāmpulku un lopu skaits 2005 gadā(CDC, 2005) 

Dzīvnieku suga Ganāmpulku 
skaits 

+/-ar iepr. 
gadu Lopu skaits +/- ar iepr. 

gadu 

Liellopi t.sk. 
slauc.govis 

126 
122 

-16 
 

-13 

733 
 

404 

-12 
 

-28 
Cūkas 1 1 8 8 
Aitas 4 -1 8 -1 
Kazas 1 0 1 0 
Zirgi 4 4 4 4 
 

Pagasta lauksaimniecības darbību raksturo 2001. gadā veiktā lauksaimniecības 
skaitīšana, pēc kuras datiem 198( 50% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem) Kalna pagasta 
iedzīvotāji ir norādījuši, ka viņu pamatdarbs ir lauksaimniecība. 

lopbarības 
kultūras; 2081

dārzeņi; 7

graudaugi; 471
kartupeļi; 77

 
6.13.attēls.Sējumu platības Kalna pagastā (ha) 

 
Kopējas sējumu platības veidoja 2635 ha, jeb 70% no visas aramzemes platības. 

Pēc Pārtikas veterinārā dienesta Jēkabpils pārvaldes sniegtās informācijas, 2004. gada 
sākumā Kalna pagastā atradās viena saimniecība, kas nodarbojas ar bioloģisko 
lauksaimniecību un atrodas pārejas periodā (otrā gada saimniecība) „Niedrīši” ( kopējā 
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platība 22.04 ha, nodarbojas ar augkopību un piena lopkopību). Saskaņā ar pašvaldības 
iedzīvotāju datiem, šī lauksaimnieciskās darbības niša  tiek uzskatīta par perspektīvu.  

 

piena lopkopība
23%

gaļas lopu 
audzēšana

15%
cūkkopība

11%
graudkopība

16%

bioloģiskā 
lauksaimniecība

10%

ekoloģiski tīras 
produkcijas 
audzēšana

9%

dzērveņu 
audzēšana

3%

tehnisko kultūru 
audzēšana 
(rapsis..)

13%

 
6.14.attēls. Perspektīvie saimniekošanas veidi saskaņā ar iedzīvotāju aptaujas datiem 
(Kalna pagasta  padome, 2005). 
 
              Meži aizņem gandrīz 60 % Kalna pagasta teritorijas. Gandrīz visi pagasta meži 
atrodas valsts īpašumā un tos apsaimnieko a/s „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Zasas, Ābeļu un Viesītes  iecirkņi. Valsts mežu apsaimniekošana notiek 
galvenokārt pārdodot cirsmas izsolēs. Statistikas dati lecina, ka 2003. gadā Kalna pagastā 
izcirsti 322,6 ha meža, jeb 3,28% no visām platībām, atjaunoti 99 ha meža, jeb 30, 94% 
no izcirstajām platībām. Uzraudzību par rajona mežiem veic Valsts meža dienesta 
Jēkabpils virsmežniecības Biržu mežniecība. 

Pagasta attīstībā nozīmīgākas saimnieciskās darbības nozares būs lauksaimniecība 
un mežsaimniecība, turklāt ir piemērota vide un resursi arī netradicionālās 
lauksaimniecības veidu attīstībai. 

Ir nepieciešama autoceļa Siliņi – Aknīste asfaltēšana, kas stiprinātu Kalna pagasta 
ekonomiskās pozīcijas un veicinātu sadarbību ar Lietuvu. 

Lai gan Kalna pagastā nav nozīmīgu tūrisma objektu, pagasta aktīvāka 
iekļaušanās rajona un reģiona līmeņa tūrisma aktivitātēs veicinātu tā atpazīstamību – 
līdzdalība velomaršrutu, pārgājienu maršrutu izstrādē, atpūtas vietu un telšu laukumu, 
mednieku, makšķernieku namiņu ierīkošanu.  

  
6.15.attēls. Skats uz LIZ pretī Dubultu ciemam,  tipiska viensēta -  „Skrimbļu” mājas. 
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6. 5. Zemes izmantošanas un īpašuma struktūra 

6.5.1. Zemes izmantošana 
Kalna pagasta kopējā platība ir 17310,3 ha. Zemes sadalījumā pa lietošanas 

veidiem 85,64% aizņem meži un lauksaimniecībā izmantojamās zemes (attiecīgi 9830,7 
ha jeb 56,79% un 4993,3 ha jeb 28,85%). 

Purvu aizņemtās platības sastāda 1089,4 ha jeb 6,29%, zem ūdeņiem atrodas 
416,2 ha jeb 2,40%, ceļi – 266,2 ha jeb 1,54%, krūmāji aizņem 174,8 ha jeb 1,01%, 
pagalmi – 111,7 ha jeb 0,65%, pārejās zemes – 428,0 ha jeb 2,47% no pagasta teritorijas 
kopplatības. (Skatīt attēlu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.16.attēls. Zemes sadalījums pēc lietošanas veida [K-1, 01.01.2004.] 
 
Starp lauksaimniecībā izmantojamām zemēm vislielāko īpatsvaru veido 

aramzeme, kas sastāda 3836,2 ha jeb 77,47% no visām lauksaimniecībā izmantojamām 
zemēm, otru procentuāli lielāko daļu – 16,87% (842,6 ha) aizņem ganības, savukārt 
pļavas aizņem 5,80% (289,7 ha), bet augļu dārzi – 0,50% (24,8 ha). 

LIZ
28,85%

meži
56,79%

krūmāji
1,01%

pārējās 
zemes
2,47%

zem ūdeņiem
2,40% purvi

6,29%

ceļi
1,54%

pagalmi
0,65%



KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2005. - 2017. 

 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.17.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums [K-1, 01.01.2004.] 

 

6.5.2. Meliorācija un zemes vērtība 
 
Nosusināto lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars pagastā ir 66% 

(vidējais rajonā– 63%). Zemes kvalitātes novērtējums: tīrumi – 39 balles, 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 35 balles. Koriģētais lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju novērtējums – 35 balles. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju vidējā kadastrālā 
vērtība – 130 Ls/ha.  

 
Meliorācijas sistēmu raksturojums 
Meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme (pēc Viduslatvijas reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes datiem, 2005) aizņem 3297 ha, no tās lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme ar vaļēju drenāžu – 3243 ha, ar vaļējiem grāvjiem – 54 ha, sk. tabulu 
Meliorācijas sistēmas raksturojums. 
     6.4. tabula. Meliorācijas sistēmas raksturojums 
 Valsts 

nozīmes 
Nepie
cieša
ms  
remon
ts 

Koplietošana
s nozīmes 

Nepie
cieša
ms  
remon
ts 

Vienas 
saimniecī
bas 
nozīmes 

Nepiecieš
ams  
remonts 

Ūdensnotekas 36 km 
 

2,6 km 62 km 8 km 54 km 
 

1 km 

Tilti un 
caurtekas 

  1 tilts, 61 
caurteka 

10 
gab. 

67 
caurtekas 

 

Drenu tīkls      2025 km 58 km 

Liela diametra 
kolektori 

    3,7 km  

Drenu akas     278 gab. 8 gab. 
 
Meliorācijas sistēmas un būves nodotas zemes īpašniekiem 2836 ha platībā. No 

2000. līdz 2004. gadam meliorācijas sistēmu sakārtošanai 4 saimniecībās izmantoja 9000 

pļavas
5,80%

augļu dārzi
0,50%

ganības
16,87%

aramzeme
77,47%



�� ��
�� ��

�� ������
��

��

��

��
�� ��������

�� ���� ���� ���� ����
��

���� ���� ������ �� �� ���� ������ ������ �� ������ �� ���� �� ���� �� ��
�� �� �� ����

������ �� �� �� �� ���� ��
�� ���� ����

���� ��
���� ����

������ ���� ��
��

���� ����
������ ����

��
����

����
�� ��

��
������

������ ��

���� ��
���� ����

����
��

�� ����
��

����

��

��

��

��

��

��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

��

��

��

��
��
��

��

��������	








���

�������

���

������	

���










�������


����	�������

���������

���

�������
���

������

����	

 ���	

���

���������

���

�����	

���

!�����	

���

������

��
���
���
	


��

������	

�����	

����
	

�����	

��
���
�	

��
���

��
	

������	

�������

�������

�����	

��
��
�	

�����	

������	

���

����

��	�


����

����

�����

�����


����

�����

����������

�����

�����

�����

� ���

����!�
��"���

#�����

$�����

%���&�
��'���

(��)��

*!+���

����,�

-�����

������ ./0� �

������

#�����
*,!���


� ���
12��0�

� �,�
3� �4�

������

-��,��

%�4���

5�"���

* ����

-�����

3������

6��!�,�

��4�'��

6��+�,�

(0� "��

%�,��,� %� !���

#/ ��&�
��4����

���,�,�

%��+�,�������� 6� �4�� � !���


������ ���0���
��0�!��

�� �4��

*��)�,�

�����,�

�������
��'����

,�!���

()� ���
#�)'���


�)�,!�

��2)���

.���'��

*,���,�

7�"/!��

#� ��,�

�/��!��

��'����

8' �4��

�� ,����

�� 0� ������/!��

��,!���

���'����
#�0� ,��

� ����,�
�����/��

.�  �4��

% ��)���

(0��)"��

-�! �0��.�&�!2��

%���)���

�/,0� ,�

%�������

6� +���� 
�0���,�

6�������


�)"��,�

��������

��������
(�� ����

-/�� /��3 0�,/��

(!���)��

%�������

��������

��������

�� ,����

�)�� ��

%�/+����

*'������

�����2,�


���,��0�

���0�!���

���0�+�,�

3��������9��,�����

�)������

6��,!����

#� �0� ,�

�� ,�4���
3 0������

���'0� ,�

(� �,��0�

6��+ �4��

(� �,��0�

#���,��0�

.�&��/ ��

��4� /!��

.����'���

#�)'�����

.� �,����


�0!���!�

#����� �4� (!���,��0�

�����0� ,�

#����,��0�
#���0� �,�

9��,+��!��

�����,��0�

�����,��0�

�� ,"�����

.�����'��+�

3������0�!�

����+/0�,��

.� ,�!�����

(0���!0� ,� ��0�!/�� ��

-��)� ,��0�

3���"�,��,�

��� +��� �,�

9��,�!� !�,�

�� ,�:������

%�/+��),��0�

9��,+��� �,�

��4��:���,�,�

�� ,�:�����!�

�� ,�:���,�,�

��4��:%��+�,�

9��,+����2,��

�� ,�:6�������

3���'���0� �,�

8'��:%���,��0�

.�&��)��:�0� �

9��,,�)� ,��0�

8'��:#���0� �,�
(� �:���,�,�

�3;.*<8:#*6*(=(

*��>(=3(:#;�(�=*:

*�:�*8�8:=3�;=��;98

3��?<8:
#*6@

�;3(>=3(:#;�(�=*:

*�:�*8�8:=3�;=��;98

(*�*(:#*6*(=(

�%318:#*6*(=(

*(*(:#*6*(=(

��
	

��



������

��	
��

�����

�������	

�����

�����

�����

���

���

���

�������������

������ ������!

�"#� ������!

�������������$��������"%"������&��'"

������"����!

�%�("����!

)#�*"����!

+�,-�������!

�.%"����!

�$���������!

/�����
����!

���������!
�" �0���
��������!

��"%������!
1����("�
�������!

���������!

����������!

��"����������!

��� -'���
�������!

�% ����������$���

�����"%"������&��'"

2-��� ������!

3$%�#�����
�����$��

��������1	�

4�2����

.�����:AB:CDD:DDD
�� ,�:'����!�:,�+��!�4�)�:9�0�"'� �:��4�,�

.�����::AB:CD:DDD

E D E0)



.� ����!��: ��0���),���/"��:��)��

.�&�
#��+�
���,�!� '��

*'"2+�
(��),�����0�:�'"2+�
���,�!����

���������	


���4���

#���4�:��)�

���

�����

#���4��:����

�� �!�:E@:������:��!�����
�� �!�:A@:������:��!�����

#����!�:����

8���)�)�:����
-��)�
.�����)�
���,��!���-��,��

���� !"
(� �:���,�,���

F@AC@:�!!� �@:���0���),���/"��:��)��:�������:�� ,�:'����!�
#;3>.3B:*!!� �:���!��/!�:��)�,!�4�!:�
:!�G,��0�:0��!�:.�����:ABAD:DDD:



KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2005. - 2017. 

 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 91

LVL. Nepieciešams meliorācijas sistēmu remonts un atjaunošana 206 ha, orientējoši 320 
000 LVL vērtībā. (sk.6.18. attēlu „Lauksaimniecības zemju resursi Kalna pagastā”). 

 

Nosacījumi meliorēto teritoriju apsaimniekošanai:  

 Meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās ir spēkā valsts 
tiesību aktos noteiktās normas. 

 Meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās zemes 
transformācija citos izmantošanas veidos atļauta tikai saskaņā ar MK 
noteikumu Nr. 385 “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
transformācijas noteikumi un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas 
kārtība” noteiktajā kārtībā. 

 Zemes īpašniekiem vai lietotājiem jānodrošina meliorācijas sistēmu 
uzturēšana. 

 Būvniecība, ceļu ierīkošana un remonts nedrīkst izjaukt meliorācijas 
sistēmu darbību. 

Kalna pagastā nav tādu lauksaimniecībā izmantojamo zemju, kas atbilstu kā 
nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas (MK noteikumi nr.684 „Noteikumi par 
nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām” izvirzītajiem kritērijiem). 

6.5.3. Zemes īpašumi un lietojumi 
Zemes kā nekustamā īpašuma sastāvdaļas uzskaitei ir pakļauta visas Latvijas 

Republikas teritorijas zeme neatkarīgi no tās īpašuma piederības. Zemes bilancē zemes 
īpašumi (t.sk. tiesiskie valdījumi) un brīvā valsts zeme tiek ierakstīta formas K-1 tabulās. 
Zemes bilance tiek sastādīta, pamatojoties uz Kadastra reģistra datiem. Taču diemžēl šie 
dati nav pilnīgi, jo valstī nepastāv nepārtraukta un efektīva zemes lietošanas veidu 
uzskaite. [Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā, A.Boruka redakcijā, Rīga - 2001] 

Saskaņā ar Zemes bilances datiem uz 01.01.2004., Kalna pagastā bija reģistrēti 
547 zemes īpašumi un lietojumi ar kopējo platību 17310,3 ha, tajā skaitā 312 zemes 
īpašumi (6456,0 ha): 

 267 fizisko personu īpašumi (6060,4 ha),  
 22 juridisko personu īpašumi (328,1 ha),  
 21 pašvaldības īpašums (62,1 ha),  
 2 valsts un valsts institūciju īpašumi (5,4 ha); 

 
 un 197 zemes lietojumi ar kopējo platību 10771,0 ha, tajā skaitā: 

 103 fizisko personu zemes lietojumi (1499,0 ha), 
 1 juridisko personu lietojums (0,9 ha), 
 70 pašvaldības zemes lietojumi (432,2 ha) 
 23 valsts un valsts institūciju zemes lietojumi (8838,9 ha).  

 
2005. gadā pašvaldībā vairs nav brīvās valsts zemes (2004. gadā - 83,3 ha jeb  38 

īpašumi vai lietojumi).   
 Zemes īpašumu un lietojumu sadalījumu Kalna pagastā skatīt 6.19. attēlu 
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Pavisam kopā Kalna pagastā ir reģistrētas 407 īpašumi vai lietojumi ar zemes 
kopplatību 8071,3 ha, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība, tajā 
skaitā 192 zemnieku saimniecības (5524,4), 135 piemājas saimniecības (2011,8) 
un 80 pārējās lauksaimniecības zemes (535,1 ha). Zemes sadalījumu pa zemes 
lietotājiem Kalna pagastā skatīt 6.5.tabulā. 

6.5.tabula. Zemes sadalījums pa zemes lietotājiem  
Īpašumā Lietošanā  

Kopplatība 
(ha) 

Skaits Kopplatība 
(ha) 

Skaits 

Zemnieku saimniecības 4406,5 159 1117,9 33 
Piemājas saimniecības 1639,4 91 372,4 44 
Pārējās lauksaimniecības 
zemes 

105,7 17 348,5 33 

Kopā 6151,6 267 1838,8 110 
Kalna pagastā vidējais zemnieku saimniecības lielums ir 28,77 ha, bet piemājas 
saimniecības lielums – 14,19 ha.  

 
ZEMES SADALĪJUMS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPĀS 
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām Kalna pagastā 

ir sekojošs: 
 lauksaimniecība – 8071,3 ha (407)1, 
 mežsaimniecība – 9020,3 ha (39), 
 ūdenssaimniecība – 63,5 ha (3), 
 vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas – 8,2 ha (47), 
 daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas – 7,6 ha (7), 
 sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas – 17,7 ha (7), 
 satiksmes infrastruktūras objekti – 119,2 ha (34), 
 inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – 2,5 ha (3). [Zemes sadalījums pa 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc galvenā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 01.01.2004.] Sk. attēlu 
6.16. zemes īpašuma piederība Kalna pagastā. 

  Mežsaimniecība ir ienesīgākā tautsaimniecības nozare pagastā un tas ir 
galvenais nekustamā īpašuma tirgu veicinošs faktors, tomēr gadā notiek tikai daži 
darījumi, nekustamā īpašuma tirgus pagastā ir neaktīvs. Daļa aptaujāto Kalna pagasta 
zemes īpašnieku zemi iznomā lauksaimnieciskajai ražošanai, daļa vēlas savu īpašumu 
attīstīt, daļa arī pārdot, ja būtu pieprasījums. Valsts Zemes dienesta Vidusdaugavas 
reģionālās nodaļas LIZ pārraudzības dati liecina, ka 2001. gadā neizmantotas bija 
17% zemju (61 saimniecība), aizaugšana ar krūmiem konstatēta 4% zemju (50 
saimniecības), pārmitrās platības - 5% (46 saimniecības). Pēdējos gados neizmantotās 
LIZ platības ir praktiski nemainīgas – LIZ apstrādā vairākas lielas saimniecības, kas 
iznomā zemi no pārējiem īpašniekiem. Mežs, kas ir viens no vērtīgākajiem dabas 
resursiem pagastā ir galvenokārt valsts apsaimniekošanā, 12% no teritorijas ir 

                                                           
1 lietojumu vai īpašumu skaits 
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saimnieciskās darbības aprobežojumi (aizsargājamās dabas teritorijas). Teritorijas 
plānojums paredz saglabāt izveidojušos zemes lietojumu struktūru, tā kā iedzīvotāju 
skaita pieplūdums tuvākajā laikā nav sagaidāms, apbūve attīstīsies galvenokārt kā 
jaunas viensētas ciemu un autoceļu tuvumā. 
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7.Kultūrvēsturiskais mantojums. 
 
Kalna pagasta teritorija ietilpst senajā Sēlijas novadā.  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. Sēlijas novads aptver vairākas 
atšķirīgas teritorijas Latvijā un Lietuvā. Trīs ceturtdaļas Sēlijas no Grentstāles līdz 
Anisķiem atrodas Lietuvā. Šo apvidu hronists Indriķis 1208.gadā pirmo reizi vēsturē 
rakstiski darīja zināmu kā sēļu zemi, kurā atrodas sēļu koka pils (castrum Selonum), ko 
apdzīvo sēļi (Selones). Sēlija (sēļu zeme), kuras politiskais un militārais centrs 13.g. s. 
bija Sēlpils (castrum Selonum), kas bijusi arī patvēruma vieta visiem Daugavas 
pārnācējiem un iebrucējiem, sevišķi  lietuviešiem., ar kuriem sēļiem bija savienība un 
ieroču brālība. Šī iemesla dēļ bīskaps Alberts 1208 kopā ar kristītiem lībiešiem un 
latgaļiem Sēlpili ieņēma un piespieda sēļus dot ķīlniekus, kristīties un atteikties no 
savienības ar lietuviešiem. Ar šo militāro  akciju sākās un beidzās Sēlijas iekarošana. 
Arheoloģiskie  izrakumi liecina, ka sēļi bijuši tuvi radinieki latgaļiem. Vēlajā dzelzs 
laikmetā viņi apdzīvojuši Daugavas kreiso krastu līdz Aizkrauklei, Ilūkstes un Jēkabpils 
apriņķos. Viņu pēdas atrastas arī Skrudalienē. Tāpat sēļi dziļi iespiedusies vēlākā 
lietuviešu teritorijā, tagadējā Sālakā, Taurāgnē, Utenā, Svēdašos, Subāčos,Palēvenē, 
Pasvalī un Saločos. Vēlāk šīs teritorijas ir lietuviskotas. Sēlijas robežas minētas arī 1392 
dokumentā, bet tās ir grūti identificējamas. Sēlijā konstatēti 28 pilskalni, bet tikai Sēlpils 
ir pētīta. Sēļu kapu lauki ir visai līdzīgi latgaļu  kapu laukiem, bet atšķirīgs ir sēļu 
paradums novietot ziedojumus mirušajiem kājgalī, iesk. darba rīku. Arī sēļu 
kranioloģiskais materiāls atšķiras no citām latviešu senciltīm raksturīga antropoloģiska 
tipa. 

Kalna pagasta teritorijā  šī perioda vēstures liecinieki ir Biržu pilskalns un 
senkapi. Pagasts neizceļas ar lielu  kultūras mantojuma daudzveidību. Šodienas pagasta 
vaibstus veido 19.gs. vidū – 20. gs. sākumā izveidojusies lauksaimniecības zeme ar 
raksturīgām zemnieku saimniecībām. Vizuāli teritorija izmainījās pēc otrā pasaules kara 
– meliorācija, kolektivizācija izpostīja simtiem viensētu, tika uzbūvēti jauni ciemati, 
fermas, skābbarības tvertnes, kas vizuāli degradēja iekultivēto lauksaimniecības ainavu. 
(sk. 3 nodaļu). 

Kultūras pieminekļi aizsargājami un izmantojami saskaņā ar LR MK 26.08.2003. 
noteikumiem Nr. 474. „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējošo objekta 
statusa piešķiršanu” ,  2003. gada 15. jūlija MK noteikumiem Nr. 392 “Kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas (aizsargājamas zonas) noteikšanas metodika” un 2003. gada 26. 
augusta MK noteikumiem Nr. 473 “Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts 
aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamā kultūras 
pieminekļu saraksta”, kā arī iesaistāmi Kalna pagasta teritorijas attīstībā vadoties pēc 
Nacionālās programmas „Kultūra” (2000-2010) apakšprogrammas „Kultūras 
mantojums”. 

 
Visi kultūrvēsturiskie objekti dalās sekojošās grupās: 

a) kultūras ministrijā apstiprinātie – valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi; 
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b) vērtīgi kultūrvēsturiskie objekti, kas ir iekļauti valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu saraksta projektā; 

c) vērtīgi kultūrvēsturiskie objekti, kas perspektīvā būtu jāiekļauj valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta projektā. 

 
Saskaņā ar 1998. gada 29. oktobrī Kultūras ministrijas apstiprināto rīkojumu 

nr.128 Kalna pagasta teritorijā ir 1 valsts nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis 
(arheoloģijas) un 2 vietējās nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi (arheoloģijas): 

 
• Minsteru senkapi, pie bijušajiem Minsteriem /valsts nozīmes arheoloģijas 

piemineklis, VKPAI, Nr. 905/; 
• Ķiocu senkapi /vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, VKPAI Nr. 

906/. Atrodas ap 250 m uz DR no Ķioču mājām un izstiepts Z-ZR – D-DA 
virzienā, augstums ap 3 m. Kalniņš apaudzis ar kokiem un krūmiem. DA 
kalniņam ir turpinājums, kas tiek apstrādāts. Te atrasti cilvēka kauli un 
senlietas. Zeme – mālaina grants, kas nav raksturīga kapiem. „Ķioču” 
māju iemītnieki minēto kalniņu par senkapiem neuzskata.  

• Biržu pilskalns /vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, VKPAI Nr. 
907/. Atrodas ap 300 m no Jēkabpils – Zasa – Ilūkste šosejas un ap 200 m 
uz DA no Pilskalnu mājām. Par Pilskalnu sauktais kalns jau no dabas 
norobežots. D pusē kalna augstums 10 m 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 10 m gara tranšeja. Pilskalna nedaudz pret D nolaidenā 
plakuma caurmērs ap 100 m, 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 Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas 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.   

 
Pagastā atrodas arī citi kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti: 
 

• Piemineklis nacionālajiem partizāniem (netālu no pagasta padomes, 
bijušajā karjerā); 

• „Ziedos” („Ezerziedos”) dzimis rakstnieks Aleksandrs Grīns un rakstnieks 
un žurnālists Jānis Grīns (pie ēkas atrodas A.Grīna simtgadei veltīta 
piemiņas plāksne); 

• Ērgļu kapsēta, kurā apglabāts Aleksandra Grīna dvīņu brālis; 
• „Klaucāni” – ar Grīnu dzimtu saistītas mājas pie Klaucānu ezera; 
• Doktorāts – Kalnciema slimnīcas ēka; 
• Vagulānu kapsēta; 
• Ūdinānu kapsēta; 
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• Ķiocu kapsēta; 
• Minsteru kapsēta. 

 
Ievērojamākās Kalna pagasta personības: 
K.Bullāns (Fallijs; 1877-1915) – rakstnieks; dz. Bullīšos, J.Pusbardnieks (1877 - 1956) – 
ārsts, dz. Ziedos, M. Pusbardnieks (1880- 1962) – farmaceits; dz. Ziedos, P.Dārdzāns 
(1889 -1985) – militārs darbinieks, publicists; dz. Spuldzeniekos,  J.Grīns (1890 -1966)  - 
rakstnieks, publicists, dz. Ziedos, P.Kalnaraups (1894 – 1958);  A.Grīns (īst.v. Jēkabs 
Grīns, 1895 – 1941) – rakstnieks, publicists, dz. Ziedos, P.Suļģe – Spuļģis (1896- 1922), 
E.Salenieks (1900 – 1970) – rakstnieks, strādājis Mežzemes pamatskolā par rēķinvedi; 
Z.Feizaka (1906- 1997) – Mežzemes pamatskolas skolotāja, E.Feizaks (1909 -1978) – 
pirmais Mežzemes pamatskolas pārzinis, ilggadējs direktors un skolotājs. 

Par vēsturiskām ēkām Kalna pagastā var uzskatīt Biržu mežniecību, tagadējās 
ambulances ēku „Ziedi”, Kalna pagasta padomes ēku. 

  
7.1. attēls. Skats uz Biržu mežniecību, A.Grīna dzimtajām mājām 

 
Visi darbi kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās saskaņojami ar Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI), Rīgā, Mazā Pils ielā 19 un veicami 
pēc VKPAI saskaņotajiem projektiem un ar VKPAI izdotajā rakstiskajām atļaujām veikt 
darbus kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā. 

 
Tūrisma attīstības iespējas 
 

 
 

 

7.2.attēls. Atpūtas vieta pie Priekulānu ezera, viesu nams „Ezerbancāni”. 
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Tūrisms Jēkabpils rajonā ir nozīmīga uzņēmējdarbības nozare, galvenais tūrisma 
koordinators rajonā ir Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs(TIC), kas aktīvi nodarbojas 
ar tūrisma objektu popularizēšanu, piedāvājumu veidošanu. Kalna pagastā tūrisma nozare 
nav attīstīta. 

Pagastā šobrīd ir  1 naktsmītne tūristu uzņemšanai – Brēķu Ezerbancāni, kur ir 8 
gultasvietas, telpas viesību rīkošanai, pirts/sauna. Kempingu, ēdināšanas iestāžu pagastā 
nav, taču pagasts ir atpazīstams ar savām dabas vērtībām – Klaucānu un Priekulānu 
ezeriem (ezerrieksts), dabas liegumiem(purviem), ES aizsargājamām putnu sugām. Dabas 
tūrisms ir perspektīvākais attīstības virziens Kalna pagastā. Šobrīd A.Pērkona(vides gids) 
vadībā ir iespējams doties pārgājienā putnu vērošanai dabā. Lai attīstītu šo virzienu, 
nepieciešami dabas aizsardzības plāni dabas liegumiem, kas reglamentē to apmeklēšanu 
un izmantošanu. Perspektīvā, sadarbībā ar Jēkabpils TIC Kalna pagasts varētu izstrādāt 
savu aktīvās atpūtas piedāvājumu – velo un pārgājienu maršrutus Jēkabpils- Aknīste- 
Nereta – Viesīte. Otrs perspektīvais saimnieciskā sadarbības virziens un tūristu 
piesaistīšanas veids ir bioloģiskās saimniecības, ekoloģiski tīru produktu audzēšana. 
Netālu no Vidsalas ciema atrodas padomju laikā iekārtotā bagiju trase, kur kādreiz tika 
rīkotas vissavienības mēroga sacensības, labiekārtojot un pilnveidojot šo teritoriju, 
iespējams to pārveidot par mūsdienu prasībām atbilstošu sporta un atpūtas centru (karte 
„Kalna pagasta atļautā teritorijas izmantošana” teritorija apzīmēta ar A1, 3.5.attēls 
„Kalna pagasta aizsargājamās teritorijas un objekti, kultūras pieminekļi, tūrisma un 
rekreācijas teritorijas”). 

 

 
7.3.attēls. Bijusī moto  trase 

Pie kultūras un dabas mantojuma pagastā jāmin arī dižkoki (dabas pieminekļi), 
avoti (Grieķeru avots pie Vagulānu mājām), akmeņi, Sēlijai raksturīgā  lauku ainava.  

 
Teritorijas plānojuma uzdevumi. 
 

 Attēlot kartogrāfiskajā materiāla kultūras un dabas pieminekļus un to 
aizsargjoslas; 

 Attēlot perspektīvās tūrisma un rekreācijas teritorijas, peldvietas. 
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Atļautā izmantošana 

8. Aizsargjoslas 
 

Kalna pagastā teritorijā tiek noteiktas visu veidu aizsargjoslas, ko nosaka LR 
Aizsargjoslu likums (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2003.gada 8.jūlijam): 

1) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas; 
2) ekspluatācijas aizsargjoslas; 
3) sanitārās aizsargjoslas; 
Visas mērogā iespējamās aizsargjoslas M1: 15 000 skatīt kartē ”Aizsargjoslas”. 
Aizsargjoslas Vidsalas un Dubultu ciemos parādītas M 1: 5000. 

 

8.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 
Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un 

teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas 
izmantošanas viedokļa, lai samazinātu vai novērstu antropogēnās negatīvās iedarbības 
ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. 

 

Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas 

Atbilstoši Aizsargjoslu likumam, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz ūdens 
ekosistēmām un saglabātu apvidum raksturīgo ainavu lauku apvidos (neatkarīgi no zemes 
kategorijas un īpašuma) tiek noteikti sekojoši minimālie ūdenstilpju un ūdensteču 
aizsargjoslu platumi: 

• Ziemeļsusējai, Krūkliņu ezeram  – ne mazāk kā 100 m plata josla,  
• Podvāzei, Ērmītei, Alaudnīcai, Arālītei – ne mazāk kā  50 m plata josla (Dubultu 

ciemā - 10 m), 
• Supītei, Gobai, Lakstīgaliu grāvim, Biržupes kanālam, Vīpītei, Bērzaunītei, 

Vārzgūnei nosakāma 10 m plata aizsargjosla, 
• Klaucānu, Priekulānu, Bancānu un Nomavas ezeriem = 50 m aizsargjosla, 
• Ērmītes ezeram, Nomalnieku ezeram, Urves ezeram, un  visām mākslīgi veidotām 

ūdenskrātuvēm (Žagaru ūdenskrātuvei, Centra ūdenskrātuve u.c.) nosakāma 10 m 
plata aizsargjosla, pārējām ūdenstecēm – ne mazāk kā 10 m plata josla. 

Ūdenstilpei vai ūdenstecei ar izteiktu periodiski applūstošu palieni – aizsargjosla tiek 
noteikta ne mazāk kā visā palienes platumā līdz ūdens līmenim, neatkarīgi no 
iepriekšējos apakšpunktos noteiktā minimālā aizsargjoslas platuma. 
 

Vidsalas un Dubultu ciemos minimālos ūdensteču aizsargjoslu platumus nosaka  
teritorijas plānojumā, bet ne mazāk kā 10 m plata joslu katrā ūdenstilpnes vai ūdensteces 
krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ. Podvāzei Dubultu 
ciemā noteikta 10 m plata aizsargjosla. Ne Dubultu, ne Vidsalas ciemam nepastāv plūdu 
riska draudi. Dubultu ciems ir uzbūvēts teritorijā ar augstu gruntsūdens līmeni, ciema 
teritorijā jaunas apbūves teritorijas nav noteiktas. Atsevišķu viensētu attīstība pieļaujama 
autoceļa P-74 labajā pusē. 
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Aizsargjoslas ap purviem 
Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un 

stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā.   
Nomavas, Spuļgu, Kaukšņu, Vagulānu, Saltajam purviem ir noteikta 100 m aizsargjosla. 

 
Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu 
saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz 
iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk kā uz 
25 gadiem). Ūdens ņemšanas vietām nosaka stingrā režīma, bakterioloģisko un 
ķīmisko aizsargjoslu. (sk. 8.1. tabulu). 

Stingrā režīma aizsargjosla domāta pazemes ūdeņu aizsardzībai no tiešas 
piesārņojuma iekļūšanas urbumā. Tajā noteikts stingrs ekspluatācijas režīms, joslas 
rādiuss no 10 līdz 50 m. 

Bakterioloģiskā aizsargjosla bakterioloģiskā aizsargjosla, ko aprēķina tādu, lai 
ūdens dabiskās plūsmas laikā līdz ūdens ņemšanas vietai mikroorganismu izdzīvošanas 
laiks gruntsūdens vai bezspiediena ūdens horizontam nepārsniegtu 400 diennaktis; 
artēziskā ūdens horizontam - 200 diennaktis. 

Ķīmiskā aizsargjosla paredzēta pazemes ūdeņu aizsardzībai no ķīmiskā 
piesārņojuma.  

 
8.1. tabula. Ūdens apgādes urbumi, kuriem ir noteiktas un aprēķinātas 

aizsargjoslas [VĢD] 
Aizsargjoslu rādiusi (m) Urbuma Nr. 
Stingra režīma  Bakterioloģiskā Ķīmiskā 

NR 8940 (Dubulti) 10 nav nepieciešama 410 
NR 13483 (Vidsala) 10 nav nepieciešama 250 

 
Urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei 

izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas 
nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens 
piesārņošana (MK not. Nr.43, ”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas 
metodika” 20.01.2004.).  
 

Bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla tiek aprēķināta katram urbumam 
individuāli.  
Kalna pagastā ir 21 artēziskais urbums, saskaņā ar VĢD 2005. gada apsekojuma datiem.  

Ķīmiskās aizsargjoslas aprēķini pagastā ir veikti 2 urbumiem (sk.tabulu). 
Aprēķinātās aizsargjoslas ir parādītas kartē Vidsalas ciema  centralizētās ūdensapgāde 
urbumam –DB nr.13483, un Dubultu ciemats centralizētās ūdensapgādes urbumam 
(DBnr.8940). Ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai ir jāveic ietekmes 
uz vidi sākotnējais izvērtējums.(Aizsargjoslu likuma 2002.gada 21.februāra likuma 
redakcijā, kas stājas spēkā no 26.03.2002). 
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Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem 
Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda 
veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem. Ja aizsargjosla 
(aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši, tās minimālais platums ir 
lauku apvidos - 500 metru. 

Kalna pagastā Saskaņā ar 1998. gada 29. oktobrī Kultūras ministrijas 
apstiprināto rīkojumu nr.128 ir 1 valsts nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis 
(arheoloģijas) un 2 vietējās nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi (arheoloģijas):  

• Minsteru senkapi;  VKPAI, Nr. 905 (valsts nozīmes). 

• Ķiocu senkapi; VKPAI Nr. 906 (vietējas nozīmes). 

• Biržu pilskalns; VKPAI Nr. 907 (vietējas nozīmes). 

Visiem kultūras pieminekļiem nosakāma 500 m plata aizsargjosla. 

8.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas 
Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta, sakaru un citu 

komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. 
Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un 
objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. 

Kalna pagasta teritorijas plānojumā ir noteikti šādi ekspluatācijas aizsargjoslu 
veidi: 

1) aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem; 
2) aizsargjoslas gar sakaru līnijām; 
3) aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem; 
4) aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm; 
5) aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. 
 

Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem  
Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu un 

autoceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un 
drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu 
rekonstrukcijai. 
Kalna ciema teritorijā gar ielām un autoceļiem - aizsardzības zona noteikta kā ielas 
sarkanā līnija (esoša vai projektēta ielas robeža) un būvlaide (līnija, kas nosaka 
attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei); pārējā pagasta teritorijā ir nosakāmi sekojoši 
aizsargjoslu platumi gar valsts autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi:  
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8.2.tabula Valsts autoceļu aizsargjoslas 
 
Autoceļa indekss un 
nosaukums 

Autoceļa zemes nodalījuma 
josla no ceļa ass līnijas m 

 
Aizsargjosla no 
ceļa ass līnijas 
m 

P 72 Ilūkste – Bebrene- Birži 60 
P 74 Siliņi - Aknīste 60 
V14 784 Kaminski- Kazukrogs 30 
V14 826 Pievedceļš Mežzemes skolai 30 
V14 828 Kalnciems- Stradi 30 

 
Pašvaldību autoceļu sarakstu skatīt II Pielikumā. Pašvaldības ceļiem noteikta 

aizsargjosla 30m uz katru pusi no ceļa ass. Vidsalas un Dubultu ciemos pašvaldības 
ceļiem aizsargjoslas nosaka kā  sarkanās līnijas – 12 m no ceļa ass uz katru pusi. 
(Izņemot autoceļus P 72, P 74, kuriem tiek saglabāta 60 m aizsargjosla). 

 
 

Aizsargjoslas gar sakaru līnijām 

Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības sakaru līnijām un to iekārtām tiek 
noteiktas, lai nodrošinātu to maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru 
nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta sakaru līniju normāla darbība, radīti 
zaudējumi tautsaimniecībai un valstij. Aizsargjoslām gar sakaru līnijām ir šāds 
minimālais platums gar apakšzemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas sakaru līnijām - 
zemes gabals un gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas 
plaknes sakaru līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no apakšzemes kabeļu līnijas vai no 
gaisvadu līnijas ass.  

 
Kalna pagastā mērogos 1: 10 000 un M 1:5000  tiek attēloti maģistrālie sakaru 

kabeļi, abonentu kabeļi un gaisvadu līnijas. Tā kā Kalna pagastā nav veikta sakaru līniju 
uzmērīšana, kā arī aizsargjoslu nav iespējams attēlot mēroga dēļ, sakaru līnijas un 
aizsargjoslas ap sakaru līnijām ir precizējamas veicot zemes gabalu uzmērījumus un 
izstrādājot detālos plānojumus. 
 

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 
Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to 

iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju 
ekspluatāciju un drošību. Kalna pagastā ir: 
Kalna pagastā ir: 

20kV gaisvadu EPL – 35,15 km. 
Pagastā ir 21 transformatoru apakšstacija. Lai nodrošinātu elektrisko tīklu drošu 
ekspluatāciju, kā arī piekļūšanu energoobjektiem, ir noteikts šāds aizsargjoslu platums:  
 
Elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas: 

 GVL (gaisvadu līnijas) 0,4 - 20 kV - 10 m (lauku teritorijā), 4 m (blīvi apdzīvotās 
vietās)- zemes gabals un gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas 
vertikālas plaknes katrā pusē no malējā vada elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar 
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nominālo spriegumu, tiek attēlotas M 1: 2000, aizsargjoslas ir jāprecizē, izdarot 
uzmērījumus un izstrādājot detālplānojumus; 

 GVL (gaisvadu līnijas) no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 20 metru; gar 
elektrisko tīklu gaisvadu līnijām apdzīvotās vietās no 20 kilovoltiem līdz 110 
kilovoltiem - 4 metri; 

 KL (kabeļu līnijas) - 2 m (Vidsalas un Dubultu ciemos) - zemes gabals vai gaisa 
telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra 
attālumā no kabeļu ass. 

 
Būves:  

 TP, SP, FP - 1 m (lauku teritorijā), Vidsalas un Dubultu ciemā 1 m attālumā no 
nožogojuma vai būves visvairāk izvirzīto daļu projekcijas. [VAS “Latvenergo”, 
28.03.2002]. 

 
 Lai nodrošinātu elektrisko tīklu drošu ekspluatāciju, kā arī piekļūšanu energoobjektiem, 
ir noteikts šāds aizsargjoslu platums:  

Elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas: 
- GVL (gaisvadu līnijas) 0,4 - 20 kV - 10 m (lauku teritorijā), 4 m (blīvi 

apdzīvotās vietās)- zemes gabals un gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko 
norobežo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē no malējā vada elektrisko 
tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu, tiek attēlotas M 1: 2000, 
aizsargjoslas ir jāprecizē, izdarot uzmērījumus un izstrādājot detālplānojumus; 

- GVL (gaisvadu līnijas) no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 20 metru; gar 
elektrisko tīklu gaisvadu līnijām apdzīvotās vietās no 20 kilovoltiem līdz 110 
kilovoltiem - 4 metri; 

- KL (kabeļu līnijas) - 2 m (Kalna ciemā ) - zemes gabals vai gaisa telpa, ko 
norobežo nosacītas vertikālas plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra 
attālumā no kabeļu ass. 
 

Būves:  
- TP, SP, FP - 1 m (lauku teritorijā), Kalna ciemā 1 m attālumā no nožogojuma 

vai būves visvairāk izvirzīto daļu projekcijas. [VAS “Latvenergo”, 
28.03.2002]. 

 
Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu 

meliorācijas būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību. Aizsargjosla ir jānosaka ap valsts 
un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm. Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 
aizsargjosla tiek noteikta 10 m, meža zemēs – 8 līdz 10 m attālumā no ūdensnotekas 
krotes. Liela izmēra kolektoriem ( D >= 30 cm) aizsargjosla tiek noteikta 8 m attālumā 
no kolektora ass līnijas. Pagastā valsts ir nozīmes ūdensnotekas 31,3 km garumā, kā arī ir 
6 valsts nozīmes tilti un caurtekas, koplietošanas ūdensnotekas -83,4 km garumā, ir 78 
koplietošanas tilti un caurtekas. M: 10 000 šīs aizsargjoslas netiek attēlotas. Aizsargjoslu 
precizēšana un grafiskā attēlošana ir jāveic izstrādājot detaļplānojumus un zemes 
ierīcības plānus.  
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Aizsargjoslas gar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 
Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. Aizsargjoslām gar 
ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds minimālais platums: 

1) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem - 5 metri katrā pusē no 
cauruļvada malas; 

2) gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 metri katrā pusē no cauruļvada malas. 
Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas pēc tīklu uzmērīšanas 
M 1:2000, un precizētas izstrādājot detālplānojumus. M 1: 5000 parādīts Dubultu ciema 
kanalizācijas un ūdensapgādes tīkls. 
 

8.3.Sanitārās aizsargjoslas 
Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas 

paaugstinātas sanitārās prasības. Kalna pagastā ir šādi sanitāro aizsargjoslu veidi: 
1) aizsargjosla ap kapsētu; 
2) aizsargjosla ap atkritumu izgāztuvi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

 
Aizsargjoslas ap kapsētām 

Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju sanitāro 
apstākļu pasliktināšanos. Kalna pagasta teritorijā ir Ērgļu, Ūdenānu, Kiocu, Minsteru 
un Vagulānu kapsētas. Aizsargjoslas platums ir noteikts 300 metru no kapsētas teritorijas 
žoga robežas ārējās malas.  

Aizsargjoslas platums ir noteikts 300 metru no kapsētas teritorijas žoga robežas 
ārējās malas.  

 

Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ūdenstorņiem  
Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju 
aizsardzību no iespējamās vai esošās negatīvās ietekmes. 
Kalna pagasta teritorijā atrodas atkritumu izgāztuve Starenieki. Aizsargjoslas platums ap 
atkritumu izgāztuvi - 100 metru..  
Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nosaka atkarībā no izmantotās 
tehnoloģijas un iekārtas tehniskā raksturojuma: Kalna pagasta Dubultu ciemā atrodas 
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas– NAI noteikta 100 metri plata aizsargjosla.  
Aizsargjoslas nosaka no teritorijas robežas (žoga, vaļņa ārējās robežas vai apvedgrāvja 
ārējās malas). 

Ūdenstornim(Dubulti centrs), virszemes ūdens rezervuāriem, ūdens spiediena 
sūkņu stacijām – aizsargjosla ir 5 m rādiusā ap minētajiem elementiem. 
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8.4.Vispārējie noteikumi 
 
1) Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās 
prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo 
ieinteresētajām institūcijām. 
2) Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likumā. 

8.5. Papildus aizsardzības teritorijas 
 
Dabas pieminekļi 

Pagastā aizsargājami dabas pieminekļi ir dižkoki Dabas pieminekļu teritorijā un 10 
metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga 
projekcijas ārējās malas) un akmeņiem aizliegts: 
 

• veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt 
bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme; 

• iegūt derīgos izrakteņus; 
• ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši 

norādītām vai speciāli ierīkotām vietām; 
• bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas (kurā ietilpst dabas 

pieminekļa teritorija) administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi: 
 

o ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus; 
o veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai 

aizsardzībai un saglabāšanai, ja šie pasākumi nav paredzēti dabas 
aizsardzības plānā; 

o veikt tādu pazemes būvju celtniecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas 
ar derīgo izrakteņu ieguvi; 

o mainīt zemes lietošanas mērķi. 
Kartogrāfiskajā materiālā ir parādīti dižkoki un potenciālie dižkoki, to 

aizsargjoslas kartē nav attēlotas. 
Dižkoku saraksts: 

1.Parastā liepa. Valsts nozīmes aizsargājamais dižkoks. Apkārtmērs 4,70m. Liepa aug 
saimniecības „Vagulāni” teritorijā, uz nogāzes, Ērmītes upes krastā. Kokam bija 3 atzari, 
viens no tiem 2004.gada vasarā nolūza. Koka vispārīgais stāvoklis labs. Vēlama koka 
apkopšana. 
 
2.Parastā liepa.  Liepai no viena sakņu kakla atzarojas 2 zari (0,40m augstumā) un cieši 
blakus aug vēl viena liepa. Vizuāli izskatās, ka liepai ir 3 stumbri. Apmērīti tika liepa, kas 
sazarojas 0,40m augstumā 4,20m. Koks aug saimniecības „Vagulāni” teritorijā, uz lauka.  
 
3. Parastā priede. Potenciālais dižkoks. Apkārtmērs 2,80m. Koks aug Ķiocu kapos. Lai 
atgaismotu priedi, vēlams nocirst blakus augošo kļavu. 
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Dabas liegumi 
Kalna pagastā atrodas šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

 Klaucānu un Priekulānu ezeri ar apkārtējo ainavu /dabas liegums/; 
 Nomavas purvs (daļa) /dabas liegums/; 
 Spuļģu purvs (daļa) /dabas liegums/; 
 Kaušņu (Vagulānu) purvs (daļa) /dabas liegums/; 
 Saltais purvs (daļa) /dabas liegums/; 
 “Ābeļi” (daļa) / dabas liegums/; 
 Dimantu mežs /dabas liegums/. 

Visi minētie liegumi ir ieskaitīti arī Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju 
sarakstā(Natura 2000).  Dabas liegumam „Klaucānu un Priekulānu ezeri ar apkārtējo 
ainavu” 1997. gadā ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kas tiek atjaunots 2005. gadā. 
 
Mikroliegumi 

Kalna pagastā ir izveidoti 7 mikroliegumi (kopā aizņem 136 ha) – 3 melnajam 
stārķim, 2 mazajam ērglim, 1 baltmuguras dzenim un viens – trīspirkstu dzenim.  
Mikroliegumu teritorijas pagastā teritorijas plānojumā tiek parādītas ar tumši zaļu 
kontūru 

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu sugu un to dzīves 
vietu (biotopu) aizsardzībai. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa 
pastāvēšanu.  

Informāciju par mikroliegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm 
drīkst izplatīt tikai ar Latvijas Vides aģentūras atļauju. Mikroliegumu atrašanās parādīta 
tikai shematiski – 3.6 attēlā.. 

 
 
Teritorijas, kur iespējama lauksaimnieciskās ražošanas objektu ietekme 

Kalna pagastā nav lielu fermu – kompleksu, kas būtiski ietekmētu vidi. Teritorijas 
plānojumā ir norādītas teritorijas, kur iespējama ietekme no esošajiem lauksaimnieciskās 
ražošanas objektiem (fermām). Minētajās teritorijās iespējami cilvēku dzīves videi 
traucējoši faktori - nepatīkama smaka, troksnis, kā arī iespējams gruntsūdeņu un 
atmosfēras gaisa piesārņojums.  

Iepriekšminētajās teritorijās vēlams izvietot darījuma objektus, kas funkcionāli 
saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, nav vēlams izvietot sabiedriskus objektus ar 
ārtelpas pulcēšanās laukumiem, sabiedriskās ēdināšanas objektus ar ārtelpas tirdzniecības 
vietām un apmeklētāju sēdvietām. Zemes gabaliem lauksaimnieciskās ražošanas teritoriju 
tuvumā vēlams veidot palielinātu teritorijas apzaļumojumu, kā arī blīvu dzīvžogu un 
necaurredzamu žogu. 

Nepietiekami izpētītas ir potenciāli piesārņotās vietas. Pašvaldībai sadarbībā ar 
zemes īpašniekiem jāveicina šo teritoriju rekultivācija, un ja nepieciešams, jāveic 
papildus izpēte. Esošajās  piesārņotajās  vietas, iespējams gruntsūdens piesārņojums.  
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9.Teritorijas plānojuma risinājumi 
Teritorijas zonējums nosaka pagasta teritorijas funkcionālo organizāciju, tās 

izmantošanas veidu un noteikumus teritorijas izmantošanai.  

Kalna pagasta teritorijas plānojumā attēlots pagasta teritorijas attīstības plānojumā 
noteiktais zemes iedalījums (zonējums) apbūves un izbūves teritorijās atbilstoši 
attiecīgajam izmantošanas veidam. 
 

9.1. Teritorijas attīstības perspektīva 
 

Apdzīvojuma attīstība. Kalna pagasta apdzīvojuma struktūru veido Vidsalas un 
Dubultu ciemi, viensētas, to grupas. 

Teritorijas plānojumā ir attēlotas Vidsalas un Dubultu ciemu robežas. Vidsala 
(156) ir pagasta administratīvais centrs. Dubulti  (129). Neviens no ciemiem šobrīd nevar 
pretendēt uz potenciāla novada centra statusu. Abi ciemi no funkcionālā viedokļa ir lauku 
centri – apdzīvotas vietas, kas nodrošina ikdienā nepieciešamo pakalpojumu un preču 
minimumu. Saskaņā ar pašvaldībā veiktās aptaujas datiem liela daļa iedzīvotāju darba 
vietas, pakalpojumus saņem Jēkabpilī. 

Analizējot apdzīvojuma struktūru Kalna pagastā, var secināt, ka apdzīvojums 
pastāv divos galvenajos veidos – koncentrētā apbūve (Dubulti un Vidsala), un izkliedētā 
dzīvojamā apbūvē, ko pārstāv viensētas un vēsturiskie ciemi. Par teritorijas centriem no 
apdzīvotības viedokļa var uzskatīt Vidsalu un Dubultus, kur dzīvo ap ~50% pagasta 
iedzīvotāju.  

Kalna pagastā tuvāko 12 gadu laikā nav sagaidāms iedzīvotāju skaita pieaugums.  
Perspektīvā mazstāvu dzīvojamā apbūve tiek paredzēta Vidsalas ciemā. Dubultu ciema 
teritorijā iespējama viensētu tipa apbūve autoceļa P – 74 kreisajā pusē (lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme). Nekustamā īpašuma tirgus pagastā ir neaktīvs – darījumi notiek 
galvenokārt ar mežsaimniecībā un lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Īpašu interešu 
teritorija pagastā ir Vārzgūnes ezera Z daļa, kur šobrīd atrodas mazdārziņu kooperatīvs – 
īpašumi pieder galvenokārt Jēkabpils rajona iedzīvotājiem. Daži īpašnieki  apvienojot 
vairākus mazdārziņus, ir uzbūvējuši vasarnīcas. Teritorija atrodas ainaviski pievilcīgā 
vietā un ir ērti sasniedzama no Jēkabpils pilsētas – 18 km.  Teritorija nav sasniedzama no 
Kalna pagasta puses, jo nav izbraucama ceļa, tā  nav apgādāta ar komunikācijām 
(elektrība, sakari). Perspektīvā teritorijas plānojums paredz šajā zonā izvietot vasarnīcu 
apbūvi. Tā zeme pieder privātīpašniekiem, tad apgāde ar inženierkomunikācijām ir jāveic 
pašiem apsaimniekotājiem. Apbūves noteikumi paredz, ka vienlaikus apbūvējot vairāk kā 
0,5 ha lielu platību, tai jāizstrādā detaļplānojums. Saglabājams izveidojies ielu tīkls.  

Pagasta teritorijā saglabājama izveidojusies viensētu struktūra - lineāri gar 
lielākajiem autoceļiem izvietotas māju grupas, ko ietver LIZ. No teritorijas izmantošanas 
viedokļa lielāko teritorijas daļu turpmāko 12 gadu perspektīvā joprojām aizņems LIZ un 
mežs. Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs pieļaujama jaunu viensētu/ ģimenes māju  
apbūves attīstība, no jauna veidojamā zemes gabala minimālā platība noteikta 2 ha. 
Paredzams, ka turpmākajos12 gados aktuāla būs tieši jaunu viensētu veidošanās pagasta 
teritorijā.  
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Saimnieciskā attīstība. Galvenais zemes izmantošanas veids pagastā ir 
lauksaimniecības produkcijas ražošana, mežsaimniecība. Saskaņā ar pagasta attīstības 
vīziju, tuvāko 12 gadu laikā tiek paredzēta turpmāka auglīgāko zemju izmantošana 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai.  

Lauksaimniecības zemes tiek izdalītas ar mērķi izmantot zemes resursus 
lauksaimnieciskajai ražošanai, taču ir pieļaujama zemes transformācija apbūvei un citiem 
izmantošanas veidiem. Lauksaimniecības teritorijas izdalītas atbilstoši esošajai situācijai. 
Nelielas pagasta teritorijas platības ir paredzētas apmežošanai. Taču šim zonējuma 
veidam ir tikai rekomendējoša nozīme. Perspektīvā var rasties nepieciešamība apmežot 
vēl arī citas neizmantotas LIZ, kas teritorijas plānojumā nav noteiktas  Tādā gadījumā 
zemes transformējamas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Teritorijās, kas atrodas kultūras 
pieminekļu aizsargjoslās, transformācija saskaņojama ar Valsts kultūras pieminekļu 
inspekcijas Valmieras nodaļu. Nav ieteicams apmežot vērtīgākās meliorētās 
lauksaimniecības zemes.  

Vidsalas un Dubultu ciemā esošajiem mazdārziņiem uz pašvaldības zemes ir 
pagaidu izmatošanas statuss. Perspektīvā mazdārziņu teritorijas var tikt izmantotas 
rekreācijas un sporta objektu izvietošanai. 

Ražošanas teritorijas tiek izdalītas saskaņā ar esošo situāciju. Jaunas ražošanas 
teritorijas netiek noteiktas, jo bijušie lielie ražošanas kompleksi netiek izmantoti un to 
teritorijās ir iespējams izvietot jaunus ražošanas uzņēmumus(skat kartē „Plānotā Dubultu 
un Vidsalas ciemu  teritorijas izmantošana”) – mehāniskajās darbnīcās, kaltē, fermās un 
c. ražošanas teritorijās pie Vidsalas ciema robežas un Dubultu ciemā. Ražošanas 
teritorijas aizņem mazāk par 1%  no visas pagasta teritorijas.  

Plānojumā tiek izdalītas ražošanas teritorijas mazo un vidējo lauksaimnieciskās 
ražošanas uzņēmumu darbībai - gateriem, fermām, kaltēm. Kalna pagasta teritorijā ir 
vairākas lielas fermu ēkas, kaltes, kas netiek izmantotas un pamazām sabrūk. Sabrukušās 
un jau daļēji nojauktās fermu ēkas un to grausti  ir jānojauc un teritorijas jārekultivē 
(īpašnieku pienākums). Pēc rekultivācijas teritorijai nosakāms jauns izmantošanas 
mērķis. Nojaucami ir abi sarūsējušie ūdenstorņi Dubultu un Vidsalas ciemos. 

Pagastā atrodas vairākas nozīmīgas smilts- grants atradnes, kas perspektīvā ir 
izmantojamas. Šīm teritorijām plānojumā nav noteikts īpašs statuss, perspektīvā plānojot 
derīgo atradņu ieguvi, un saņemot atļauju, konkrētās ieguves vietas teritorijas 
izmantošanas mērķis būs ražošanas teritorija.   

 
Pakalpojumu attīstības teritorijas. Sabiedriskās apbūves teritorijas tiek 

noteiktas ar mērķi Vidsalas un Dubultu  ciemos nodrošināt pakalpojumu, sporta un 
atpūtas iespējas. Pakalpojumu sektors Kalna pagastā ir neattīstīts, plānojuma izstrādes 
brīdī nav priekšlikumu jaunu sadzīves  pakalpojumu izveidošanai. Tomēr paredzot, ka 
perspektīvā varētu pieaugt vasaras atpūtnieku un tūristu skaits, vairākām teritorijām 
Vidsalas un Dubultu ciemos tiek noteikts jaukts dzīvojamās un darījumu teritorijas 
statuss, lai rezervētu iespēju pakalpojumu izvietošanai – sadzīves pakalpojumi, veikali, 
nelielas ražotnes, sporta un atpūtas iestādes un uzņēmumi. Apbūves noteikumi paredz 
iespēju pārbūvēt dzīvokļus pakalpojumu un pārvaldes, kā arī sabiedrisko iestāžu telpu 
izveidei. 
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Ceļi un infrastruktūra. Tiek saglabāts un attīstīts esošais ceļu tīkls, kas 
nodrošina piekļustamību visām viensētām. Ciemu teritorijas ceļu aizsargjoslas tiek 
noteiktas sarkanajās līnijās. 

Vidsalas ciemā ir paredzama notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve un perspektīvā 
arī kanalizācijas sistēmas izveide, nodrošinot jaunus pieslēgumus. Joprojām aktuāls ir 
jautājums par P-74 asfaltēšanu līdz pagasta robežai, kas ievērojami uzlabotu Dubultu 
ciema iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinātu iespēju Vidsalas bērniem apmeklēt 
Mežzemes pamatskolu, pirmskolas nodarbības. Latvijas Autoceļu direkcijas attīstības 
plānos šāds pasākums ir iekļauts jau vairākus gadus, taču konkrēti termiņi darbu 
veikšanai nav norādīti (12 gadu laikā).  Ceļa asfaltēšana perspektīvā „atdzīvinātu” 
Dubultu ciema apkārtni. Plānojumā ir rezervēta teritorija DUS izveidei pie P-72 un P 74 
krustojuma. Jaunu ceļu izbūve pagasta teritorijā nav paredzēta. Pašvaldības pienākums ir 
rūpēties par esošo pašvaldības ceļu uzturēšanu.  
 

Dabas pamatnes teritorijas ir pagastā esošie purvi, saimnieciskie meži, ūdeņi un 
to piekrastes joslas, tajā skaitā – dabas liegumi, mikroliegumi.. Samērā lielas teritorijas 
Kalna pagastā aizņem dabas liegumi , šajās teritorijās netiek plānota  apbūves attīstība, 
bet ir pieļaujama sezonas rakstura ēku būvniecība, atpūtas vietu iekārtošana.  Izstrādājot 
dabas liegumu apsaimniekošanas plānus būtu nepieciešams noteikt dabas lieguma 
teritorijas, kas ir piemērotas un labiekārtojamas dabas vērošanai un izziņas taku 
ierīkošanai, kā arī  makšķerēšanas vietu izveidei. Pārējās dabas pamatnes teritorijās  ir 
atļauta saimnieciskā darbība saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Lielākā daļa 
ūdenstilpju ir pagasta pārziņā un tām nosakāms izmantošanas mērķis- makšķerēšana, 
Vārzgūnes ezeram, Dubultu dīķim, Krūkliņu ūdenskrātuvei – rekreācija un 
makšķerēšana. Ūdenstilpnēm aizsargājamās teritorijās apsaimniekošanas mērķus noteiks 
apsaimniekošanas plāni. IV sējumu „Grafiskā daļa” kartes. 
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9.2. Zonējuma veidi  

9.2.1. Dabas pamatnes teritorijas(ZM, ZP, ZŪ) 
Šis zonu iedalījums ietver dabas teritorijas. Pagasta perspektīvajā zonējumā 

atsevišķi ir nodalīti meži, purvi, parki, virszemes ūdeņu teritorijas un aizsargājamās dabas 
teritorijas. Dabas pamatnes teritorijas ietver pļavas, dabiskās ūdensmalas, ielu un ceļu 
malas bez veidotiem stādījumiem. Šo teritoriju izmantošanas mērķis ir dabas resursu 
izmantošana(meži, purvi), rekreācija, dabas aizsardzība. Apbūve šajās teritorijās 
pieļaujama atļautās izmantošanas nodrošināšanai.  

Aizsargājamajam dabas teritoriju – dabas liegumu  aizsardzību nodrošina MK 
noteikumi „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” (Nr. 415 / 22.07.2003). Apbūve meža teritorijās pieļaujama izņēmuma 
gadījumos, tikai saskaņojot ar pagasta pašvaldību un, ja tā nesamazina mežu 
saimniecisko un ekoloģisko vērtību, nepalielina ūdensbaseinu piesārņošanu.   

9.2.2.Lauksaimniecības teritorijas (L) 
Kalna pagasta teritorijas plānojumā meliorētās lauksaimniecības zemes izdalītas 

ar mērķi saglabāt labākos lauksaimniecības zemju resursus, teritorijai raksturīgo ainavu 
un veicinātu daudzfunkcionālas lauksaimniecības attīstību.  

Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas izdalītās atbilstoši esošajai situācijai. 

Kā lauksaimniecības zemes saskaņā ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikatoru tiek izdalītas zemnieku un piemājas saimniecības, lauksaimnieciskajā 
ražošanā izmantojamā zeme. Zemes izmantošanas mērķis – zemkopības un lopkopības 
produkcijas ražošana. Šajā izmantošanas veidā ietilpst arī apdzīvotās vietas- viensētas un 
viensētu grupas ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, kā arī apkalpojošām 
inženierkomunikācijām. 

Pieļaujama zemes transformācija apbūvei, jaunveidojama zemes gabala minimālā 
platība - 2 ha. Zemes īpašniekiem jāveic koplietošanas meliorācijas sistēmu 
rekonstrukcija, jānodrošina maģistrālo novadgrāvju uzturēšanu kārtībā. Tiek pieļauta 
viensētu būvniecība un esošo viensētu rekonstrukcija, ceļu ierīkošana un remonts nedrīkst 
izjaukt meliorācijas sistēmu darbību. 

9.2.3.Lauku apbūves teritorijas (LA) 
Šīs teritorijas primārais izmantošanas veids ir ģimenes māja ar piemājas 

saimniecību kā minimālo jaunveidojamo zemes platību nosakot 0,5 ha. 

Zemes gabalos pie ceļa, ja to paredz detālplānojums ir iespējama  darījumu vai 
pakalpojumu objektu izvietošana. Lauku apbūves teritorijas plānojumā tiek noteiktas 
kā esošās un plānotās  teritorijas Vidsalas un Dubultu  ciemos. Šajās teritorijās 
primārais zemes izmantošanas veids ir piemājas saimniecība(lauksaimniecība). 
Vidsalas ciemā šādiem mērķiem paredzēta esošā  lauksaimniecībā izmantotā piemājas 
zeme. Tā kā Vidsalas ciemam ir izteiksmīgs artikulēts reljefs un skraja apbūve, ir 
paredzēts šādu ekstensīvu apbūves veidu saglabāt. 
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9.2.4. Mazdārziņu teritorijas(MA) 
Apbūves noteikumos mazdārziņu teritorija (LM) nozīmē teritoriju, kur galvenais 

zemes izmantošanas veids ir izveidojušies iedzīvotāju mazdārziņi (ģimenes dārziņi), 
bez kapitālas apbūves tiesībām. Vienlaicīgi šīs ir tālākas attīstības rezerves teritorijas. 
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 
paredzēta mazdārziņiem (LM), ir pagaidu būve (dārza inventāra noliktava). Teritorijas 
plānojums paredz esošajā mazdārziņu teritorijā pie Vārzgūnes ezera izveidot vasarnīcu 
apbūves teritoriju. Lai šo teritoriju apbūvē vairāk kā 0,5 ha lielā platībā vienlaidus ir 
nepieciešama detālplānojuma izstrāde. 

Jaunu mazdārziņu teritoriju ierīkošana nav paredzēta. 

9.2.5.Vasarnīcu teritorijas(V) 
Vasarnīcu teritorijas nozīmē ilglaicīgas lietošanas zemes gabalus, kur primārais 

zemes izmantošanas veids ir dārzkopība, bet sekundārais – sezonas rakstura dzīvojamā 
ēka. Šādas teritorijas ir esošā vasarnīcu apbūve Vārzgūnē (V).  Vasarnīcu teritorijai ir 
nepieciešams ieviklt elektrību, uzlabot piebraucamo ceļu kvalitāti. Jaunu vasarnīcu 
teritoriju izveide un esošo teritoriju paplašināšana nav paredzēta. 

9.2.6. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas(DZs) 
Mazstāvu apbūves teritorija nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes 

izmantošanas veids ir savrupmāja (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju), bet 
sekundārais – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas. 
Mazstāvu apbūves teritorijas izdalītas atbilstoši esošajai situācijai. Vidsalas un Dubultu  
ciemos savrupmājas ir vienstāva, 1,5 vai divstāvu koka vai mūra ēkas. Dubultu ciemā 
lielākā daļa teritorijas ir nodrošināta ar inženierinfrastruktūru – centralizētu ūdensapgādi 
un kanalizāciju, Vidsalas ciemā  ir šobrīd ir tikai  ūdensvads. Lielu daļu apbūves gabalu 
teritorijas aizņem aramzeme, saimniecības ēkas, siltumnīcas, augļu un sakņu dārzi, kā arī 
atmatas- zālieni, kūtiņas Dubultu ciems ir uzbūvēts teritorijā ar augstu gruntsūdens 
līmeni, daļa ciema  teritorijas ir pārmitra, nav piemērota apbūvei, tādēļ tiek saglabāta 
esošā izmantošana – lauksaimniecības zeme. Vidsalas ciemā ir izteikts artikulēts reljefs 
un daudz brīvas teritorijas apbūves izvietošanai, taču blīvas apbūves attīstība ciemā 
netiek plānota.    

Perspektīvā paredzēts paplašināt ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu sistēmas, lai 
palielinātu individuālā sektora pieslēgumu skaitu.  

9.2.7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas(DzD) 
Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija nozīmē zemesgabalus, kur primārais 

zemes izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve daudzdzīvokļu namiem un īres vai 
privātiem dzīvokļiem, bet sekundāri – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas, kas 
parasti izvietojamas dzīvojamo namu pirmajos stāvos un nerada dzīvojamai videi būtisku 
piesārņojumu. 

Kalna pagasta teritorijas plānojumā daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas 
izdalītas atbilstoši esošajai situācijai, tās  nodrošina pagasta iedzīvotājus ar dzīvojamo 
platību. Šis teritorijas izvietotas gar Vidsalas ciemā(daudzdzīvokļu māja „Sarmas”,  gan 
Dubultu ciemā. Jaunas teritorijas šādu zonu izvietošanai pagastā nav paredzētas. 
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Primārais izmatošanas veids ir dzīvojamā apbūve – īres un privātie dzīvokļi, bet 
sekundārais – cita izmantošana(pārvaldes iestāde, tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, 
darījumu iestāde, kultūras iestāde, pansija vai īres dzīvoklis. Galvenais uzdevums tiek 
izvirzīts šo zonu pagalmu sakārtošanai un iekārtošanai un ēku tehniskās un estētiskās 
kvalitātes uzlabošanai. Dubultu ciemā vienu daudzdzīvokļu māju ir paredzēts nojaukt 
DzD 1, nosakot rekultivētajai teritorijai izmantošanas mērķi mazstāvu apbūve. 

9.2.8. Sabiedrisko iestāžu teritorijas(S) 
Sabiedriskās apbūves teritorijā primārā zemes izmantošana kalpo sabiedriskiem 

vai sociāliem nolūkiem un ietver valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, sporta, 
kultūras, zinātnes, veselības un sociālās aprūpes, kā arī dažādu pakalpojumu, 
tirdzniecības iestādes, dažādu uzņēmumu (ne rūpnieciska rakstura), kuri nerada būtisku 
kaitējumu apkārtējai videi. 

Šī apbūves veida esošā un plānotā izmantošana ir valsts un pašvaldības iestādes, 
sociālās infrastruktūras iestādes, sociālās aprūpes centri. Šī izmantošanas veida teritorijas 
ir doktorāts, pasts, pagastmāja, kultūras nams, skola, Biržu mežniecība.  Perspektīvā tiek 
saglabātas šīs  sabiedriskās apbūves teritorijas, jaunas teritorijas netiek plānotas. 

9.2.9. Darījumu iestāžu teritorijas (D) 
Šī veida apbūves teritorijā esošā un plānotā izmantošana ir tirdzniecības un 

pakalpojumu objekti. Vidsalas un Dubultu ciemos ir darījumu iestāžu teritorijas ir veikali. 
Jaunas darījumu iestāžu teritorijas tiek plānotas pie autoceļa P-72 DUS ierīkošanai, 
Dubultu ciemā pie autoceļa P-74. 

9.2.10. Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas (JDzD) 
Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas nozīmē izbūves teritoriju, kur 

galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir darījumu un sabiedriskās (publiskās) 
iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti un dzīvojamā apbūve: darījumu 
iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, nevalstiskas organizācijas iestāde, 
zinātnes iestāde, reliģiska iestāde, sporta būve, mazstāvu daudzdzīvokļu nams, 
savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja), dvīņu māja (divas bloķētas 
ģimenes dzīvojamās mājas), rindu māja, saimniecības ēka, dzīvoklis kā 
palīgizmantošana, zemesgabalos pie maģistrālajām ielām, ja to pamato ar 
detālplānojumu: degvielas uzpildes stacija, atsevišķā zemesgabalā: pārvaldes iestāde, 
pirmsskolas bērnu iestāde, izglītības iestāde, kultūras iestāde, ārstniecības iestāde, 
sociālās aprūpes iestāde, dzīvoklis kā palīgizmantošana, sporta būve kā palīgizmantošana. 
No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība: 1200 m2. Šādas teritorijas 
paredzētas tikai Vidsalas ciemā. 

9.2.11. Ražošanas teritorijas(R) 
Teritorijas plānojumā ražošanas teritorijas izdalītas atbilstoši esošajai situācijai, ir 

plānota ražošanas teritorijas paplašināšana pie Ezerpriekulānu mājām. Ražošanas 
teritoriju izmatošanas mērķis ir esošo ražošanas uzņēmumu pastāvēšanas nodrošināšana, 
kā arī jaunu lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu veidošana. Ražošanas 
uzņēmumu veidošana ir atļauta arī lauksaimniecības teritorijās. 
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Kalna pagasta Vidsalas un Dubultu ciemu  teritorijā jaunu ražošanas uzņēmumu 
izveide nav plānota. Ražošanas teritorijas izdalītas atbilstoši esošajai situācijai..  

Kā atsevišķas ražošanas teritorijas pagasta esošajā un plānotajā izmantošanā ir 
izdalītas esošās fermas, kaltes un mehāniskās darbnīcas. Rekultivējamas ražošanas 
teritorijas statuss nosakāms bijušajiem karjeriem, kaltei pie P -74 (Pretī Skrimbļu 
mājām), DUS. Pēc rekultivācijas teritorijām nosakāms jauns izmantošanas mērķis. 

9.2.12. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 
Apbūves noteikumos derīgo izrakteņu ieguves teritorijas nozīmē teritoriju, kurā galvenais 
zemes un būvju izmantošanas veids ir derīgo izrakteņu  - smilts, grants, kūdras ieguve. 
Nolūki, kādos atļauts izmantot derīgi izrakteņu ieguves teritorijas ir: 

 derīgo izrakteņu ieguve, 
 būvju (pievedceļi u.c.) izbūve, kas nepieciešami derīgo 

izrakteņu ieguvei, 
 citi izmantošanas veidi (atskaitot apbūvi, līdz uzsākta derīgo 

izrakteņu ieguve). 
Derīgo izrakteņu ieguve atļauta tiesību aktu noteiktajā kārtībā. Izmantotajiem karjeriem 
izstrādājami rekultivācijas projekti, nosakot karjera teritorijas      izmantošanas mērķi pēc 
tā izstrādes. 

9.2.12. Tehniskās apbūves teritorijas(T) 
Tehniskās apbūves teritorijas nozīmē zemesgabalus vai teritoriju, kur primārais 

izmantošanas veids ir valsts un pagasta inženierkomunikāciju objekti, kā arī sabiedriskās 
garāžas. Tās ir esošās teritorijas un to paplašināšana perspektīvā nav paredzēta. Tehniskās 
apbūves teritorijas izvietotas Vidsalas ciemā un tam piegulošajās teritorijās- garāžas, 
NAI, atkritumu izgāztuve, kapi, Latvenergo transformatori.  

9.2.13. Līnijbūvju teritorijas(L) 
Šīs teritorijas paredzētas valsts ceļu, pagasta nozīmes maģistrāļu, iekškvartālu 

(vietējās nozīmes) ielu un ceļu izbūvei, kur ietilpst braucamās daļas, velosipēdistu ceļi, 
gājēju ceļi, apzaļumotās joslas (Vidsalas un Dubultu  ciemos šo teritoriju robeža ir ielu 
sarkanā līnija), sabiedriskā transporta, gājēju celiņu, kā arī teritorijas maģistrālo 
inženiertehnisko apgādes tīklu un būvju izvietošanai.  

9.2.15. Rekreācijas teritorijas(A) 
 Šo teritoriju izmantošanas mērķis ir tūrisma infrastruktūras objekti, teritorijas 
labiekārtojuma būves, organizētas peldvietas. Būves, kas sasaistītas ar ūdenstilpnes vai 
ūdensteces izmantošanu, autostāvvietas. Kalna pagastā rekreācijas nolūkiem izdalītas 
vairākas teritorijas – Vidsalas ciemā (perspektīvā sporta laukuma iekārtošanai), Dubultu 
ciemā – peldvieta, labiekārtoti apstādījumi, bagiju trase pie Vidsalas ciema – sporta 
centra izveidei. Šajās teritorijās, izņemot bagiju trasi,  pieļaujama sezonas rakstura 
apbūve.  

Ir atļauta rekreācija teritoriju izveide arī dabas pamatnes un lauksaimniecības 
teritorijās – gan komerciāliem nolūkiem, gan publiski pieejamo atpūtas vietu dabā  
izveidei. Kalna pagasta esošā un atļautā teritorijas izmantošana attēlota M 1 : 10 000, 
Vidsalas un Dubultu ciemu - M 1 : 5000 (skatīt kartes pielikumā). 



KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2005. - 2017. 

 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 114

Literatūras un informācijas avoti 
 

1. Ainavu aizsardzība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2000. 
2. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Rīga, 2001. 
3. Apdzīvojuma struktūras attīstība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija, Rīga, 2001. 
4. Atkritumu apsaimniekošana, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

2000. 
5. Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ilgtspējīgā mežsaimniecībā, starptautiskās 

rekomendācijas un likumdošana, Latvijas Dabas fonds, Rīga 
6. Boruks A., „Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā”, Rīga, 2001. 
7. Dabas daudzveidības saglabāšana lauku ainavā, Latvijas Dabas fonds, Rīga. 
8. Derīgie izrakteņi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 1999. 
9. Dienvidsēlijas (Elkšņu, Rites un Saukas pagastu) ainavas. Ainavu inventarizācija, 

apsaimniekošana un aizsardzība, SIA „TOP VIDE”, 1996. 
10. Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētās, novados un pagastos, Statistikas 

biļeteni, LR Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 
11. J.Turlajs, G.Miltiņš „Latvijas apdzīvotās vietas”, „Jāņa sēta”, Rīga, 1998. 
12. Jēkabpils rajona teritorijas plānojums., Jēkabpils rajona padome (2003.). 
13. Jēkabpils rajons 1999. gadā, 2000. gadā, 2001. gadā, 2002. gadā, 2003. gadā 

(Jēkabpils rajona padome, statistikas datu krājumi) 
14. Jēkabpils rajons, tūrisma karte (Jēkabpils TIC, 2004) 
15. Kalna pagasta adrešu reģistra informācija (Kalna pagasta padome, 2005.) 
16. Kalna pagasta attīstības programma, 2000. 
17. Kalna pagasta iedzīvotāju anketēšanas rezultāti (2005.) 
18. Kalna pagasta kanalizācijas un ūdensapgādes tehniskās pases(2001.). 
19. Kalna pagasta teritorijas plānojums, 2000(VZD). 
20. Kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija, 1999. 
21. Lācis A., „Īss pārskats par Kalna pagasta ģeoloģisko uzbūvi, zemes dzīļu 

resursiem, pazemes ūdeņiem un to izmantošanas iespējām”, Valsts Ģeoloģijas 
dienests, Rīga, 2004. 

22. Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti, Rīga, 2002. 
23. Latvijas daba(I –VI), izdevniecība "Latvijas enciklopēdija", Rīga . 
24. Latvijas ģeogrāfijas atlants, Rīga 1999, karšu izdevniecība "Jāņa sēta". 
25. Latvijas pagasti, enciklopēdija, a/s „Preses nams”, 2001. 
26. Latvijas republikas satelītkarte M 1:50 000, Kalna  pagasts, LR Valsts Zemes 

dienests, 2001. 
27. Latvijas valsts meži, Dienvidlatgales mežniecība, Meža apsaimniekošanas plāns 

2002.-2011. gadam. 
28. Latvijas valsts meži, Dienvidlatgales mežniecība, Zasas un Viesītes iecirkņi, 

Meža apsaimniekošanas plāni 2002.-2011. gadam. 
29. Lauksaimniecības nozares attīstība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija, 2000. 



KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2005. - 2017. 

 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 115

30. LR Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālā nodaļa, Kalna pagasta 
vienkāršotā topogrāfiskā karte, M 1:10000. 

31. O.Nikodemus „Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku 
pašvaldībās”,  „Zīmes studija”, Rīga, 2001. 

32. Pazemes ūdeņu aizsardzība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 
2000. 

33. Potenciāli piesārņotās vietas(Kalna pagasta padomes informācija), 2005.  
34. Transporta nozares attīstība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

1999. 
35. Tūrisma nozares attīstība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

1999. 
36. VZD kadastra informācija „Zemes īpašumi un lietojumi Kalna  pagastā” 2004. 

gadā. 
37. www.ezeri.lv – Ezeri, informācijas portāls. 
38. www.jekabpils.lv – Rajona padomes informācijas portāls. 
39. www.likumi.lv  
40. www.lva.gov.lv -  Latvijas Vides aģentūras datu bāzes. 
41. www.raa.gov.lv – Reģionālās attīstības aģentūra. 
42. www.vgd.gov.lv  - Valsts Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Aģentūras 

ģeoloģijas virszemes ūdeņu kvalitātes pārskati. 
43. Zemes sadalījums pa lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem 

(K1-K17), VZD, 2004. 
44. Zemgale, praktiska informācija tūristiem(Zemgales attīstības aģentūra, 2005). 
45. Zemgales attīstības stratēģija(2003). 
46. Zemgales autoceļu attīstības programmu (2003). 
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I PIELIKUMS Aku urbumi Kalna pagastā. (2005 gads). 
 

Nr Nosaukums 
un 
Izbūves gads 

Atrasšanās 
vieta 

Urbuma 
vieta 

Urbuma 
īpašnieks 

Urbuma
stāvoklis

1 Dubulti- 1966 Bērziešu ciemats Bērzišu Kalna pagasta Nedarbojas
   centrs padome  
2 Vīganti -1964 Zemāni Ferma Solvita Strādina Darbojas 
3 Klaucāni-1965 Klaucāni  Zigrīda Grebeža Darbojas 

4 Doktorāts-1972 Kalna 
ambulance 

Liepāres(īpašumā) Kalna pagasta 
padome 

Darbojas 

5 Reicāni -1968 Dubultu ciemats Darbnīcu 
teritorija 

Kalna pagasta 
padome 

Darbojas 

6 Pakalnes-1972 Niedrīši Niedrīši 
(īpašums) 

Kalna pagasta 
padome 

Darbojas 

7 Mazrepiņi -1965 Silāres Darbnīcu 
teritorija 

 Darbojas 

8 Berzieši -1971 Berzieši Bērzi esu 
ferma 

 Darbojas 

9 Ūdenāni -1967 Kalna Ūdenāni Ūdenāni Z. Malceniece Darbojas 

10 Priekulāni-1959 Blaumaņi Blaumaņi 
(īpašums) 

V.Neilande Darbojas 

11 Brīvāres -3965 Brīvāres Brīvāres 
(īpašums) 

A. Baltmani Darbojas 

12 Ezerieši-1967 Ezerieši Ezeriešu 
ferma 

A.Ščavleva Nedarbojas

13 Vārzgūne -1963 Vārzgūne s Vārzgūnes  'Darbojas 
   (īpašums)  
14 Krūklim - Krūkliņi Krūkliņi Biržu Darbojas
   mežniecība  
16 Dubulti -2004 Dubulti Dubulti Kalna pagasta 

padome 
Darbojas 

17 Bancāni - Bancānos Bancāni A. Pilmanis Darbojas 
18 Ceriņi - Ceriņos Ceriņi  Darbojas 

20 Ezerprilulāni Ezerpriekulānos Ezerpriekulāni A. Tumšs Darbojas 

21 Kalnacims Birznieki Birznieki Kalna pagasta 
padome 

Darbojas 

22 Starenieki Starenieki   Darbojas 
23 Pilskalni Pilskalnos Pilskalni I.Šarps Darbojas 

24 Ziedi Ziedos Ziedi Kalna pagasta 
padome 

Nedarbojas

25 Spuldzenieki Spuldzeniekos īpašums Z.Spuļģis Nedarbojas
26 Brēķu- Ezerbancāni Brēķu- 

Ezerbancāni 
īpašums  Darbojas 

 



II Pielikums 
Kalna pagastā izvietoto smilts-grants un smilts atradņu un prognozēto krājumu laukuma raksturojums 

 
Kvalitātes raksturojums Biezums, m Krājumi, milj. m3, 2005.01.01. 

Nr. 
p. 
k. 

Nosaukums 
grants un 
akmeņi   

>5,0 mm, % 
no - līdz 

smilts 
<5,0 mm, 

% 
no - līdz 

segkār- 
tas 

no - līdz 
vid. 

derīgā 
slāņa 

no - līdz 
vid. 

Platība, 
ha 

izpētī- 
tie 
A 

novēr- 
tētie 

N 

progno- 
zētie 

P 

Izpē-
tes 

gads 

Izmantošanas 
nozares, ku- 
rām atradnes 

pētītas 

1. Laukāres  
(Sudrabiņu 

iec.) 

 
vid. 38,3 

 
vid. 61,7 

0,8-1,7 
1,4 

3,6-12,3 
7,9 

4,2 0,249  - 1981
 

būvniecībā, ceļu 
būvē 

2. Laukāres 
(progn.lauk.)  
(daļa) 

0,0-48,1 51,9-100 0,4-10,5 
3,1 

5,5-33,6 
18,2 

935 - - 170,17 1987 būvniecībā, ceļu 
būvē 

3. Pilskalni – 
Jēkabpils 
raj. 

0,0-74,5 25,5-100 0,2-4,4 
- 

2,8-17,0 
9,3 

50,6 3,161 1,691 - 1982 būvniecībā, ceļu 
būvē 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1  2000.gadā atradni izmantoja VAS “Latvijas ceļi”, pēc tam ieguve nav veikta 



 
Kalna pagastā izvietotās māla atradnes raksturojums 

 
Kvalitātes raksturojums Biezums, m Krājumi, milj. m3, izpētes 

gadā 
Nr. 
p. 
k. 

Nosaukums māla frakcija 
<0.005 mm, 

% 
no - līdz 

CO2, % 
no - līdz 

segkār- 
tas 

no - līdz 
vid. 

derīgā 
slāņa 

no - līdz 
vid. 

Platība, 
ha izpētī- 

tie 
A 

novēr- 
tētie 
N 

progno- 
zētie 

P 

Izpē-
tes 

gads 

Izmantošanas 
nozares, ku- 
rām atradnes  

pētītas 

1. Kungudruvas 
(daļa) 

42,04-93,96 0,4-10,0 0,2-0,8 
0,5 

1,8-8,6 
6,8 

216 - 14,69 - 1974 ķieģeļiem, 
keramzītam 

 
 
 
 

Kalna pagastā izvietotā dolomīta prognožu laukuma raksturojums 
 

Biezums, m Krājumi, milj.m3, 2005.01.01. 
Nr. 
p. 
k. 

Nosaukums 

Drupināmība 
ar ūdeni piesūc. 

paraugam, 
masas zudums, % 

no - līdz 

segkār- 
tas, 

no - līdz 

derīgā 
slāņa 

no - līdz 
vid. 

Platība, 
ha izpētītie 

A 
novērtētie 

N 
prognozētie

P 

Izpē- 
tes 

gads 

Izmantošanas 
nozares, ku- 
rām atradnes 

pētītas 

1. Ziemeļsusēja
(I un II 
iecirknis) 1 

20,2-21,2 1,2-7,2 5,0-13,6 
9,5 

719 - - 68,3 1989 šķembām 

 
1 II iecirknis daļēji izvietots arī Ābeļu pagastā.  




