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Ievads 
 
Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrāde ir uzsākta 2004. gada aprīlī(sēdes 

protokola izraksts Nr.4, p.3 „Par Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”). 
Saskaņā ar MK 23.03.2004. noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums”, Kalna pagasta padome 2004. gada 4. februārī nosūtīja Vides 
pārraudzības valsts birojam iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādi. 2005. gada 15. 
februārī  Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu piemērot stratēģisko ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūru Kalna pagasta teritorijas plānojumam.  Pamatojoties uz šo 
lēmumu tika sagatavots vides stāvokļa pārskats, kā arī veiktas nepieciešamās konsultācijas 
un sabiedrības informēšana. 

Kalna pagasta teritorijas plānojumu uzsāka izstrādāt saskaņā ar LR MK 
noteikumiem nr.34 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (2004.01.31.), 
ievērojot tajos minēto teritorijas plānu izstrādāšanas kārtību un procedūru, Latvijas 
Būvnormatīvus, pašvaldības konceptuālos dokumentus un citus saistošos normatīvos aktus 
teritorijas plānošanā, pamatojoties uz vides aizsardzības institūciju rekomendācijām un 
pagastā darbojošos uzņēmumu un iestāžu attīstības plāniem. Plānojuma galīgā versija tika 
izstrādāta un sabiedriskās apspriešanas 2. posms tika organizēts saskaņā ar  MK 
noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"(19.10.2004.). 
Pēc visu saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu par vides pārskatu un 
teritorijas plānojuma pirmo redakciju apkopošanas, 20.09.2005. Kalna pagasta padome 
pieņēma lēmumu papildināt vides pārskata projektu un teritorijas plānojumu atbilstoši 
institūciju atzinumiem, un iesniegt minētos dokumentus Vides pārraudzības valsts birojā  
un RAPLM atzinuma saņemšanai. Visā plānojuma izstrādes gaitā netika konstatētas 
būtiskas pretrunas vai konflikti starp aizsargājamo teritoriju zemju  īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem un teritorija saplānojuma risinājumiem un plānotajām darbībām. 
Teritorijas plānojums tika apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi pēc RAPLM un 
Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu saņemšanas, izdarot nepieciešamos labojumus un 
papildinājums (skat.pielikumu). Būtisku iebildumu institūcijām nebija. 

  Teritorijas plānojuma vides pārskats tika sagatavots izmantojot informāciju par 
derīgo izrakteņu atradnēm un pazemes ūdens resursiem, kā arī dziļurbumu stāvokli, 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzu informāciju, Valsts zemes 
dienesta informāciju par zemes lietojumiem. Vides pārskatā ir ievērtēti Kalna pagastā 
izveidotie dabas liegumi un mikroliegumi. Pārskata izstrādes gaitā notika konsultācijas ar 
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes Jēkabpils nodaļas darbiniekiem. Lai iegūtu 
priekšstatu par iedzīvotāju viedokli vides jautājumu risināšanā Kalna pagastā, tika veikta 
iedzīvotāju aptauja (2005. gada aprīlis), pamatojoties uz kuru tika identificētas 
iedzīvotājiem būtiskākās vides problēmas pagastā.   

 Pašvaldības vides  stāvoklis vērtējams kā labs, kaitīgu faktoru ietekme uz cilvēku 
veselību nav konstatēta. Nepieciešamība pēc kompensācijas pasākumiem nav identificēta. 
Pašvaldības teritorijas plānojums labvēlīgi ietekmēs teritorijas turpmāko attīstību. Lai 
novērtētu plānojuma ieviešanas ietekmi uz vidi, monitoringa ziņojumu iesniegšanas termiņi 
ir pakārtoti pašvaldību vēlēšanām (ik pēc četriem gadiem) un iesniedzami 3 mēnešu laikā 
pēc jaunās padomes ievēlēšanas. 
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1.Informācija par projektu 
 
 
Plānošanas dokumenta nosaukums    

 
Kalna pagasta teritorijas plānojums 

2005.-2017.gadam 
 

Plānošanas dokumenta izstrādātājs 
 

SIA „Reģionālie projekti” 
 

Plānošanas dokumenta izstrādē un  
informācijas iegūšanā iesaistītās  
institūcijas 

 Kalna pagasta padome 
 Dabas aizsardzības pārvalde 
 Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas 

reģionālā nodaļa 
 Valsts meža dienesta Jēkabpils 

virsmežniecība 
 Vides valsts dienesta Daugavpils 

reģionā vides pārvalde 
 SVA Jēkabpils filiāle 
 VKPAI Jēkabpils nodaļa 
 VAS „Latvijas valsts ceļi” 
 VAS „Latvenergo” 
 a/s „Lattelekom” 
 Jēkabpils rajona padome 
 Zemgales attīstības aģentūra 
 a/s „Latvijas Gāze’ 
 VZD Zemgales reģionālā nodaļa 
 VUGD Jēkabpils brigāde 
 Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas aģentūras 
Ūdensbaseinu vadības nodaļa 

 a/s „Latvijas valsts meži 
Dienvidlatgales mežsaimniecība 

 
 
Institūcijas un organizācijas, kam 
nosūtīts vides pārskata projekts 

 
Vides pārskats tika nosūtīts visām 
institūcijām, kas sniedza nosacījumus 
plānojuma izstrādei, Dabas aizsardzības 
pārvaldei,  kā arī kaimiņu pašvaldībām. 

 



KALNA PAGASTA VIDES STĀVOKĻA PĀRSKATS 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 5

 
Informācija par projekta teritoriju 
 
Kalna pagasts atrodas Jēkabpils rajona centrālajā daļā, 22 km attālumā no rajona 
centra Jēkabpils un 150 km attālumā no Rīgas. Pagasts ziemeļrietumu daļā robežojas 
ar Ābeļu un Salas pagastiem, DA – Leimaņu, Zasas, Elkšņu pagastiem, Viesītes un 
Aknīstes pagastu lauku teritorijām. Pagasta platība ir 17 310 ha.  
Pagasta administratīvais centrs ir Vidsalas ciems. 2004.gadā pagastā dzīvoja 782 
iedzīvotāji, no kuriem 156 dzīvo pagasta administratīvajā centrā - Vidsalas ciemā.  
Kalna pagasta teritorijas pamatvērtības: 

 tīra, nepiesārņota vide; 
 lauksaimniecības un meža zemju resursi; 
 attīstīts ceļu tīkls; 
 dabas vērtības – retu sugu un biotopu esamība; 
 5 Eiropas nozīmes aizsargājamu dabas teritoriju atrašanās (dabas 

liegumi aizņem 12% pagasta teritorijas) 
 neliels attālums līdz Jēkabpils pilsētai. 

 
Kalna pagasta teritorijas plānojums nosaka pagasta teritorijas funkcionālo organizāciju, tās 
izmantošanas veidu un noteikumus teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem 
(2005.- 2017.). Plānojums izstrādāts pamatojoties uz  2000..gada 13.decembrī apstiprināto 
Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un Kalna pagasta attīstības programmu, kā 
arī iedzīvotāju aptaujā un vīzijas seminārā 01.06.2005. iegūto informāciju.

1.1.Plānošanas dokumenta galvenie mērķi 
 

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

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

• Attēlot kartē infrastruktūras objektus un teritorijas, norādīt to aizsargjoslas. 
• Veikt artēzisko urbumu, dižkoku inventarizāciju, dabas resursu atradņu apzināšanu. 
• Noteikt rekultivējamās teritorijas. 
• Paredzēt teritorijas atpūtas vietu iekārtošanai dabā, rekreācijas teritorijas. 
• Ievērtēt dabas liegumu teritorijās (NATURA 2000) noteiktās prasības. 
• Noteikt prioritāros atjaunojamos un uzlabojamos ceļa posmus. 
• Attēlot dabas un kultūras pieminekļus un to aizsargjoslas. 

 

1.2 Īss satura izklāsts 
 

Pagasta teritorijas plānojums sastāv no 4 daļām : 
 
 1) Paskaidrojuma raksta, kas ietver 
teritorijas plānojuma izstrādes mērķus un 
uzdevumus, esošās situācijas 
raksturojumu, teritorijas plānojuma 

risinājumu aprakstu (zonējuma veidus un 
atļautās izmantošanas aprakstu)un 
kartoshēmām (M 1: 50 000). 
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2)  Kartogrāfiskā materiāla M 1: 10 000 
(LKS- 92) „Kalna pagasta esošā 
teritorijas izmantošana”, „Kalna pagasta 
plānotā teritorijas izmantošana”,  „Kalna 
pagasta aizsargjoslas”, M 1: 5000 
„Vidsalas un Dubultu  ciemu esošā 
teritorijas izmantošana, aizsargjoslas”, 
„Vidsalas un Dubultu  ciemu atļautā 
teritorijas izmantošana, aizsargjoslas”. 
3) Kalna pagasta apbūves noteikumiem, 
kuros ir juridiski noformulētas prasības 
zemesgabaliem, ēkām un citām būvēm 
saskaņā ar teritorijas plānojumu un tie ir 

saistoši visiem zemesgabalu īpašniekiem 
un lietotājiem. Zemes izmantošanas 
tiesības ir būvtiesības pašvaldībā, kas 
nosaka kur un kādam mērķim ir atļauta 
apbūve. 

 
4) Pārskata par teritorijas plānojuma 
izstrādāšanu, kas ietver saņemtos 
nosacījumus un atzinumus, to ievērošanas 
vai noraidīšanas pamatojumu, 
sabiedriskās apspriešanas materiālus, 
publikāciju laikrakstos kopijas. 

1.3 Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 
 
Teritorijas plānojuma izstrādē ir ņemti 
vērā sekojoši plānošanas dokumenti un 

iespēju robežās to prasības paradītas 
dažādās plānojuma sadaļās.  

 
Augstāka līmeņa plānošanas dokumenti 
 

 Nacionālais plānojums, kas 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 nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju. 

 Zemgales attīstības stratēģija(2003),  
 Zemgales tūrisma attīstības stratēģija; 
 Zemgales autoceļu attīstības programma,  
 Jēkabpils rajona plānojumu (2003.). 
 Jēkabpils rajona tūrisma koncepcija (2002); 
 LIFE projekts „Ziemeļsusēja”(2005) 

Šo plānošanas dokumentu vadlīnijas un ieteikumi ir ņemti vērā izstrādājot Kalna 
pagasta teritorijas plānojumu. 
 
Vides un dabas aizsardzības prasības 

Tieši Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju esamība pagasta teritorijā ir pamatojums 
lēmuma pieņemšanai par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. 
Kalna pagastā ir 7 dabas liegumu – Natura 2000 teritorijas: 
 

Nosaukums Natura kods
Dimantu mežs LV0532900 
Klaucānu un 
Priekulānu ezers 

LV0505700 

Spuļģu purvs LV0505800 
Kaušņu purvs LV0505900 
Saltais purvs LV0506000 
Ābeļi LV0520000 
Nomavas purvs LV0505600 
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Dabas liegumam „Ābeļi” ir izstrādāti "Ābeļi" individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”(MK, nr 348, 07.10.2000.), dabas liegumam „Klaucānu un 
Priekulānu ezeri ar apkārtējo ainavu” 1997. gadā ir izstrādāts apsaimniekošanas plāns, 
kas tiek atjaunots 2005. gadā. 

Pagastā ir izveidoti 7 mikroliegumi. 

3. Vides pārskata sagatavošanas procedūra 

3.1 Izmantotā informācija 
Vides pārskats sākotnēji tika sagatavots 
kā Kalna teritorijas plānojuma sastāvdaļa, 
kas ietverta nodaļā „Esošās situācijas 
analīze”. Tās mērķis bija novērtēt esošo 
vides situāciju, problēmas un noteikt 
iespējamos risinājumus. Vides pārskata 
sagatavošanā tika izmantoti vairāki 

elektroniski pieejami informācijas avoti, 
datu bāzes, kā arī dažādi publicēti 
materiāli.  
 
Pārskata sagatavošanas laikā notika 
konsultācijas ar institūciju pārstāvjiem, 
ekspertiem.

 
Tabulā dots svarīgāko informācijas avotu saraksts 
 
Datu avots Datu nosaukums Informācijas saturs 
Latvijas Vides 
Aģentūra 

Datu bāze „Ezeru pases” Hidroloģija, bioloģija 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Virszemes ūdeņu kvalitātes 
monitorings 

Interaktīvas kartes ar monitoringa 
rezultātiem 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Datu bāze Mikroliegumi Ziņas par īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu mikroliegumiem 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Datu bāze Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas 

Ziņas par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Datu bāze Īpaši aizsargājamie koki Ziņas par īpaši aizsargājamiem 
kokiem 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Gaisa informatīvā sistēma 
„Gaiss 2” 

Valsts statistikas pārskats "Nr.2-
GAISS" (1997.-2001. gads) 
Valsts statistikas pārskats "Nr.2-
GAISS" (2002.-2004. gads) 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Atkritumi (3 - A) Informācija par bīstamajiem 
atkritumiem. 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Ūdens lietošana un emisijas ūdenī (2 
- Ūdens) 

Novadīto notekūdeņu apjomi, 
paliekošais piesārņojums 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Ūdens lietošanas atļaujas Vides pārvalžu izsniegtie nosacījumi 
uzņēmumu darbībai 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Ziņojums "Upju baseinu apgabalu 
raksturojums. Antropogēno slodžu 
uz pazemes un virszemes ūdeņiem 
vērtējums. Ekonomiskā 
analīze."(2005) 

Kalna ezera ūdens objekta stāvokļa 
vērtējums. 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Latvijas mazo upju hidrobioloģiskā 
monitoringa sistēmas attīstīšana 
1998. gads 

Monitoringa dati 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Latvijas upju kvalitātes kartes, 2002 Upju bioloģiskā monitoringa dati 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Latvijas "Virszemes ūdeņu kvalitātes 
pārskats 2002" 

Upju un ezeru bioloģiskā 
monitoringa dati un novērtējums 
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Latvijas Vides 
Aģentūra 

Resursu patēriņa novērtējums (2004) Pārskats par dabas resursu 
izmatošanu Latvijā 

Latvijas Vides 
Aģentūra 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
indikatoru pārskats 2003 

Pārskats par dabas resursu 
izmatošanu Latvijā 

Valsts ģeoloģijas 
dienests 

DB “Kūdra” (Kūdras atradņu datu 
bāze), 

Informācija par kūdras krājumu 
izpēti 

Valsts ģeoloģijas 
dienests 

DB “Būvmateriālu izejvielu 
atradnes” 

Atradņu atrašanās, raksturojums 

Valsts Kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

Kultūras pieminekļu saraksts Kultūras pieminekļu saraksts 

VMD Jēkabpils 
virsmežniecība 

Virsmežniecības rīcībā esoša 
informācija 

Dati par meža resursiem 

LAD Viduslatvijas 
nodaļa 

Arhīva materiāli Meliorētās platības, dati par 
meliorācijas sistēmu stāvokli 

Valsts Zemes dienesta 
Vidusdaugavas 
reģionālās nodaļa 

Zemes kadastra informācija Zemes lietojuma veidi, īpašuma 
piederība, zemes novērtējums, zemes 
pārraudzības dati. 

 

3.2. Monitorings 
 
Virszemes ūdeņu monitoringa mērķis ir iegūt informāciju par virszemes ūdeņu stāvokli 
Latvijā kopumā, novērtēt iekšzemes ūdeņu stāvokļa atbilstību noteiktajiem virszemes ūdeņu 
kvalitātes normatīviem un novērtēt dažādu piesārņojuma avotu, kā arī piesārņojuma 
pārrobežu pārneses slodzi un ietekmi, dot nepieciešamo informāciju videi draudzīgas 
saimniekošanas attīstībai un ūdens resursu racionālai izmantošanai, novērtēt veikto 
virszemes ūdeņu aizsardzības pasākumu efektivitāti. Vides valsts monitoringa programmas 
ietvaros tiek veikti vairāku veidu monitoringa izpētes darbi. 

Hidroloģiskais monitorings 

Hidroloģiskā monitoringa mērķis ir nodrošināt sistemātiskus hidroloģiskā režīma 
novērojumus Latvijas iekšzemes virszemes ūdeņos. 
Tuvākā hidroloģisko novērojumu stacija atrodas Jēkabpilī. Stacijā tiek noteikts ūdens 
līmenis, caurplūdums, ūdens temperatūra, ledus parādības un ledus biezums.  Monitoringu 
veic VGMA. Stacijas dati tiek izmantoti Plūdu prognožu sastādīšanai, reģiona hidroloģiskā 
režīma izpētei, tas ir BALTEX punkts (Pasaules klimata izpētes programmas Eiropas 
projekts) un EUROWATERNET punkts (Eiropas ūdens tīkla monitorings).  

Virszemes ūdens kvalitātes tīkla monitorings 

Šāda monitoringa novērojumu posteņu Kalna pagastā nav. 
 
Iepriekš  iegūtie dati  par virszemes ūdeņu kvalitāti liecina, ka situācija Ziemeļsusējā un 
Dienvidsusējā ir laba -  ūdeņu kvalitāte kopumā atbilst labam ūdeņu ekoloģiskajam 
stāvoklim. Upju bioloģiskās kvalitātes dati(1998-2002, LVA) norāda, ka lielākās pagasta 
upes- Ziemeļsusēja, Ērmīte, Podvāze atbilst „vāji piesārņots” saprobitātes pakāpei.  
Atšķirīga ir situācija ar ezeriem. LVA regulāri veic novērojumus Klaucānu un Priekulānu 
ezeros. 2001. gada ezeru sinoptiskā monitoringa ietvaros ir novērtēti hidroķimiskie 
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rādītāji, Karlsona TSI, fitoplankotons, zooplanktons, makrofāgi, aizsargājamo sugu 
vitalitāte. Klaucānu ezera ekoloģiskā kvalitāte novērtēta kā vidēja, Priekulānu – kā slikta. 
 
Notekūdeņu emisiju monitorings  
 
Šo monitoringu nodrošina Jēkabpils rajona Kalna pagasta pašvaldības uzņēmums 
“VIENĪBA”. Monitorings apkopo informāciju par vidē paliekošo piesārņojumu un 
notekūdeņu atbilstību Daugavpils reģionālās vides pārvaldes prasībām (izsniegtajai 
atļaujai). 
Ūdens lietošanas atļaujā ir noteiktas limitējošās koncentrācijas kopējam N, P, BSP-5, ĶSP 
125, suspendētām vielām. Ir noteikts, ka notekūdeņu ķīmisko analīzi nepieciešams veikt 
pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas 4x gadā akreditētā vai noteiktajā kārtībā novērtētā 
laboratorijā.  
 
Dzeramā ūdens monitorings 
 
Ūdens apgādes uzņēmumi veic regulāru dzeramā ūdens monitoringu atbilstoši  LM 
izstrādātiem rīkojumiem. Kalna pagastā  - 1 reizi gadā veic Kalna pagasta padome saskaņā 
ar Sabiedrības veselības aģentūras Jēkabpils  filiāles nosacījumiem.. Dzeramā ūdens 
kvalitāte tiek vērtēta saskaņā ar  MK Noteikumiem Nr 63 Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma prasības. Tiek vērtēti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji. Katrā dzeramā 
ūdens paraugā tika noteikta sekojošu ķīmisko vielu koncentrācija – alumīnijs, bors, 
bromāti, cianīdi, dzelzs, dzīvsudrabs, elektrovadītspēja, fluorīdi, hroms, hlorīdi, kadmijs, 
mangāns, niķelis, nitrīti, nitrāti, amonjaks, oksidējamība, sulfāti, selēns, svins, 
trihalogēnmetāni, varš, benzo(a)pirēns, arsēns, antimons.  
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. 
Monitoringa ietvaros tiek kontrolēta dzeramā ūdens kvalitāte, kas „neapstrādātā veidā vai 
pēc speciālas sagatavošanas paredzēts patēriņam cilvēku uzturā, uztura pagatavošanai, kā 
arī izmantošanai pārtikas rūpniecībā vai tirdzniecībā neatkarīgi no piegādes veida”(MK 
Noteikumi Nr 63, 2.p.). Pa ūdensvadiem piegādātā, iedzīvotāju ikdienas lietošanai 
paredzētā, dzeramā ūdens kārtējo monitoringu veic ūdensapgādes uzņēmums, bet 
auditmonitoringu – valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra”. Pārtikas uzņēmumos 
gan kārtējo monitoringu, gan auditmonitoringu organizē uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs. 
 
Peldūdeņu monitorings 
 
Ūdens kvalitātes normatīvi peldūdeņiem  noteikti MK Noteikumu Nr 118 4. pielikumā. 
Peldvietu ūdens kvalitātes rādītāji noteikti MK Noteikumu Nr 300 2. pielikumā. Peldūdeņu 
monitorings Kalna pagastā netiek veikts. 
 
Bioloģiskās daudzveidības monitorings 
 
Ezeru biotopu un sugu novērojumu tīklā nav iekļauts neviens ezers Kalna pagastā. 

Aizsargājamo meža biotopu un sugu (bez putniem) novērojumu tīklā ir iekļauts Ābeļu 
dabas liegums. Novērojumi tiek veikti reizi 5 gados. 
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Apdraudēto putnu sugu monitoringa  ietvaros tiek veikts Melnā stārķa  
monitorings Kalna pagastā. Monitorings tiek veikts 200 ha lielās platībās, to  izpilda 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Monitoringa dati netiek publicēti. 

 
Trūkstošā informācija 
Esošo datu un informācijas (pētījumu rezultāti, vienreizēji apsekojumu) apjoms ir 
pietiekams, lai novērtētu cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz virszemes ūdeņiem. 
Modelēšana būtu laba alternatīva monitoringa veikšanai Ziemeļsusējā, Dienvidsusējā, kā arī 
Podvāzē, jo vienīgais punktveida piesārņojuma avots, kas novada notekūdeņus ir Dubultu 
NAI. 
Nepietiekoša ir informācija par aizsargājamām dabas teritorijām un saimnieciskās darbības 
faktoru konstatāciju, kā arī ietekmi. Nepieciešami regulāri ūdens kvalitātes, kā arī 
aizsargājamo augu sugu novērojumi Klaucānu un Priekulānu ezeros. Pieejamā informācija 
ir nepietiekoša arī dabas aizsardzības plānu izstrādei, katrā no aizsargājamām teritorijām ir 
nepieciešami papildus izpētes darbi. 
Nav ticamas informācija par potenciāli piesārņoto vietu radīto vides piesārņojumu, apjomu 
un ietekmi uz gruntsūdeņiem. 
Nav informācija par dzeramā ūdens kvalitāti lauku iedzīvotājiem, kas ūdens ieguvei izmato 
grodu akas. 

3.3. Iesaistītās institūcijas 
Vides pārskata sagatavošanā notika konsultācijas ar plānojuma nosacījumu sniedzējiem, 
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes Jēkabpils nodaļu, Valsts ģeoloģijas dienestu 
(Urbumu apsekošana, atradņu izvērtējums), Valsts zemes dienestu(zemes pārraudzības dati) 
u.c. 
 
Institūciju saraksts, ar ko veiktas konsultācijas 
 
1) Jēkabpils rajona padome; 
2) Daugavpils reģionālā vides pārvaldes Jēkabpils nodaļa; 
3) Dabas aizsardzības pārvalde. 
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3.4. Sabiedrības līdzdalība  
Sabiedrības līdzdalība tiek organizēta teritorijas plānojuma izstrādes procesa ietvaros, 
publicējot sludinājumos laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un Jēkabpils rajona laikrakstā 
„Brīvā Daugava” informāciju par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi un vides pārskata 
apspriešanas termiņu, vides pārskats tika  publicēts SIA „Reģionālie projekti” interneta 
mājas lapā www.rp.lv sadaļā „Jaunumi”.  Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu tika 
nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam. Stratēģiskā IVN ziņojuma sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notika vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu – 6.jūlijā Kalna pagasta padomē.  
 
Plānošanas dokumenta izstrādes procesā tika veikta iedzīvotāju anketēšana ar mērķi 
noskaidrot viedokli par vides stāvokli, nepieciešamajiem uzlabojumiem un zemes īpašumu 
izmantošanu.  
2005. gada 1. jūnijā  Kalna pagasta padomē tika organizēts vīzija seminārs, kura mērķis bija 
iepazīstināt pašvaldības iedzīvotājus ar teritorijas plānojuma izstrādes procedūru un 
pārrunāt vides problēmas saistībā ar Vides pārskata sagatavošanu, kā arī noteikt prioritāros 
pagasta attīstības virzienus.  
06.07.2005. kalna pagasta padomē notika teritorijas plānojuma un vides pārskata 
sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā tika ap[spriesta plānotā pagasta teritorijas 
izmantošana un vides jautājumu risinājumi. Iedzīvotājiem nebija iebildumu pret 
izstrādātajiem teritorijas plānojuma un vides pārskata projektiem. 
 

3.5. Rezultāti  
Konsultācijas ar Dabas aizsardzības pārvaldi 14.02.2005. 
 
Dabas aizsardzības pārvalde informēja par dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitu dabas 
liegumiem: izstrādātājiem, spēkā esošo likumdošanu. 
 
Konsultācijas ar Daugavpils reģionālas vides pārvaldes Jēkabpils nodaļu (Silvja Dābola) 
 
Daugavpils Vides pārvaldes Jēkabpils nodaļas inspektore S.Dābola informēja par vides 
kvalitāti Kalna pagastā, esošajiem, projektiem un apsekojumiem, kā arī pieejamajiem vides 
datiem. 
 
Konsultācijas ar Dabas aizsardzības pārvaldi 10..05.2005. 
Jēkabpils rajona attīstības nodaļas vadītāja I.Vītola. informēja par Jēkabpils rajona 
teritorijas plānojuma prioritātēm, kā arī „Ziemeļsusējas apsaimniekošanas plāna 
rezultātiem. 
 
Teritorijas plānojuma un vide pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme Vidsalā  
2005. gada 6. jūlijā 
 
Sanāksmē tika prezentēta teritorijas plānojuma pirmā redakcija un sagatavotais vides 
stāvokļa pārskata projekts. Sanāksmes protokols pievienots pielikumā. 
 
Pārskata sabiedriskās apspriešanas rezultātu kopsavilkums tika apkopots pēc atzinumu 
saņemšanas un sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu apkopošanas. 
(pielikumā). 
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4. Esošā vides stāvokļa apraksts 

 4.1. Kalna pagasta raksturojums 
 
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 P74 „Siliņi – Aknīste”.  

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

4.2. 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 
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frontālo veidojumu joslas.  Starp Leimaņiem un Vidsalu ir 5-15 m augstu sīkpauguru 
masīvu un izspieduma vaļņu virknes 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Virszemes ūdeņi (ūdensteces un ūdenstilpnes) un purvi 
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 2,40 % pagasta 
teritorijas. 

 
Virszemes ūdeņi un purvi 

 
4.1.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. 4.1 attēlu). 
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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 
(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 
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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 sapropelis. 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.  

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 Ērmīte un 
četri grāvji, 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). Svarīgs priekšnoteikums peldošā ezerrieksta 
aizsardzībai ir nemainīga ezeru hidroloģiskā līmeņa uzturēšana. 

 

4.6. 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, un ir saistīti ar šiem ezeriem hidroloģiski. 
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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.  

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%. 

Izvērtējot Kūdras fonda datus jāsecina, ka 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. Kūdras atradnes nav pietiekami pētītas un to tūlītēja 
izmantošana nav iespējama. No visām atradnēm tālākai izpētei rekomendē 
Spuldzenieku(Spuļģu) purvu (Kūdras fonda Nr.3850), kurā ir iespējams iegūt 
mazsadalījušos augstā tipa kūdru. Teritorijas plānojumā kūdras atradnēm netiek 
noteikti nekādi īpaši nosacījumi- tās visas atrodas dabas pamatnes teritorijās, kur 
netiek paredzēta apbūves attīstība. Lielākais purvs pagastā – Nomaņu 
(Nomavas)(Kūdras fonda Nr.3897) atrodas dabas lieguma teritorijā. 

4.7. 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].   
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4.2. 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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4.3. attēls. Meža vecumstruktūra Kalna pagastā 

Vides aizsardzības nolūkos visu īpašnieku mežos 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”, kas apsaimnieko valsts mežus,  kopumā 
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 noteiktas  sekojošas aizsargājamas teritorijas:  

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

„Nomavas purvs”, „Dimantu mežs”, „Klaucānu un priekulānu ezers”, 
„Spuļģu purvs”, „Ābeļi”. 

Pēc Biržu mežniecības sniegtajām ziņām, Kalna pagastā galvenā meža 
apsaimniekošanas problēma ir privāto mežu izciršana, kā arī šo mežu savlaicīga 
neatjaunošana.  
Teritorijas plānojums paredz: meža resursu saglabāšanu, veicina aizaugušo un 
neizmantoto LIZ apmežošanu un paredz atpūtas vietu izveides iespējas mežos 
(Apbūves noteikumi, 6.1. nodaļa). 
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4.8.Ainaviskais novērtējums 
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 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. 4.4.attēlu). 

 
4.4..attēls. Tipiska lauksaimniecības ainava Kalna pagastā, skats no autoceļa 

Aknīste – Siliņi 
 

Pagastā ir saglabājusies padomju laikā izveidojusies apdzīvojuma struktūra – 
pagastam ir divi „centri”- Vidsalas ciems(Vidsalā atrodas pagastmāja, pasts, 
bibliotēka) un Dubultu  ciems – bijušais kolhoza centrs ar tipisko daudzstāvu apbūvi 
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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, apbūves noteikumi nosaka īpašnieku atbildību par 
zemes īpašumu sakopšanu. 

Sakopta un ainaviski pievilcīga ir Bancānu ezera apkārtne, arī Vārzgūnes ezers  
šīs ir perspektīvās atpūtas teritorijas pagastā. 

4.9.Dabas vērtības 
 

Klaucānu un Priekulānu ezera dabas liegums 
 Liegums atrodas Kalna pagasta teritorijā.. Tas izveidots, 
lai saglabātu peldošā ezerrieksta (Trapa natans) 
populāciju. Peldošais ezerrieksts atrodams abos ezeros. 
Kā konstatēts 1998. gadā (J. Smaļinska dati) Klaucānu 
ezerā pēdējā laikā vērojama peldošā ezerrieksta 
daudzuma samazināšanās, kas izskaidrojama ar bebru 
darbību un ūdenslīmeņa celšanos. Bagātīga peldošā 

ezerrieksta populācija konstatēta Priekulānu ezerā. Peldošā ezerrieksta augi, gan jau 
norauti, atrasti arī Podvāzes upē, kas iztek no Priekulānu ezera ziemeļrietumu gala. 
Interesants ir arī fakts, ka peldošais ezerrieksts atrasts kādā Priekulānu ezera 
dienvidrietumu krasta meliorācijas grāvī.  
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Ābeļu dabas liegums, atrodas Ābeļu, Dignājas, Leimaņu, 
Kalna pagasts, platība: 3275 ha 
dibināšanas gads – 1999. Teritorijā konstatēti 8 ES Biotopu 
direktīvas biotopi, no kuriem nozīmīgākie ir mežu biotopi 
(boreālie meži, melnalkšņu staignāji, pārejas purvi un slīkšņas, 
purvaini meži). Ievērojamu platību aizņem Kraukļu purvs 
(neskarts augstais purvs ar pārejas purvu apmalēs). 
Nozīmīgākā lielo zīdītāju (lūsis, vilks u.c.) uzturēšanās vieta 
visā Sēlijā. Ļoti daudz retu augu (laksis, divsēklu grīslis, 
apdzira, gada staipeknis, spilvainais ancītis, lietuvas ūdenszāle) 
un dzīvnieku (melnais stārķis, lapseņu klijāns, mazais ērglis, 
mežirbe, dzeltenais tārtiņš, purva tilbīte, apodziņš, urālpūce, 

ūdrs, meža cauna u.c.) sugu.  
 

 
Dimantu mežs ir dabas liegums, kas pilnībā 
atrodas Kalna pagasta teritorijā, tā platība: 183 
ha, dibināts 2004. gadā. Teritorija izveidota trīs 
ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma meža biotopu 
aizsardzībai, galvenā vērtība jauktiem platlapju 
mežiem un melnalkšņu staignājiem. Dabisko 
meža biotopu koncentrācijas vieta. Ligzdo 
melnais stārķis. Vietām izcili liepu-ozolu meži 
auglīgās augsnēs ar platlapju mežiem raksturīgo 

veģetāciju. Sastopami arī apšu-egļu meži, bet pamežā nereti liepas, kā arī purvaini 
priežu meži 
 

 
Saltais purvs ir dabas liegums, kas atrodas Leimaņu un  Kalna pagastos, tā platība ir  
102 ha, dibināšanas gads: 1977. Teritorija izveidota augstā un pārejas purva 
aizsardzībai. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopamas pārejas purvi un 
slīkšņas, purvaini meži un degradēti augstie purvi, kuros, iespējams, noris dabiskā 
atjaunošanās 
 

 
Kaušņu purvs ir dabas liegums, kas aizņem 221 ha Kalna un  
Leimaņu pagastos, dibināts 1977. Teritorijas lielāko daļu aizņem 
meliorācijas rezultātā degradēts augstais purvs, kurš apaug ar 
priedi. Teritorija ietver arī distrofu ezeru ar nelielu pārejas purvu. 
Perifērijā skujkoku, jauktie un fragmentāri lapkoku meži, kas ir 
vienīgie biotopi, kas piemēroti dažām retām putnu sugām 
(sastopama - mežirbe, baltmuguras dzenis, pelēkā dzilna). 
Teritorija ļoti piemērota lielajiem zīdītājiem, sastopami vilki un 
meža caunas.  
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Nomavas purvs ir dabas liegums, kas aizņem 
1285 ha lielu teritoriju un atrodas 
Viesītes lauku teritorijā un Kalna pagastā, tas 
dibināts 1987 gadā. 
Teritorija ietver Nomavas purvu - labas 
struktūras augsto purvu, kas veiktās meliorācijas 
ietekmē apaudzis ar nelielām priedītēm, vietām 
klajš, ar kūdras ieplakām. Teritorija iekļauj divus 

distrofus ezerus - Nomavas un Balto, kā arī vairākas lāmas. Purva malās skujkoku un 
jaukti meži - dienvidu daļā minerālsala ar izcilu boreālo mežu (ap 200 g. vecas 
priedes). Nozīmīga teritorija lielo plēsēju aizsardzībai (vilks, ūdrs). 
 

 
Spuļģu purvs ir dabas liegums, kas atrodas Kalna pagastā, tā platība ir 307 ha, 
liegums dibināts 1977. gadā. Augstais purvs, kuru aptver purvaini meži. Purvs 
apaudzis ar priedi. Konstatētas pārejas purvu slīkšņas un melnalkšņu staignāji, kas ir 
ES Biotopu direktīvas aizsargājamie biotopi. Teritorijas perifērijā jauktu koku un 
lapkoku meži. 
 

 
 Dabas liegumam „Ābeļi” ir izstrādāti „Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”(MK, nr 348, 07.10.2000.), kas 
nosaka lieguma iedalījumu stingrā režīma, regulējamā režīma un ainavu 
aizsardzības zonās. Kalna pagasta teritorijā atrodas stingrā režīma un 
regulējamā režīma zonas.  

Stingrā režīma zona ir izveidota, lai saglabātu reto un īpaši aizsargājamo augu un 
dzīvnieku sugas, to dzīvotnes, kā arī retās un tipiskās meža un purvu ekosistēmas 
un tajā ir atļauta : 
  teritorijas apmeklēšana, lai to apsargātu, kontrolētu aizsardzības un 

izmantošanas noteikumu ievērošanu, kā arī lai veiktu zinātniskos pētījumus; 
ugunsdrošības pasākumus; 

 apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu saglabāšanai; medības saskaņā ar medības regulējošiem 
normatīvajiem aktiem, izņemot zosu un pīļu medības un dzīvnieku ķeršanu ar 
slazdiem; ogošana un sēņošana izziņas taku un skatu laukumu ierīkošana. 

Regulējamā režīma zona ir izveidota, lai aizsargātu reģionam raksturīgus biotopus, 
kā arī augu un dzīvnieku sugas, pieļaujot līdzsvarotu saimniecisko darbību. 
Regulējamā režīma zonā ir atļauta kopšanas cirte no 1.jūlija līdz 31.martam. 
Regulējamā režīma zonā ir aizliegtas šādas darbības: saimnieciskā darbības: reto un 
īpaši aizsargājamo augu noplūkšana, izraušana vai to daļu vākšana jebkurā attīstības 
stadijā; darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa 
pazemināšanos; mežsaimnieciskā darbība no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot 
ugunsdrošības pasākumus; sanitārā cirte; meža sēšana un stādīšana; jaunu meža ceļu 
būve. Lieguma platības Kalna pagasta teritorijas daļā apsaimnieko a/s „Latvijas Valsts 
meži”. 
Dabas liegumam „Klaucānu un Priekulānu ezeri ar apkārtējo ainavu” 1997. gadā 
ir izstrādāts apsaimniekošanas plāns, 2005. gadā notiek apsaimniekošanas plāna 
atjaunošana (SIA „ELLE”). Šī teritorija valsts aizsardzībā atrodas jau kopš 1924. 



KALNA PAGASTA VIDES STĀVOKĻA PĀRSKATS 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 
 

23

gada. Jau tolaik tika secināts, ka ezerrieksts nevar tikt aizsargāts novēršot tikai cilvēka 
darbības tiešo ietekmi (zveju, braukšanu ar laivām), bet ir būtiski pasargāt augu no 
dažāda veida netiešām ietekmēm, kas skar ezerrieksta augšanas apstākļus, un tāpēc 
nepieciešams aizsargāt visu ezera apkārtni.. Teritorijas apsaimniekošanas mērķis ir 
dabisko ekosistēmu saglabāšana, kam paredzēti pasākumi apsaimniekošanas plānā: 

 īpašnieku informēšana par labas lauksaimniecības praksi, N un P savienojumu 
izskalošanās ierobežošana (no lauksaimniecības zemēm),  

 nepieļaut ezeros peldināt un dzirdināt mājdzīvniekus,  
 makšķerēšanas un zvejošanas noteikumu ievērošana, kontrole; 
 esošā hidroloģiskā režīma saglabāšana.  

Apsaimniekošanas plāns nosaka peldvietu saglabāšanu pie saimniecības 
„Ezerpriekulāni”, saimniecības „Ozolares”, saimniecības „Vecklaucāni”, pie 
saimniecības „Lazdukalni”.  

 
Pārējo teritoriju, kam nav izstrādāti individuālie noteikumi un plāni, izmantošanu 
reglamentē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” nr. 415 / 22.07.2003, ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 
26.10.2004. noteikumiem nr.898, kas nosaka sekojošu prasību ievērošanu. 
 

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.]. 

 
 

 
 Būvniecība dabas liegumā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā (ja 
tāds ir) noteikto kārtību un ierobežojumus. 

 
 Zemi aizsargājamās teritorijās var nodot lietošanā tikai pēc līguma 

noslēgšanas par aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu ievērošanu. Līgumu slēgšanas kārtību nosaka reģionālā vides 
pārvalde. 

 
 Valstij pieder pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās. 

Reģionālā vides pārvalde izmanto valsts pirmpirkuma tiesības  un pieņem 
lēmumu, par to rakstveidā informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam 
ir pienākums par nodomu pārdot zemi informēt reģionālo vides pārvaldi. 

Šo noteikumu normas tiek precizētas un konkretizētas, izstrādājot apsaimniekošanas 
plānus. Faktiski, ja dabas liegumam nav apsaimniekošanas plāna, saimnieciskās 
darbības attīstība ir apgrūtināta. 
Kalna pagastā ir 1 dižkoks – dabas piemineklis. Dižkoku aizsardzību nosaka „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” nr. 
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415 / 22.07.2003, ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 26.10.2004. noteikumiem 
nr.898, kas nosaka sekojošu prasību ievērošanu. Šo noteikumu prasības ir iekļautas 
Kalna pagasta apbūves noteikumos. 
 
Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis 
bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras 
objektus) un ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja. Koki (esošais 
dižkoks un potenciālie dižkoki teritorijas plānojumā tiek attēloti M 1: 10000 kartēs. 

Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dižkokiem apdraudējumu nav, 
netiek plānota arī jauna saimnieciskā darbība liegumu teritorijās. 

 
Mikroliegumi 
Mikroliegumu veidošanu nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums, Meža 

likums un tiem pakārtotie normatīvie akti. Nozīmīgākie no tiem ir Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 45 (02.02.2001.) „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 241 (05.12.2000.) 
„Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. 
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 oranžu 
kontūru. Informācija par izveidotajiem mikroliegumiem, to robežu apraksti un zemes 
īpašuma piederību ir pieejami Kalna pagasta padomē.  

Kalna pagasta atpazīstamība ir cieši saistīta ar dabas liegumiem un dabas 
vērtībām. Dabas liegumos noteiktie aizliegumi un informācijas trūkums nosaka to, ka 
šobrīd teritorijas plānojumā nav paredzēts attīstīt jebkādas saimnieciskās darbības 
šajās teritorijās, taču plānojums kopumā paredz dabas izziņas tūrisma attīstību 
pagastā. Šobrīd visās lieguma teritorijās tiek saglabāta esošā izmantošana, tāpat arī 
mikroliegumos. Teritorijas plānojuma izstrādes laikā pagastā ir veikta dižkoku 
inventarizācija, un tie ir iezīmēti kartēs M 1: 10 000. 
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4.10.Kultūras vērtības 

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. 
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. 

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: 
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• 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; 
• Ķiocu kapsēta; 
• Minsteru kapsēta. 

Esošie kultūras pieminekļi tiek apzināti un kartēti, šobrīd diemžēl pašvaldībai 
nepietiek līdzekļu papildus izpētes veikšanai. Jāatzīmē, ka viens no Kalna pagasta 
attīstības mērķiem ir Sēlijai raksturīgās ainavas saglabāšana –kas nozīmē izveidojušās 
zemes lietojuma struktūras, raksturīgu ainavas elementu saglabāšana – koku puduri 
lauksaimniecības zemēs, bērzu alejas, viensētas lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, 
gar ceļiem.  

Kalna pagasta aizsargājamās teritorijas un kultūras pieminekļus skatīt 
4.5.attēlā. 
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5. Vides kvalitāte 
 

Lai nodrošinātu vides sakopšanu un nodrošinātu iedzīvotājus ar 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 
jauna artēziskā aka Dubultu ciemā, veikta  atdzelžošanas staciju iekārtu piegāde un 
uzstādīšana Dubultu ciemā, paredzēta attīrīšanas iekārti izbūve Vidsalas ciemam. 
Pašvaldība un zemes īpašnieki piedalās dabas aizsardzības plānu izstrādē, reģionālā 
atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē un sabiedriskajā apspriešanā. 

Saskaņā ar Daugavpils vides pārvaldes sniegto informāciju, pašvaldībā nav 
lielu vides problēmu (rajona līmeņa). Būtiskākās problēmas ir atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas izveide un Kalna pagasta iekļaušanās kopējā 
Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas projektā, dzeramā ūdens atdzelžošanas 
iekārtas uzstādīšana Vidsalas ciemā, NAI izbūve, dūņu uzkrāšanas laukuma izbūve 
Dubultu ciemā, dabas liegumos notiekošo darbību pārraudzība (darījumi ar zemes 
īpašumiem). Ir grūti novērtēt saimnieciskā sadarbības ietekmi uz ūdens ekosistēmām 
pagastā, jo pašvaldībā trūkst pilnīgas informācijas par saimnieciskajiem objektiem, 
tādējādi iespējams tikai indikatīvs vērtējums. 

 
Atmosfēras aizsardzība 
Stacionāro avotu izmešu radītais atmosfēras piesārņojums ir nenozīmīgs – 

pagastā nav gaisa kvalitāti būtiski ietekmējošu avotu. 
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 pakāpeniski 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, 
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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. 

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. 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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5.1.attēls. Paliekošā piesārņojuma daudzums[2000-2004. gadi, LVA] 
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. 
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Pašvaldības teritorijas 
plānojumā iekļautie pasākumi: 
1. Veikt izpēti un  attīrīšanas 

iekāru projektēšanu Vidsalas 
ciemam- 2007 

2. Dūņu uzglabāšanas laukuma 
izbūve  Dubultu ciema 
attīrīšanas iekārtās- 2008. 

3. Notekūdeņu no nosēdakām un 
izvedamajām bedrēm 
pieņemšanas vietu izbūve 
atbilstoši LBN prasībām. 

4. Dubultu ciema NAI 
rekonstrukcija 

 

 
5.2..attēls. Perspektīvais NAI nosēddīķis 
Vidsalā 
 

 
Dzeramā ūdens kvalitāte  

Centralizēta dzeramā ūdens apgāde tiek nodrošināta Vidsalas un Dubultu ciemos: 
• Vidsalas ciemā –artēziskais urbums 13483  ir ierīkots  Pļaviņu ūdens 

horizontā,  
• Dubultu ciemā- artēziskais urbums VGD -8940 ierīkots Pļaviņu ūdens 

horizontā. 
Pļaviņu ūdenshoriznotu virsma  urbumu rajonā atrodas 23-25 m dziļumā np 

zemes virsmas. Horizontu veido karbonātiskie ieži  - dolomīti ar dolomītmerģeļa  un 
māla starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 25,5 – 53 m 
dziļumā. Ūdensminieralizācija 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 ngulumi- 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 pasliktina 
paaugstinātais dzelzs saturs. Dubultu ciemā ierīkots jauns ūdensapgādes urbums un ir 
veikta atdzelžošanas stacijas uzstādīšana.  
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. Teritorijas plānojumā ir attēlotas 
aizsargjoslas ap centralizētajām dzeramā ūdens ņemšanas vietām Dubultu un Vidsalas 
ciemos. 

Plānotais  pasākums : Veikt artēziskā urbuma Nr P900218 tamponāžu  -2006 
gadā. 
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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. 

Teritorija saplānojumā paredzētie pasākumi: 
2. Esošās atkritumu izgāztuves rekultivācija nelegālo atkritumu izgāšanas vietu 
rekultivācija.  
3. Tūrisma un atpūtas vietu nodrošināšana  ar atkritumu konteineriem 
4. Atkritumu šķirošanas uzsākšana, tajā skaitā: 

- bioloģisko atkritumu kompostēšana; 
- makulatūras savākšana; 
-  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). Lielākās fermas Kalna pagastā ir:  
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Fermas adrese Lopu skaits Suga 

Lazdiņas 10-15 govis 
Lakstīgalas 10-15 govis 
Palsāni 10 govis 
Strautiņi - Straumītes 120 govis 
Liepāres 20 govis 
Grantāres 21 govis 
Kalna Ūdenāni 12 govis 
Krasti 70 govis 
Vārkavāni 10 govis 
Pakalnes 50 govis 

 
Pašvaldībā ir identificētas 4 piesārņotās, kas attēlotas teritorijas plānojumā – 
shematiskajās kartēs. 
 

5.1. tabula. Potenciāli piesārņotās vietas 
Nr
. 
p.
k. 

Nosaukums, 
objekta īpašnieks 

Platī
ba 
(m2) 

Nozare Objekta 
darbības 
ilgums 

Katego- 
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 vietu apsekošana dabā, neļauj 
izdarīt secinājumus par ietekmi uz vidi. 
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 
šo objektu īpašniekiem ir jāizvērtē iespēja 
finansēt piesārņoto vietu sanāciju. 
Pašvaldības objektiem - no pašvaldības 
rīcībā esošajiem dabas resursu nodokļa 
ieņēmumiem. 

 
5.3.attēls.Bijusī DUS Dubultu 

ciemā 
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 Ja līdzekļi nav pietiekami, lai segtu piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
sanācijas izdevumus, pašvaldība sagatavo un iesniedz Vides aizsardzības 
fondā pieteikumu par nepieciešamo finansējumu.  

Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Esošie dati par virszemes ūdeņu kvalitāti liecina, ka situācija Ziemeļsusējā un 
Dienvidsusējā ir laba, tas, savukārt,  nozīmē, ka ūdeņu kvalitāte kopumā atbilst labam 
ūdeņu ekoloģiskajam stāvoklim. Upju bioloģiskās kvalitātes dati(1998-2002, LVA) 
norāda, ka lielākās pagasta upes- Ziemeļsusēja, Ērmīte, Podvāze atbilst „vāji 
piesārņots” saprobitātes pakāpei. Atšķirīga ir situācija ar ezeriem. LVA regulāri veic 
novērojumus Klaucānu un Priekulānu ezeros. 2001. gada ezeru sinoptiskā 
monitoringa dati liecina, ka Klaucānu ezera ekoloģiskā kvalitāte ir vērtējama kā slikta,  
taču monitoringa atskaitē ir norādīts, ka ezers ir humusvielām bagāts(brūnūdens ezers, 
humusvielas apritē piedalās maz). Slāpekļa apstākļi ezerā novērtēti kā apmierinoši. 
Līdzīgs vērtējums ir dots arī Priekulānu ezeram - pēc Karlsona TSI Seki mērījumam – 
ezers stipri eitrofs -  slikta ekoloģiskā kvalitāte. Skābekļa apstākļi apmierinoši. Ūdens 
virskārtā pārsātinājuma nav, taču jau 2 m dziļumā skābekļa daudzums ir tikai 4.2 
mg/l. Dziļāk par 2 m sākas temperatūras lēcienslānis, skābekļa tajā nav. Kopumā pēc 
fizikāli – ķīmiskajiem rādītājiem ezers vērtējams kā diseitrofs ar vidēju ekoloģisko 
kvalitāti. Šie dati liecina, ka notiek ūdenstilpņu aizaugšanas procesi, barības vielu 
akumulācija, par ko liecina arī sapropeļa krājumu veidošanās. Šāds ūdenstilpju 
piesārņojums liecina par biogēno elementu – P un N pārbagātību ūdeņos.  
Esošās situācija analīze liecina, ka cilvēka saimnieciskās  darbības ietekme jeb slodze 
uz virszemes ūdeņiem Ziemeļsusējas baseina teritorijā veidojas sekojoši: 
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mežiem
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Notece no purviem un
citiem lietojuma veidiem

Piena mājas un
kūtsmēslu glabātuves

Individuālā notekūdeņu
attīrīšana

NAI

Pārplūdes un lietus ūdeņi

Fosfora slodze t/g

 
Fosfora  un slāpekļa slodze, ko veido nokrišņi, notece no mežiem, purviem, ir 

uzskatāma par „fona” slodzi, ko samazināt nav iespējams. Kā redzams, no 
aprēķiniem, uzlabojot NAI darbību un palielinot NAI pieslēgto iedzīvotāju skaitu, 
vērā ņemams efekts tiks sasniegts. Situācijas analīzei izmantoti 2004. gada dati. Kā 
redzams no attēliem vislielāko slodzi vidē rada lauksaimnieciskā darbība, tāpēc no 
ūdeņu aizsardzības viedokļa, lauksaimnieki ir galvenā mērķauditorija ūdensbaseinu 
apsaimniekošanā. Samazinājumu šajā sektorā panākt ir relatīvi grūtāk – kūtsmēslu 
glabātuvju ierīkošana atbilstoši ES standartiem, aizsargjoslu apsaimniekošana u.c.  
Kalna pagasta radītās n un P slodzes ietekmi uz Ziemeļsusējas baseinu var uzskatīt kā 
nelielu, tāpēc teritorijas plānojumā paredzētie pasākumi- aizsargjoslu ievērošana, 
minimālajās no jauna veidojamā zemes gabala platība 2 ha noteikšana veicinās ūdens 
kvalitātes uzlabošanos. Vidsalas ciema NAI izbūve arī dos pozitīvu efektu videi, 
samazināsies Podvāzē nonākošā piesārņojuma daudzums. Kūtsmēslu glabātuvju 
sakārtošana un mēslu  regulāra izvešana uz lauksaimniecības zemēm Dubultu ciemā 
arī novērstu tuvumā esošās Podvāzes upes piesārņošanu. Dubultu ciemā ir 
nepieciešama arī dūņu uzglabāšanas laukuma iekārtošana. 

Ziemeļsusējas baseina apsaimniekošanas plāns kā prioritārus pasākumus Kalna 
pagasta teritorijā paredz centralizēti piegādāta dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu, 
netiek paredzēti pasākumi difūzā piesārņojuma ierobežošanai. Difūzā piesārņojuma 
samazināšana perspektīvā ir aktuāls jautājums ezeru ekoloģiskās kvalitātes 
uzlabošanai. 

Peldvietu iekārtošanai ir piemērots Bancānu ezers, Dubultu dīķis, Krūkliņu 
ūdenskrātuve. Kā peldvieta tiek izmantots Vārzgūnes ezers dārza māju kooperatīva 
rajonā(ezera Z daļa).  
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6. Izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiek īstenots 
 

Teritorijas plānojuma izstrādes procesā tiek apkopota un apzināta visa 
pieejamā informācija un dažāda līmeņa nozaru politikas dokumenti, kas var ietekmēt  
pagasta teritorijas vides stāvokli. Apkopojot šo informāciju vienotā dokumentā, 
veidojas priekšstats par teritorijas izmantošanas perspektīvu. Pirms teritorijas 
plānojuma galīgās redakcijas izstrādes, notika konsultācijas ar pagasta padomes 
pārstāvjiem, kā arī institūcijām, kas deva nosacījumus plānojuma izstrādei. Teritorijas 
plānojuma kartogrāfiskais materiāls ir šīs informācijas apkopojums grafiskā veidā. 
Būtiskākā plānojuma sastāvdaļa ir teritorijas zonējums, kas nosaka katras konkrētas 
teritorijas atļauto izmantošanu, ievērtējot vides un sociāli – ekonomiskos apsvērumus. 

Teritorijas plānojums nemaina valstī pieņemto politikas dokumentu, vadlīniju 
un normatīvo aktu prasības, bet tikai „sakārto” tās teritoriāli. Tādējādi var uzskatīt, ka 
teritorijas plānojums ir īpašā veidā strukturētas informācijas kopums, kas ievērtē 
dažādu nozaru politikas un normatīvos dokumentu prasības. Tomēr dažādu nozaru un 
institūciju normatīvie akti mēdz būt pretrunīgi vai pietiekami skaidri detalizē prasības 
attiecībā uz zemes izmantošanu. Tādā gadījumā vietējā pašvaldība un iedzīvotāji 
pieņem lēmumu par ierobežojumu noteikšanu zemes izmantošanai. Pašvaldības 
pārstāvju un iedzīvotāju līdzdalība plānošanas procesā ir viens no ieguvumiem, kas 
garantē sekmīgu plānošanas dokumenta pielietošanu pašvaldībā. 
 

Šobrīd zemes tirgus aktivitāte Kalna pagastā ir zema, ir saņemts 1 pieteikums esošās 
ražotnes paplašināšanai no SIA „Ezerrieksts”, citas jaunas ražošanas teritorijas 
plānojumā nav paredzētas. Ņemot vērā kopējo nekustamā īpašuma tirgus aktivitāti 
valstī un hipotekāro kredītu pieejamību, var paredzēt, ka ainaviski vērtīgās teritorijas, 
kā arī teritorijas ap Vidsalas ciemu, ar laiku tiks apbūvētas ar jaunām ģimenes mājām. 
Mazdārziņu teritorija pie Vārzgūnes ezera ir paredzēta vasarnīcu apbūvei. Vasarnīcu 
teritorijā ierīkojamas hermētiski noslēgtas kanalizācijas bedres. 

Spēkā esošs pašvaldības teritorijas plānojums vienlaicīgi ir arī priekšnoteikums ES 
strukturālo fondu līdzekļu sekmīgākai apgūšanai, tas nodrošina efektīvāku zemes 
īpašumu apsaimniekošanu, pamatotu lēmumu piemēšanu par zemes izmantošanu. 
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5.1.tabulā ir apkopotie svarīgākie paredzamie negatīvie efekti, ja plānošanas 
dokuments netiktu īstenots. 
 

 
Esošais stāvoklis 

 

 
Sekas 

Zemes īpašuma izmantošanu nosaka 
ZĪLM (pēc Valsts zemes dienesta 
klasifikācijas), Izņemot dabas liegumus 
un mikroliegumus, nav ierobežojumu 
zemes gabalu sadalīšanai. 

Nekontrolēta zemes īpašumu fragmentācija. 
 Spekulatīvas darbības ar zemi, neracionāla 
apbūves izvietošana, netiek risināti 
piekļūšanas jautājumi. 

Aizsargjoslas nav iezīmētas zemes 
īpašuma plānos. 

Iespējamas likumā neatļauta darbības 
aizsargjoslu teritorijās. 

Zemes īpašnieks pašvaldībā nevar iegūt 
informāciju par iespējamiem 
aprobežojumiem zemes gabala attīstībai. 

Tiek pieļauta iespēja  attīstīt saimniecisko 
darbību nepiemērotās teritorijās  - kultūras 
pieminekļu aizsargjoslās, dabas liegumu 
teritorijās. 

Nav nodefinēti nosacījumi apbūves 
blīvumam, ēku augstumam. 

Ir iespēja būvēt ainavā neiederīgas ēkas, 
ēkas, kas pazemina blakusesoša īpašuma 
vērtību. 

Īpašniekam nav nodefinēta atbildība par 
īpašuma sakopšanu 

Bijušo ražošanas korpusu un fermu grausti 
vizuāli mazina teritorijas ainavisko 
pievilcību 

Nav nodefinētas teritorijas, kas 
izmantojamas atpūtai, kā peldvietas 

Iespējami konflikti ar dabas liegumu 
apsaimniekošanas mērķiem. 

Nav apkopota informācija par vides 
situāciju un problēmu teritorijām pagastā.

Iespējams lokāls pazemes ūdens 
piesārņojuma risks- pamestie urbumi, 
potenciāli piesārņotās vietas. 

Nav informācijas par derīgo izrakteņu 
atradēm. 

Tiek apbūvētas perspektīvās derīgo 
izrakteņu atradnes 

Pašvaldībā nav apkopota informācija par 
kultūras pieminekļiem, ainaviski 
vērtīgām teritorijām un elementiem. 

Pastāv risks nelietderīgai zemes īpašuma 
sadalīšanai aizsargājamā teritorijā, 
nepiemērota vietas izvēle saimnieciska 
rakstura darbībai. 

Pašvaldībai nav teritorijas plānojuma Pastāv risks neatbilstošai attīstībai 
neparedzētā vietā, jo nav pilnīgas 
informācijas par visu pagasta teritoriju, tā ir 
fragmentāra vai  novecojusi. Var tikt bojāta 
meliorācijas sistēmu darbība, veicot 
būvniecību. 

Pašvaldībai nav teritorijas plānojuma Pašvaldībai nav argumentu, lai pamatotu 
kādas teritorijas attīstību, vai pretēji to 
novērstu. 
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7. Ar plānošanas dokumentu saistītās vides 
problēmas 
Teritorijas plānojuma izstrādes procesā ļoti nozīmīga loma ir vides un dabas 
aizsardzības prasību  ievērtēšanai, arī  pašvaldība, sekojot ES prasību ieviešanai vides 
sektorā kļūst arvien zinošāka. Lai piesaistītu ES finansējumu vides sakārtošanai, 
infrastruktūras attīstībai, ir nepieciešams teritorijas plānojums un attīstības 
programma. 
Par aktuālām un nozīmīgām videi, kā arī pagasta attīstībai var nosaukt sekojošas 
problēmas: 

1) Cilvēka saimnieciskās darbības radītā slodze uz virszemes ūdeņiem; 
2) Neapmierinoša atkritumu apsaimniekošana; 
3) Pamestie ražošanas objekti, grausti(arī potenciāli piesārņotas vietas). 
4) Dabas aizsardzības plānu trūkums liegumiem. 
5) Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstība standartiem. 

 
1.Iedzīvotāju anketēšanas rezultāti parāda, ka par būtisku vides problēmu uzskata 
atkritumu apsaimniekošanu pagastā. Vidusdaugavas reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas plāns šo problēmu atrisinās, izveidojot atkritumu savākšanas 
laukumus un  konteinerus šķiroto atkritumu novietošanai, paredzēts, ka šī organizācija 
arī rekultivēs esošā izgāztuves, tāpēc īpaša stratēģija atkritumu apsaimniekošanai nav 
vajadzīga. Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem informāciju par iespējām 
nodot un šķirot atkritumus, kā arī videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu. 
Pašvaldībai ir jāpanāk, ka viensētu saimnieki noslēdz līgumus par atkritumu regulāru 
izvešanu. Nepieciešams pieņemt pašvaldības saistošos noteikumus. 

2.Par nozīmīgu problēmu iedzīvotāji uzskata arī pamestos ražošanas objektus, kas 
degradē ainavu un rada sliktu iespaidu par pagastu. Apbūves noteikumi nosaka, ka 
īpašniekiem ir pienākums sakopt īpašuma teritoriju. Taču prakse rāda, ka šo 
problēmai īpašnieks viens pats neatrisina, nepieciešama pašvaldības palīdzība un 
iniciatīva. 
3. Dabas aizsardzības plānu trūkums neatļauj plānot tūrisma aktivitātes saistībā ar 
dabas vērošanu, var radīt  konfliktus starp medniekiem, makšķerniekiem, meža 
apsaimniekotājiem. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā netika iegūta informācija par 
tādām darbībām aizsargājamās teritorijās vai to tuvumā, kas varētu negatīvi ietekmēt 
dabas liegumus. Teritorijas plānojumā šos jautājumus varētu risināt tikai zonējuma 
kontekstā un balstoties uz objektīvu informāciju. Pašvaldība ir gatava līdzdarboties 
dabas aizsardzības plānu sagatavošanā. 
4. Dzeramais ūdens. Cilvēku patēriņam paredzētā  ūdens direktīva (98/83/EC) 
nosaka, ka ūdenim, kas paredzēts lietošanai cilvēku uzturā no individuāliem avotiem, 
kuru kapacitāte ir lielāka par 10m3/d, vai kas apgādā ar ūdeni vairāk par 50 personām 
ir jāatbilst noteiktām prasībām, kas tiek pārbaudītas pie patērētāja (no krāna). Būtiskie 
kritēriji ir: 
• Dzelzs saturs (0.2 mg/l); 
• Mangāna saturs (0,05 mg/l) 
• Koli baktēriju formas (0/100ml); 
• Krāsainība (pieņemama patērētājam un bez krasām svārstībām); 
• Smaka (pieņemama patērētājam un bez krasām svārstībām); 
• Garša (pieņemama patērētājam un bez krasām svārstībām); 
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Centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus Vidsalas un Dubultu ciemos izmanto 158 
iedzīvotāji jeb 20% no visiem pagasta iedzīvotājiem. 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, tur dzeramā ūdens kvalitāte ir uzlabojusies. 

Centralizētas ūdensapgādes vajadzībām Kalna pagastā tiek izmantoti pazemes 
ūdeņi no Pļaviņu ūdens horizonta (D3pl ). Dubultu  ciemata urbumi (centrs-VGD DB 
8940 un 13482(rezerves), Vidsalas ciema VGD DB 13483 ir ierīkoti 50 - 60 m 
dziļumā. Dzeramā ūdens kvalitātes prasībām neatbilst duļķainības un amonija jonu 
rādītāji. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Kalna pagasta ciemos  ir prioritārs 
pasākums Ziemeļsusējas apsaimniekošanas plānā. Tā ietvaros paredzēti sekojoši 
uzlabojumi 

1. Jaunu sūkņu uzstādīšana ūdens ieguves vietās. 
2. Atdzelžošanas staciju izbūve. 
3. Savienojumu flanču ventiļu nomaiņa sadales akās. 
4. Uzlabojumi ūdens ieguves vietās iztīrīšana, atsūknēšana, karotāža, 
aprīkojums, mērītāji. 
5. Tīklu rekonstrukcija. 
6. Ūdens mērītāju uzstādīšana uz kolektīvo lietotāju ievadiem. 
7.        Tīklu attīrīšana. 
Veicot šos pasākumus, tiks nodrošināta prasībām atbilstoša dzeramā ūdens 

kvalitāte. 
Savukārt, individuālo māju īpašnieki pamatā iegūst ūdeni no seklākiem slāņiem 
izmantojot grodu akas vai spicām. Viensētās un individuālajās mājās atbildība par 
dzeramā ūdens kvalitāti ir īpašnieka ziņā. Lielākās problēmas var radīt  gruntsūdens 
izmatošana dzeramā ūdens ieguvei no grodu akām.  

 
Teritorijas plānojuma īstenošanas pozitīvie efekti: 
 

• Teritorijas plānojumā tiek noteiktas dabas resursu aizsargjoslas, kas pēc tam 
tiek noteiktas zemes ierīcības plānos un īpašuma dokumentos, kas rada iespēju 
kontrolēt aizsargjoslu apsaimniekošanu. 
• Teritorijas plānojumā uzrādīti pamestie un rekutivējamie objekti – bijušās 
fermas, kaltes, DUS, kas iespējams joprojām ir piesārņojuma avoti. 
• Ārpus Vidsalas un Dubultu ciemiem netiek paredzēta blīva apbūve, 
dzīvojamā apbūve atļauta visā lauksaimniecībā izmantojamā zemē – sākot no 2 ha. 
Visām dzīvojamām mājām, kur atsevišķi novietotām ēkām ar notekūdeņu daudzumu 
līdz 1m3/dnn ir pieļaujamas izsmeļamās tualetes bedres un sausās tualetes. Tualetes 
bedru sienām un grīdai jābūt no ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem. Notekūdeņu 
filtrācijas laukus drīkst ierīkot ja dziļums no filtrācijas drenām līdz gruntsūdens 
līmenim ir vismaz 1m, tādējādi jaunas apbūves attīstība notiks tikai saskaņā ar spēkā 
esošiem apbūves noteikumiem un atbildīs vides kvalitātes normatīviem. 
Dzeramā ūdensapgādes sistēmas uzturēšana un attīstība ir cieši saistīta ar iedzīvotāju 
skaitu un maksātspēju, kas Kalna pagastā ir neliels, arī atalgojums ir mazs, pašvaldība 
ir jāatrod iespējas izmantot šobrīd pieejamos ES finansu avotus un tos izmantot, jo 
dzeramā ūdens prasības nosaka ES normatīvi. 

• Kalna pagasta atkritumu apsaimniekošanas sistēma tiks izveidota saskaņā ar 
Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu. 
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• Tiek attēlotas aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi, aizsargājamie 
dižkoki un kultūras pieminekļi, to izmantošanas nosacījumi detalizēti aprakstīti 
apbūves noteikumos. 

• Teritorijas plānojums tikai nosaka rekultivējamās teritorijas un atbildību par to 
sakārtošanu. 
 
Iespējamās problēmas 

1. Podvāzes upes piesārņošana NAI neefektīvas darbības rezultātā. 
 
2. Neizmantotā lauksaimniecības tehnika, pamestie grausti netiek utilizēti, jo 

īpašniekiem nav līdzekļu vai motivācijas un degradē pagasta ainavu. 
 

3. Kāda no potenciāli piesārņotajām teritorijām ir gruntsūdens piesārņojuma 
avots, jāveic to detālāka izpēte. 

 
4. Lokāla pazemes ūdeņu piesārņojuma risks no neizmantotajiem un 

neiekonservētajiem ūdensapgādes urbumiem. 
 

Šīs problēmas ir uzskatāmas par varbūtēju risku, jo teritorijas plānojums neparedz 
detalizētu pasākumu programmas izstrādi katra jautājuma risināšanai, tam ir 
nepieciešama jauna attīstības programma un vides rīcības programmas izstrāde. 

8. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības 
mērķi 

Latvijas vides politikas dokumenti ir cieši saistīti ar starptautisko konvenciju, 
kam Latvija ir pievienojusies, kā arī ES direktīvās noteiktajām prasībām vides un 
dabas aizsardzībā. Tādējādi šajā nodaļā tiks aplūkoti tieši  Latvijas vides politikas 
dokumenti, to izvirzītie mērķi un īstenošanas mehānismi. Jāatzīst, ka daudzviet likumi 
un normatīvie akti ir stājušies spēkā, taču praktiska likumdošanas normu ieviešana 
nenotiek vai aizkavējas gan finanšu, gan administratīvās kapacitātes trūkuma dēļ. Ir 
aizkavējusies arī dažu valsts teritorijas attīstības politikas dokumentu izstrāde: šobrīd 
notiek Nacionālā attīstības plāna izstrāde, Valsts telpiskās attīstības perspektīvas 
izstrāde, Valsts zemes politikas pamatnostādņu izstrāde, aizsargājamai dabas 
teritorijai „Kalna ezera pļavas” nav apsaimniekošanas plāna. 
 
 „Latvijas Ilgspējīgas attīstības pamatnostādnes „(MK 15.08.2002. rīk. Nr.436 ir 
dokuments , kas nosaka valsts līmeņa rīcības ilgspējības nodrošināšanai visās 
galvenajās nozarēs
 
lgtspējīga attīstība ir orientēta uz cilvēkiem, un tās mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves 
apstākļus, saglabājot dabu un vidi, tāpēc ir nepieciešams respektēt dabu, kas apgādā 
cilvēkus ar resursiem un visu nepieciešamo dzīvei. Šādā perspektīvā ilgspējīga 
attīstība nozīmē cilvēku dzīves apstākļu kvalitatīvu uzlabošanu, ja netiek pārsniegta 
ekosistēmas atbilstošā kapacitāte. 
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 „Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai”(1995) ir politikas dokuments, 
uz kura pamata ir noteiktas prioritātes šobrīd realizētajai vides politikai. 
Vides politikas plāns nosaka, ka teritorijas  plānošana ir vides aizsardzības 
politikas īstenošanas līdzeklis, ar kura palīdzību iespējams regulēt sabiedrības 
mijiedarbību ar vidi, izvirzīt nosacījumus un prasības atsevišķu vides 
aizsardzības problēmu risināšanai. Teritoriālā plānošana veic preventīvās vides 
aizsardzības funkcijas.  
Vides politikas plāna izvirzīto prioritāro vides problēmu sarakstā ir nosauktas 
arī Kalna pagastam aktuāli jautājumi:  
• ūdenstilpju eitrofikācija un ūdens ekosistēmu degradācija; 
• lauksaimniecības ietekme uz vidi; 
• dzeramā ūdens zemā kvalitāte. 
Eitrofikācija ir ūdenstilpju bagātināšanās ar augu barības (biogēnajām) vielām. 
Samazinās ūdens caurredzamība, palielinās organisko vielu sedimentācijas 
ātrums un nogulšņu daudzums, samazinās skābekļa koncentrācija, izmainās 
sugu sastāvs (daudzgadīgās aļģes aizstāj viengadīgās pavedienaļģes, zilaļģes, 
zalaļģes, kļūst nabadzīgāks bentosa sugu sastāvs, izmainās zivju barības bāze 
un līdz ar to arī zivju sugu sastāvs), notiek strauja ūdenstilpju aizaugšana. 
Hipertrofās ūdenstilpēs stāvoklis nevar uzlaboties bez radikālu pasākumu 
veikšanas to akvatorijā. 

 
Lauksaimniecības ietekme uz vidi arī lielā mērā ir saistīta ar ūdenstilpju 

eitrofikāciju, tāpēc, lai pagasta teritorijā attīstītu un uzturētu lauksaimniecības 
produkcijas ražošanu, nekaitējot videi,  tai jāatbilst vides normatīvu prasībām 
un Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem(prasību izpilde Jēkabpils 
rajonam nav obligāta, notiek pēc brīvprātības principa). 

 
Dzeramā ūdens problēmu atrisināšanai Kalna pagastā ir nepieciešams  

investīciju projekts, kas uzlabos ūdens kvalitāti Vidsalas ciema iedzīvotājiem, 
kas izmanto centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus. 
 
„Nacionālais vides politikas plāns” (2004. – 2008.), kas apstiprināts MK 
2004. gadā  ir dokuments, kas izstrādāts atbilstoši likuma “Par vides 
aizsardzību” 8. panta prasībām un Ministru kabineta 2002. gada 15. augusta 
rīkojumam Nr. 436 “Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm”. 
 
Nacionālais vides politikas plāns ņem vērā Eiropas Savienības normatīvos 
aktus, politikas dokumentus, tai skaitā Eiropas 6. Vides aizsardzības rīcības 
programmu “Vide 2010: mūsu nākotne, mūsu izvēle”, kā arī ANO un citu 
starptautisku institūciju saistošus dokumentus. 
Lai īstenotu Nacionālā vides politikas plāna sekmīgu ieviešanu, tiek paredzēti 
ievērojami finanšu līdzekļi. Nacionālais vides politikas plāns aizstāj pirmo 
Vides aizsardzības politikas plānu Latvijai, kuru Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija izstrādāja 1994. gadā, bet Ministru kabinets 
apstiprināja 1995. gadā. 
Lielākā daļa plānā nosaukto  ekonomisko metožu attiecas uz vides 
investīcijām- atbalsts mazo apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības sakārtošanai, 
pāreja uz videi draudzīgu kurināmo.  Dabas aizsardzībai, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai, aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības 
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nodrošināšanai, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla izveidei, zivju 
atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai ir piemērojama: 

• atlīdzība par zaudējumiem, ko rada īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošana, 
• subsīdiju piešķiršana bioloģiskajā lauksaimniecībā, 
• kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa 
samazinājums, 
• apmaiņa pret līdzvērtīgu zemi, 
• zemju izpirkšana, lai aizsargātu aizsargājamās platības. 

Līdztekus valsts budžeta līdzekļiem tiek lietoti arī citi dabas aizsardzības 
pasākumu finansēšanas avoti - Lauku attīstības programma, Eiropas Savienības 
lauksaimniecības un lauku attīstības programmas mērķprogramma “Vides 
uzlabošana”. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas veicināšanai 
no 2004. gada ir pieejami Lauku attīstības programmas ieviešanai paredzēti 
līdzekļi. 
 
Plāna uzdevums ir koordinēt un sakārtot finansējuma prioritātes atbilstoši 
likumos noteiktajām vides aizsardzības prasībām. Jāatzīst, ka šobrīd 
kompensējošo pasākumu ieviešana ir aizkavējusies, jo tikai ar 2006. gada 1. 
janvāri stāsies spēkā likums ”Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju 
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un mikroliegumos”.   
 
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns (2003.-2012.)  
 
Atkritumu apsaimniekošanas plāns izriet no Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģijas Latvijai, 1998-2010 un no Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģijas, 1999-2004. kā arī  esošajām un plānotajām 
Latvijas un ES likumdošanas prasībām. Izvērtējot ES atkritumu 
apsaimniekošanas nosacījumus, tiek noteikti šādi atkritumu apsaimniekošanas 
mērķi: 
Atkritumu apsaimniekošanas stratēģija nosaka prioritāros un kvantitatīvos 
mērķus atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas definēti arī ES sestā Vides 
rīcības programmā (2001-2010). 
Prioritārie mērķi: 

 Stabilizēt sadzīves atkritumu rašanos atbilstoši 1985. gada 
līmenim (~300 kg/cilv. gadā); 

 Pārstrādāt 50% iepakojuma; 
 Izbeigt atkritumu eksportu no ES apglabāšanai; 
 Par 90% samazināt dioksīnu emisiju no atkritumu 

sadedzināšanas. 
Kvantitatīvie mērķi: 

 Līdz 2010. gadam samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu 
par 20% un līdz 2050. gadam par 50% no 2000. gadā apglabātā 
atkritumu apjoma; 

 Līdz 2010. gadam samazināt bīstamo atkritumu daudzumu par 
20% un līdz 2020. gadam par 50% no 2000. gadā radītā bīstamo 
atkritumu apjoma. 
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Balstoties uz „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju Latvijai, 1998- 
2010” un „Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, 2003- 2012”, Latvijā tiek 
ieviesta ES prasībām atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Galvenie 
uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir: 

 Nodrošināt SA savākšanu no visiem pilsētu iedzīvotājiem un  
vismaz 80% lauku iedzīvotājiem un pārējiem atkritumu 
ražotājiem, novēršot ietekmi uz vidi, ko rada nelegāli izbērti 
atkritumi; 

 Līdz 2009. gadam izveidot 10 – 12 atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas ar atkritumu apstrādes 
poligoniem un nodrošināt poligona prasībām neatbilstošu 
izgāztuvju slēgšanu; 

 Līdz 2012. gadam rekultivēt visas slēgtās atkritumu 
izgāztuves, samazinot atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi. 

Atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo pašvaldību saistošo noteikumu 
galvenie mērķi un uzdevumi ir: 

 Samazināt jebkura veida atkritumus to rašanās vietās; 
 Pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves 

atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādejādi 
samazinot izgāztuvēs noglabājamo atkritumu daudzumu; 

 Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs 
nevar pārstrādāt, tiktu apglabāti videi un cilvēku 
veselībai drošā veidā; 

 Radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pašvaldības 
teritorijā. 

Kalna pagasta padomei ir nepieciešama šādu saistošu noteikumu izstrāde.  
 
Svarīgākie likumi, kuru realizācija nodrošina vides un dabas aizsardzības 
pasākumu ievērošanu pašvaldības līmenī ir:  
 

1. “Aizsargjoslu likums” (05.02.1997), ar grozījumiem, kas izsludināti 
līdz 2005.gada 12.jūlijam. 

2. "Atkritumu apsaimniekošanas likums" ar grozījumiem, kas izsludināti 
līdz 2004.gada 1. maijam. 

3. Likums “Par dabas resursu nodokli” (14.09.1995), ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 2004.gada 23.aprīlim. 

4. Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr. 379   "Kārtība, 
kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo 
vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem", ar grozījumiem, 
kas pieņemti līdz 02.03.2004. 

5. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr. 157 "Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums", spēkā no 
2004.gada 1.maija. 

6. Likums Par piesārņojumu ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
2004.gada 7.janvārim. 

7. Ūdens apsaimniekošanas likums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
2004.gada 1.decembrim. 

8. Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.858 "Noteikumi 
par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes 
kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību". 
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9. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.” 
10. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” (22.07.2003., nr. 415). 
 
Ņemot vērā minētos politikas dokumentus un projektus, kā arī izvirzītās vides 
problēmas, un normatīvo aktu, kā arī  aizsargājamo  dabas apsaimniekošanas 
plānu trūkumu, teritorijas plānojuma ietvaros ir atbalstīti un pašvaldība 
piedalās sekojošos pasākumos:  
 

1. Ziemeļsusējas apsaimniekošanas un pārvaldības plāna izstrāde, kas 
paredz NAI izbūvi Vidsalas ciemā un atdzelžošanas iekārtas 
uzstādīšanu Dubultu ciemā, paredz turpmākos prioritārais uzdevumus. 

2. Pagasts piedalās Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas 
plāna izstrādē, kas paredz slēgt Kalna pagasta atkritumu izgāztuvi 
„Starenieki ” Vidsalas un paredz Dubultu ciemos izvietot atkritumu 
savākšanas laukumus. 

3. Pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās peldvietās jānodrošina 
minimāli nepieciešamais labiekārtojums un ūdens kvalitātes kontrole. 

4. Lauksaimniecībā neizmantojamās LIZ apmežošana. 
5. Pazemes ūdensapgādes urbumu inventarizācija un neizmantoto urbumu 

tamponēšana. 
6. Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Klaucānu un 

Priekulānu ezeri ar apkārtējo ainavu”. 
 
 
Pašvaldības mērķi teritorijas plānojuma periodam 2005-2017 ir  
 

1. Rekultivēt atkritumu izgāztuvi, veikt potenciāli piesārņotu vietu 
sanāciju. 

2. Ieviest efektīvu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, nodrošināt  
atkritumu šķirošanas iespējas. 

3. Piedalīties un veicināt dabas liegumu dabas aizsardzības plānu izstrādi. 
4. Nodrošināt centralizēti piegādātā dzeramā ūdens atbilstību Latvijas 

normatīvu prasībām. 
5. Rekonstruēt Dubultu NAI, veikt dūnu lauka izbūvi, izbūvēt NAI 

Vidsalas ciemā, nodrošināt iespēju pieslēgt individuālas mājas Vidsalas 
ciemā. 

9.Plānošanas dokumenta un tā īstenošanas 
būtiskas ietekmes uz vidi novērtējums 

Teritorijas plānojuma realizācija ietekmē pašvaldības turpmāko attīstību 
vairākos aspektos. 
 
Tiešās ietekmes 
 

Tiešā veidā ietekmi uz vidi  radīs zemes izmantošanas veidu maiņa, radot jaunu 
apbūvi un izbūvējot infrastruktūru – ceļus, rokot kabeļus. 
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Teritorijas zemes lietojuma veidu izmaiņu radītā ietekme:  
 

Galvenais zemes izmantošanas veids pēc 12 gadiem joprojām būs 
lauksaimniecība un mežsaimniecība un dabas aizsardzība. Jaunas blīvas 
apbūves teritorijas Kalna pagastā netiek plānotas. Mazstāvu dzīvojamās apbūve 
paredzēta Vidsalas ciemā.  
Mazsaimniecības un lauksaimniecības teritorijās ietekme uz vidi nebūs 
ievērojama, jo netiks mainīts zemes lietojuma veids, zemes transformācija 
nepieciešama tikai zem ēkām un ceļiem, pārējo teritoriju saglabājot kā 
lauksaimniecības zemi. Nekāda jauna apbūve vai saimnieciskā darbība dabas 
liegumos netiek paredzēta. Tā kā zemes dabas liegumos pieder galvenokārt 
valstij un tos apsaimnieko a/s „Latvijas valsts meži”, kā arī faksts, ka tie  
atrodas meža teritorijās, tad risks, ka var notikt nelikumīga saimnieciskā 
darbība, ir neliels.  
Būtiskākā ietekme uz vidi ir paredzamajai darbībai - autoceļa „Aknīste – 
Siliņi” asfaltēšanai. Taču šī ir īslaicīga ietekme un izpaudīsies tikai 
remontdarbu izpildes laikā. Pēc autoceļa asfaltēšanas, šajā autoceļa posmā 
pieaugs satiksmes intensitāte, kas pozitīvi iespaidos pagasta ekonomiku un 
sociālo dzīvi.  
Pagasta teritorijas plānojumā rekreācijas teritorijas ir paredzētas ciemu 
teritorijas labiekārtošanai, peldvietas iekārtošanai Dubultu ciemā, kā arī sporta 
laukuma izbūvei Vidsalas ciemā. Pie Vidsalas ciema atrodasmotosporta trase, 
kas teritorijas plānojumā ir iekļauta kā rekreācijas teritorija. Tā kā tuvumā 
neatrodas aizsargājami dabas objekti, var paredzēt, ka šī objekta darbība (sporta 
sacensības, sporta svētki) neatstās būtisku ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. 
Vislielāko ietekmi uz vidi rada fermas, saskaņā ar CIIS 2004. gada  datiem 
pagastā  ir 146 ganāmpulki. Piena lopkopība, kā arī gaļas lopu audzēšana, 
ņemot vērā pieejamās ganību platības, varētu attīstīties, nenodarot kaitējumu 
videi, ja tiek ievērotas vides prasības mēslu krātuvju konstrukcijām, 
mazgājamo līdzekļu pielietošanai, un mēslu iestrādei. 
Plānojumā tiek paredzētas 2 jauna ražošanas teritorijas, paplašinoties 
saimnieciskajai darbībai SIA „Ezerrieksts”, ka’arī lopu fermas (120 vienības ) 
izbūve. Citas jaunas ražošanas teritorijas plānojumā netiek paredzētas. Atļauta 
lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumu attīstība lauksaimniecības zemēs. 
Darījumu iestāžu, kā arī sabiedriskās teritorijas, paredzētas sabiedrisko iestāžu 
un biroju, kā arī nelielu ražošanas uzņēmumu izvietošanai nav būtiska ietekme 
uz vidi. Teritorijas plānojums nosaka, ka netiek pieļauta jauna saimnieciskā 
darbība potenciāli piesārņotajās teritorijās, pirms nav iegūts ticams novērtējums 
par to vai nepieciešama teritorijas sanācija. 
Citas tiešās ietekmes no mežsaimnieciskās un lauksaimnieciskās darbības  - 
derīgo izrakteņu ieguve, meliorācijas sistēmu atjaunošana, un jaunu atzaru būve, ceļu 
būve un rekonstrukcija, kā arī lauksaimniecības platību iespējamā apmežošana, var 
mainīt gruntsūdens režīmu.  Šādas darbības ir jāsaskaņo ar pašvaldību. 
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Netiešās ietekmes  
 
Transporta plūsmas pieaugums 
Tā kā iedzīvotāju dabiskais pieaugums pagastā ir niecīgs, un daudzskaitlīga 

iedzīvotāju migrācija, vai pārcelšanās uz dzīvi Kalna pagastā nav paredzama, 
ievērojams transporta plūsmas pieaugums tuvākajos 12 gados nav paredzams.  
 
     Tūristu skaita pieaugums 

Uzlabojot pagasta tūrisma infrastruktīuru – labiekārtojot ezera 
piekrastes teritorijas, ierīkojot telšu vietas, izstrādājot velotūrisma maršrutus, 
palielināsies aktīvās atpūtas piekritēju skaits vasaras sezonā, līdz ar to pastāv 
risks, ka pludmalēs un telšu vietās nonāks sadzīves atkritumi, un pašvaldībai 
būs jāuzņemas papildus rūpes par to savākšanu, būs nepieciešams izvietot 
informācijas zīmes rekreācijas teritorijās pie aizsargājamā dabas teritorijas, lai 
novērstu tūristu atrašanos aizsargājamā dabas teritorija putnu ligzdošanas 
periodā, aizsargājamās teritorijas piesārņošanu ar sadzīves atkritumiem, telšu 
celšanu un ugunskuru kurināšanu. Tūristu plūsmas pieaugums ņemot vērā 
plānotās tūrisma aktivitātes, būs neliels. 

 
Summārās ietekmes 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošana atstās pozitīvu ietekmi uz 
Kalna ezera ekosistēmu – samazināsies N un P savienojumu notece. 

Pagastā esošo punktveida piesārņojuma avotu ietekme pamazām tiks 
minimizēta: atkritumu izgāztuve tiks rekultivēta (2006. gads), notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas rekonstruētas (Dubultu ciems), Vidsalas ciemā izbūvēta 
mitraiņu sistēma ciema notekūdeņu attīrīšanai, samazināsies biogēnu slodze uz 
Podvāzes upi.  

Tūrisma plūsma ir minimāla un nav paredzama tūrisma sektora attīstība, 
izņemot dabas izziņas tūrismu. Labiekārtotas rekreācijas teritorijas, kuras ir 
aprīkotas ar atkritumu konteineriem un labierīcībām, būtisku piesārņojumu 
nerada. 

Attiecība uz barības vielu noteci, var uzskatīt, ka tā turpmākajos 12 gados 
samazināsies, samazinoties LIZ platībām - aizaugot neapsaimniekotajām 
platībām vai tās apmežojot.  

Apkopojot visu iepriekšminēto var uzskatīt, ka kopumā teritorijas 
plānojuma īstenošana atstās pozitīvu ietekmi uz vides kvalitāti, kā arī cilvēku 
dzīves kvalitāti Kalna pagastā: 

 Teritorijas plānojums ietver institūciju izsniegto nosacījumu 
ieteikumus. 

 Nosaka ierobežojumus aizsargājamo teritoriju, dabas 
pieminekļu, kultūras pieminekļu izmantošanai. 

 Nodrošina pārskatāmu informāciju par teritoriju, tās resursiem 
un izmantošanas iespējām. 

 Spēkā esošs teritorijas plānojums ir pamats lēmumu 
pieņemšanai par teritorijas izmantošanu un nodrošina lēmumu 
pieņemšanas atklātumu, jo plānojums ir publisks dokuments. 

 Teritorijas plānojums ir pamats investīciju piesaistei, arī 
rekultivējamo teritoriju un potenciāli piesārņoto vietu sanācijai. 

 



KALNA PAGASTA VIDES STĀVOKĻA PĀRSKATS 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2005 
 

46 

Pārrobežu ietekme nav konstatēta. Plānošanas dokumentam netiek izstrādātas 
alternatīvas, Nav objektu, kuriem nepieciešami alternatīvi risinājumi 
izvietojumam. Kompensēšanas pasākumi plānojuma izstrādes laikā nav 
identificēti. 
 
 

10.Ietekmes uz vidi samazināšana 
 

Teritorijas plānojuma izstrādē tika izvirzīta viena alternatīva – 
teritorijas plānojumam ir izstrādāta 1. redakcija, kura, izmantojot visu pieejamo 
informāciju, izvērtēja teritorijas resursus, iedzīvotāju priekšlikumus, kā arī 
institūciju nosacījumus. Pēc atzinumu, iedzīvotāju iesniegumu  saņemšanas un 
apkopošanas tika konstatēts, ka alternatīvi risinājumi nav nepieciešami. 

Pārrobežu ietekme īstenojot teritorijas plānojumu, nav paredzama, 
pagasta teritorijā un blakus pagastos netiek plānoti objekti, vai darbības, kas 
šādu ietekmi varētu izraisīt. 

Par ietekmi uz vidi samazinošiem pasākumiem var uzskatīt visas 6. 
nodaļā nosauktās darbības, kā arī pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās 
aizsargjoslas, it īpaši dabas resursu aizsargjoslas, kuru pareiza apsaimniekošana 
un ievērošana var būtiski samazināt biogēnu noteci. Aizsargjoslas, noteiktie 
platumi un parobežojumi ir iekļauti teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta 
8. nodaļā, kā arī apbūves noteikumos. Teritorijas plānojums ir likumīgs pamats 
aizsargjoslu iezīmēšanai zemes ierīcības plānos.  

Pagasta iedzīvotāji par nozīmīgu vides problēmu uzskata pamesto, 
degradēto teritoriju esamību (tās ir arī potenciāli piesārņotās vietas), kas bojā 
ainav. Degradēto objektu likvidēšana ir īpašnieku pienākums, arī pašvaldībai 
Dubultu ciemā ir daudzdzīvokļu māja, ko nepieciešams nojaut, taču tam nav 
līdzekļu. Teritorijās plānojumā šis teritorijas ir identificētas (rekultivējamās 
teritorijas) taču nav atrasts risinājums problēmai. 

Aizsargājamajās teritorijās apbūves attīstība teritorijas plānojumā nav 
paredzēta, to iespējams, konkrētās vietās pieļaus dabas aizsardzības plāni Nav 
saņemti iedzīvotāju iesniegumi, kas izteiktu vēlmi veikt saimniecisko darbību 
vai izdalīt jaunas apbūves teritorijas dabas  liegumos, kā arī šajās teritorijās nav 
paredzēta nekāda infrastruktūras objektu attīstība.. 

Par ietekmi uz vidi samazinošu pasākumu var uzskatīt arī izstrādāto 
zonējumu, kas lauksaimniecības zemēs nosaka no jauna  veidojamo minimālo  
platību – 2 ha, dabas pamatnē no jauna zemes gabalu var veidot sākot no 5 ha. 
Plānojums neparedz jaunu ražošanas teritoriju izveidi. Blīvas apbūves 
teritorijas ir paredzētas tikai Vidsalas un Dubultu ciemos. 

Lai novērstu teritorijas plānojuma īstenošanas varbūtējo negatīvo 
ietekmi, ir jāveic plānojuma īstenošanas monitorings. Plānojuma izstrādes laiks 
sakrīt ar pagasta padomes ievēlēšanas gadu (2005. gada marts) tad pirmo 
monitoringa atskaiti vajadzētu sagatavot pēc jaunas pagasta pašvaldības 
ievēlēšanas 2009. gadā. 
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Teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings 
 
Gadi Ietekmes objekts Ietekme 
2009. Dabas liegumi, ūdensobjekti. 

Dabas aizsardzības plāni 
aizsargājamās teritorijām, Upju 
baseinu apsaimniekošanas plāni 

Teritorijas plānojuma 
sasaiste un atbilstība dabas 
aizsardzības plāniem, 
baseinu apsaimniekošanas 
plāniem 

2013. Dabas liegumi, ūdensobjekti, 
jauna attīstība. 
Dabas aizsardzības plāni 
aizsargājamās teritorijām, Upju 
baseinu apsaimniekošanas plāni. 

Teritorijas plānojuma 
sasaiste un atbilstība dabas 
aizsardzības plāniem, 
baseinu apsaimniekošanas 
plāniem 

2017. Teritorijas plānojuma 
pārskatīšana 

Teritorijas plānojuma 
ieviešanas sekmes un 
trūkumi, grozījumi vai 
darba uzdevuma jaunas 
redakcijas izstrādei 
sastādīšana. 

 
Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringu veic pašvaldība, konsultējoties 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils reģionālo vides pārvaldi un Upju 
baseinu pārvaldi (Daugavas baseina pārvalde), sagatavojot pārskatu, ko 
iesniedz Vides pārraudzības valsts birojam.
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12. Latvijas Republikas satelītkarte M 1:50 000, Kalna  pagasts, LR 

Valsts Zemes dienests, 2001. 
13. Pļavu biotopu klasifikators (Pļavu inventarizācijas projekts 2000.-

2003.), I.Kabucis. 
14. Potenciāli piesārņotās vietas(Kalna pagasta padomes informācija), 

2004. 
15. Račinskis E., Stīpniece A. 2000. Putniem starptautiski nozīmīgās 

vietas Latvijā. 3. 2001.-2003. gados Emerald/Natura 2000 projekta 
ietvaros teritorijā veikta sugu un biotopu inventarizācija. 

16. Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas plāns, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment””, 2005.(darba variants). 

17. VZD kadastra informācija „Zemes īpašumi un lietojumi Kalna 
pagastā” 2004. gadā. 

18. Zemgale, praktiska informācija tūristiem(Zemgales attīstības 
aģentūra, 2005). 

19. Zemgales attīstības stratēģija(2003). 
20. Zemgales autoceļu attīstības programmu (2003). 
21. Zemgales tūrisma attīstības stratēģija (2003.). 
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PIELIKUMS 
 

Šajā pielikumā ir apkopoti Kalna pagasta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras dokumenti: 

 
  

1. Kalna pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts un 

īss apraksts 

1.1. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts 

1.2. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu īss apraksts 

2. Kalna pagasta padomes lēmumi 

3. Publikācijas presē 

4. Valsts institūciju atzinumi, atbilstošie risinājumi un darbība 

4.1. Valsts institūciju atzinumi 

4.2 Valsts institūciju atzinumu apkopojums 

5. Citi izstrādes un sabiedriskās apspriešanas materiāli 

5.1. Darba grupu un sabiedriskās apspriešanas materiāli 
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1. KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA SABIEDRISKĀS 

APSPRIEŠANAS PASĀKUMU SARAKSTS UN ĪSS APRAKSTS 
 

1.1.  Sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts 
 

1. Lēmuma pieņemšana par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu (07.04.2004.). 
 
2. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas (turpmāk RAPLM), Jēkabpils 

rajona padomes, Zemgales Attīstības aģentūras un kaimiņu pašvaldību (Ābeļu pagasta 
padome, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju dome, Dignājas pagasta padome, Elkšņu 
pagasta padome, Leimaņu pagasta padome, Salas pagasta padome, Viesītes pagasta 
padome) informēšana par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu (lēmuma kopijas 
izsūtīšana) un kopīgo interešu teritoriju noskaidrošana. (14.09.2004.) 

 
3. Nosacījumu un informācijas teritorijas plānojuma izstrādei pieprasīšana no valsts 

institūcijām. (14.09.2004.) 
 
4. Sludinājuma publicēšana LR laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” laidienā nr.145 

(14.09.2004.) un Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” (14.09.2004.) par 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un sabiedriskās apspriešanas 1. posmu  

 
5. Kalna pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posms (14.09.2004. – 

12.10.2004.) 
 

6. Nosacījumu un informācijas no valsts institūcijām un priekšlikumu no fiziskajām un 
juridiskajām personām saņemšana teritorijas plānojuma izstrādei. 

 
7. Pārskata par fizisko un juridisko personu viedokli sagatavošana.  

 
8. Iedzīvotāju anketēšana - viedokļu par Kalna pagasta attīstības jautājumiem 

noskaidrošana. 
 

9. Vīzijas seminārs (01.06.2005.) 
 
10. Lēmuma pieņemšana par Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai (31.05.2005.). 
 
11. Paziņojuma publicēšana LR laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” nr.92 (10.06.2005.) un 

Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” (16.06.2005., Nr. 68) par Kalna pagasta 
teritorijas plānojuma projekta sabiedrisko apspriešanu. 

 
12. Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās 

apspriešanas organizēšana (2.posms) (20.06.2005.-31.07.2005.). 
 

13. Atzinumu pieprasīšana no valsts institūcijām, kas sniegušas nosacījumus Kalna 
pagasta teritorijas plānojuma izstrādei. 

 
14. Ieteikumu un iebildumu saņemšana no fiziskajām un juridiskajām personām. 

 
15. Atzinumu saņemšana no valsts institūcijām. 
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16. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme (06.07.2005.). 

 
17. Teritorijas plānojuma pārskata sagatavošana. 

 
18. Pilnveidotā Kalna pagasta teritorijas plānojuma (saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas 

rezultātiem) iesniegšana Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM) 
un vides pārskata iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma sniegšanai. 

 
19. Pozitīva atzinuma saņemšana no RAPLM un Vides pārraudzības valsts biroja. 

 
 

1.2. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu īss apraksts 
 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Kalna pagasta padomes 
07.04.2004. lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.4 §3) „Par Kalna pagasta teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu”. (skatīt 2. nodaļu) 

Uzsākot teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posmu, tika publicēts paziņojums 
LR laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” nr.145 (14.09.2004.) un Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā 
Daugava” (14.09.2004.), kuros tika norādīts sabiedriskās apspriešanas termiņš, par izstrādi atbildīgā 
amatpersona, informācija par priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietu un kārtību. (skatīt 3. 
nodaļu) 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”, 
par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu tika informēta Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrija, Zemgales attīstības aģentūra, Jēkabpils rajona padome un Kalna pagasta kaimiņu 
pašvaldības – kaimiņu pašvaldību Ābeļu pagasta padome, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju dome, 
Dignājas pagasta padome, Elkšņu pagasta padome, Leimaņu pagasta padome, Salas pagasta 
padome, Viesītes pagasta padome (14.09.2004.) Uz aicinājumu sniegt nosacījumus un definēt 
kopējās interešu teritorijas, atsaucās Dignājas pagasta padome un Aknīstes pilsētas ar lauku 
teritoriju dome. (skatīt 7.2. punktu). 

Teritorijas plānojuma izstrādei tika pieprasīti nosacījumi no Latvijas Autoceļu direkcijas 
Jēkabpils nodaļas, Daugavpils reģionālās vides pārvaldes Jēkabpils rajona daļas, Valsts aģentūras 
“Sabiedrības veselības aģentūra” Jēkabpils filiāles, Valsts Zemes dienesta Vidusdaugavas 
reģionālās nodaļas, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils brigādes, A/S “Latvijas 
Gāze” Stratēģijas un attīstības daļas, SIA “Lattelekom”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales 
reģiona Jēkabpils nodaļai, VAS “Latvenergo” ETR Jēkabpils elektrisko tīklu rajona, Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Jēkabpils rajona inspektora, Jēkabpils rajona padomes 
administrācijas. (14.09.2004.)Visas iepriekšminētās institūcijas sniedza nosacījumus plānojuma 
izstrādei. Sniegtos nosacījumus un to apkopojumu skatīt 4. nodaļā.  

Papildus iepriekšminētajām institūcijām, plānojuma izstrādei tika pieprasīta nepieciešamā 
informācija no SIA „Latvijas Mobilais telefons” un SIA „Tele2”. 

Teritorijas plānojuma izstrādes pirmajā posmā tika veikta arī iedzīvotāju anketēšana ar 
mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Kalna pagasta attīstības jautājumiem dažādās sfērās. Tika 
saņemtas 36 iedzīvotāju aizpildīts anketas (paraugu skatīt 6.3. punktu). 

2005. gada 1. jūnijā Kalna pagasta padomē tika organizēts vīzijas seminārs, kura mērķis bija 
iepazīstināt pašvaldības iedzīvotājus ar teritorijas plānojuma izstrādes procedūru un pārrunāt vides 
problēmas saistībā ar Vides pārskata sagatavošanu, kā arī izvirzīt prioritāros pagasta attīstības 
virzienus.(skatīt 6.3. punktu) 

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posma laikā (14.09.2004. – 12.10.2004.) 
tika saņemti pieci iedzīvotāju priekšlikumi plānotajai zemes izmantošanai, kas pēc iespējas tika 
ņemts vērā, sagatavojot pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Fizisko un juridisko personu 
viedoklis par teritorijas attīstības jautājumiem, tika noskaidrots veicot pagasta iedzīvotāju un lielāko 
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uzņēmēju aptaujas. To rezultātu apkopojums ir skatāms Kalna pagasta attīstības stratēģijā. 
Sabiedriskās apspriešanas II posmā kopā ar plānojuma I redakciju tika izstādīta pagasta attīstības 
programma. Jēkabpils rajona plānojums elektroniskā veidā pieejams Kalna pagasta padomē. 

Sagatavojot pagasta teritorijas plānojumu, tika organizētas tikšanās ar Kalna pagasta 
pašvaldības speciālistiem un deputātiem. 

06.07.2005. Kalna pagasta padomes telpās notika Kalna pagasta teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedriskā apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās SIA „Reģionālie projekti” pārstāvji 
un bija aicināti piedalīties vietējie iedzīvotāji, pašvaldības deputāti un darbinieki. (skatīt 6.3. 
punktu).  

2005.gada 31.maijā Kalna pagasta padomē tika pieņemts lēmums (sēdes protokola izraksts 
Nr. 8, p.5) „Par Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides stāvokļa pārskata 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (skatīt 2. nodaļu).  

LR oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (laidienā Nr. 92, 10.06.2005.) un Jēkabpils 
rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” (16.06.2005., Nr. 68) tika publicēti paziņojumi, kuros tika 
norādīti otrās sabiedriskās apspriešanas termiņi, priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas kārtība, kā 
arī informācija par laiku un vietu, kur var iepazīties ar teritorijas plānojuma pirmās redakcijas 
materiāliem (skatīt 3. nodaļu). 

Līdz 2005. gada 10. septembrim atzinumi tika saņemti no sekojošām institūcijām - SIA 
„Lattelekom”, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa, 
Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvalde, Jēkabpils rajona padome, VA „Sabiedrības 
veselības aģentūra” Jēkabpils filiāle, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Jēkabpils 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
Jēkabpils rajona brigāde, Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālā nodaļa, VAS 
„Latvenergo” Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu rajons, Valsts meža dienesta Jēkabpils 
virsmežniecība, VAS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība, Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Zemgales attīstības aģentūra, Daugavpils reģionālā vides 
pārvalde (skatīt 5.1. nodaļu). 
Vides pārskata sagatavošana notika plānojuma izstrādātajiem konsultējoties ar Vides pārraudzības 
valsts biroju, Dabas aizsardzības pārvaldi, Jēkabpils rajona padomi, Daugavpils reģionālās vides 
pārvaldes Jēkabpils nodaļu, 

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notika vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma 
sabiedrisko apspriešanu, publicējot sludinājumus laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Brīvā 
Daugava”. Vides pārraudzības valsts birojam tika nosūtīts paziņojums par sabiedriskās apspriešanas 
uzsākšanu un norisi. Kalna pagasta teritorijas plānojums un Vides pārskats tika publicēts SIA 
”Reģionālie projekti mājas lapā: www.rp.lv sadaļā ”Jaunumi”. 6. jūnijā Kalna pagasta padomē 
notika teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 
pagasta iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki. Sapulces dalībniekiem nebija iebildumu pret 
izstrādātajiem dokumentiem. (sanāksmes protokolu sk. 6.3. nodaļā.). 

 Tā kā institūciju atzinumi noteica redakcionālu un papildinošu izmaiņu veikšanu 
sagatavotājā plānojuma redakcijā, un tās nebija pretrunā ar plānojuma pamatnostādnēm, izskatot 
atzinumu apkopojumu un iedzīvotāju iesniegumus, 20.09.2005. Kalna pagasta padome pieņēma 
lēmumu pilnveidot izstrādāto teritorijas plānojumu atbilstoši institūciju atzinumiem un iedzīvotāju 
iesniegumiem, un iesniegt to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā atzinuma 
saņemšanai, kā arī iesniegt precizēto vides pārskatu Vides pārraudzības valsts birojam novērtēšanai. 
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2. KALNA PAGASTA PADOMES LĒMUMI  
 
2.1. Kalna pagasta padomes 07.04.2004. lēmumus (sēdes protokola izraksts Nr. 4, p.3) “Par 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”; 
 
2.2. Kalna pagasta padomes 31.05.2005. lēmums (sēdes protokola izraksts Nr. 8, p.5) „Par 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides stāvokļa pārskata nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai”; 

 
2.3. Kalna pagasta padomes 20.09.2005. lēmums (sēdes protokola izraksts Nr. 12, p. 1) „Par 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju”; 
 
2.4. Kalna pagasta padomes 30.11.2005. lēmums (sēdes protokola izraksts Nr. 15, p.1) „Par 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.10 „Kalna 
pagasta teritorijas plānojums” izdošanu”; 

 
2.5. Darba uzdevums teritorijas plānojuma izstrādei (skatīt nākamajās lpp) 
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3. PUBLIKĀCIJAS PRESĒ 

 
3.1. Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr.145 (14.09.2004.)  
 
3.2. Publikācija Jēkabpils rajona laikrakstā “Brīvā Daugava” (14.09.2004.)  
 
3.3. Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr. 92, (10.06.2005.) 
 
3.4. Publikācija Jēkabpils rajona laikrakstā “Brīvā Daugava” (16.06.2005., Nr.68) (skatīt 
nākamajās lpp) 
 
Teritorijas plānojums un vides stāvokļa pārskats sabiedriskās apspriešanas II posmā tika 
publicēts interneta mājas lapā www.rp.lv, kas tika norādīts arī publicētajos sludinājumos. 
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4. VALSTS INSTITŪCIJU ATZINUMI, ATBILSTOŠIE RISINĀJUMI  
UN DARBĪBA 

 
4.1. Valsts institūciju atzinumi 

1. Jēkabpils rajona padome (08.08.2005., Nr. 3-6-111); 

2. Zemgales attīstības aģentūra (01.09.2005., Nr. 1-7/145); 

3. VA „Sabiedrības veselības aģentūra”, Jēkabpils filiāle (18.08.2005., Nr. 4); 

4. Daugavpils reģionālā vides pārvalde (30.08.2005., Nr. 2.5.-29/2682); 

5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (22.07.2005., Nr. 25); 

6. Lauku atbalsta dienests, Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde (12.08.2005., Nr. 

1.1-10/1804); 

7. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (27.07.2005., Nr. 4-3/2460); 

8. Dabas aizsardzības pārvalde (06.09.2005., Nr. 3.3/100); 

9.AS „Latvijas Valsts meži”, Dienvidlatgales mežsaimniecība (03.08.2005., Nr. 4.1.-

1.2/12399/05/69); 

10. Valsts meža dienests, Jēkabpils virsmežniecība (12.08.2005., Nr. 324/5-2); 

11.Vides pārraudzības valsts birojs (28.10.2005., Nr. 7-04/2569); 
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4.2.Valsts institūciju atzinumu apkopojums 
 
Nr. 
p.k. 

Valsts institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

 
Atzinums 

 
Atzinuma ievērošana 

1. Jēkabpils rajona 
padome teritoriālās 
attīstības 
plānošanas un 
investīciju daļa 
(08.08.2005., Nr. 3-
6-111) 

1)3.11.sadaļā minētais īpaši 
aizsargājamās teritorijas Spuļģu purvs 
(dabas liegums) nosaukums netiek 
korekti atspoguļots 3.5.attēlā; 
 
2)vērst uzmanību 6.4. sadaļā 
izvirzītajam apgalvojumam, ka Kalna 
pagastā nav nevienas saimniecības, kas 
nodarbojas ar bioloģisko 
lauksaimniecību. 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 platība 22.04 ha, 
nodarbojas ar augkopību un piena 
lopkopību; 
 
3)ieteicams 6.5.2. sadaļā kā secinājumu 
pieminēt, ka Kalna pagastā nav tādu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju, 
kas atbilstu kā nacionālās nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas 
(pamatojoties uz MK noteikumos 
nr.684: Noteikumi par nacionālās 
nozīmes lauksaimniecības teritorijām 
izvirzītajiem kritērijiem). 

1)Izlabots 
 
 
 
 
2)Izlabots(papildināts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Izlabots (papildināts) 
 
 

2. Zemgales attīstības 
aģentūra 
(01.09.2005., Nr.1-
7/145); 

1)Tiek prasīti drukas un stila kļūdu 
labojumi 

1) Izlabots 
  
 
 
 

3. VA „Sabiedrības 
veselības aģentūra” 
Jēkabpils filiāle 
(18.08.2005., Nr.4) 

1) Pozitīvs atzinums  - 

4. Daugavpils 
reģionālā vides 
pārvalde, 
(30.08.2005., 
Nr.2.5.-29/2682) 

1)Kalna pagasta teritorijas plānojumā 
nav ietverti visi Daugavpils RVP 
izsniegtie nosacījumi, kurus 
nepieciešams ņemt vērā plānojot Kalna 
pagasta teritorijas dabas vērtību 
saglabāšanu: 
  1.1.)zemes īpašumus dabas liegumos 
aizliegts sadalīt zemes vienībās, kas ir 
mazākas par 10ha; 
  1.2.)būvniecības dabas liegumā 
pieļaujama atbilstoši pašvaldības 
teritorijas plānojumam, ievērojot 

1)papildinātas apbūves noteikumi 
n6.1.odaļas  apakšnodaļas 6.1.2.un 
6.1.3. „Minimālā zemes gabala 
platība”. 
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normatīvos aktos un dabas aizsardzības 
plānā noteikto kārtību un 
ierobežojumus; 
 
2)Nav ņemti vērā nosacījumi, kurus 
nepieciešams ņemt vērā apsaimniekojot 
Kalna pagasta administratīvajā 
teritorijā esošās ūdensteces un 
ūdenstilpnes, tanī skaitā: 
  2.1.)plānojumā paredzēt zvejas tiesību 
pārņemšanu pašvaldības pārziņā Kalna 
pagasta teritorijās esošajos ūdeņos (šim 
nolūkam nepieciešams pārskatīt 
vienošanās protokolu ar Valsts 
Zivsaimniecības pārvaldi); 
  2.2.)teritorijas plānojumā noteikt 
ūdenstilpju un ūdensteču prioritāros 
izmantošanas veidus; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.)noteikt ūdens bioloģisko resursu 
izmantošanas veidus, kas būtu 
piemēroti konkrētajām ūdenstilpnēm. 
Iespējamie izmantošanas veidi: 
   - makšķerēšana; 
   - rūpnieciskā zveja; 
   - licencētā amatierzveja – 
makšķerēšana; 
   - licencētā rūpnieciskā zveja; 
   - zivkopība – akvakultūras 
uzņēmējdarbība, specializētā zivju 
audzēšana; 
  2.4.)plānā paredzēt pasākumus zivju 
resursu saglabāšanai un palielināšanai; 
  2.5.)plānā atspoguļot jautājumu par 
mazizmēra kuģošanas līdzekļu 
reģistrācijas nepieciešamība; 
 
 
3)papildināt I sējuma (Paskaidrojuma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Zvejas tiesību pārņemšana nav 
teritorijas plānojumā risināms 
jautājums. 
 
 
 
2.2. Dabas liegumos prioritārā 
izmantošana ir noteikta dabas 
aizsardzība, jo nav izpētes datu, kas 
ļautu prognozēt citas izmantošanas. 
Nav iedzīvotāju iesniegumu vai biznesa 
plānu, uz kuru pamata plānot, 
piemēram, rūpniecisko zveju. 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. (sk.IV 
sējumu „Grafiskā daļa” kartes, 
Paskaidrojuma raksts, I sējums 
(.nodaļa „Teritorijas plānojuma 
risinājumi”) 
 
2.3.Ūdenstilpju bioloģisko resursu 
izmantošanas plānošana nav teritorijas 
plānojuma sastāvdaļa, ja pašvaldība 
nav izvirzījusi tādu mērķi. Konkrētām 
ūdenstilpnēm vai tecēm ir jāizstrādā 
individuālie apsaimniekošanas 
noteikumi. 
 
 
 
 
 
2.4.Nav teritorijas plānojuma 
uzdevums 
2.5.Šim mērķim nepieciešami atsevišķi 
pašvaldības sasitošie noteikumi. Šobrīd 
nepieciešamības pēc šādiem 
noteikumiem nav. 
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raksts), 3.11. sadaļu ar informāciju par 
to, ka 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; 
 
4)I sējuma 22lpp., 4. atkāpē no augšas 
ir norādīts, ka dziļurbumu raksturojums 
ir dots 6. tabulā, bet I sējumā nav 
pievienota 6. tabula; 
 
5)I sējuma 23. lpp., 2. atkāpē no 
augšas, 2. apakšpunktu izteikt sekojošā 
redakcijā – 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; 
 
6)I sējuma 23. lpp., 3.8. sadaļas pirmajā 
atkāpē ir norāde uz spēku zaudējušiem 
LR MK 08.07.1997. noteikumiem Nr. 
239 „Zemes dzīļu izmantošanas 
noteikumi”. Ar 21.06.2005. ir spēkā 
stājušies LR MK noteikumi Nr. 449 
„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī 
ģeoloģiskās informācijas izmantošanas 
vispārīgā kārtība” un derīgo izrakteņu 
ieguve ir jāveic atbilstoši augstāk 
minēto noteikumu prasībām; 
 
7)I sējuma 31. lpp., 3.11. sadaļu 
papildināt ar informāciju par to, ka 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: 
  7.1.)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 

3)papildināts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)Neprecizitāte, urbumu raksturojums 
ir pievienots Paskaidrojuma raksta I 
pielikumā, tekstā nepareiza norāde uz 
6. tabulu. 
 
5)Izlabots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)Izlabots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)Izlabots, papildināts 
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11.02.1998.; 
  7.2.)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”; 
 
8)precizēt esošo artēzisko urbumu 
skaitu Kalna pagasta teritorijā. Norādīt 
aizsargjoslas ap artēziskajiem 
urbumiem, un iezīmēt artēziskos 
urbumus, aizsargjoslas ap tiem 
teritorijas kartē. Teritorijas plānojumā 
izanalizēt artēzisko aku patreizējo 
stāvokli atbilstoši to izmantošanai un 
nepieciešamības gadījumā paredzēt to 
tamponāžu; 
 
9)I sējuma 41 lpp norādīts, ka Kalna 
pagastā nav noteikti vietējās nozīmes 
aizsargājamie dabas objekti un par 
tādiem var uzskatīt visus potenciālos 
dižkokus, bet II sējuma 94.lpp ir 
norādīts, ka Kalna pagastā ir 1 dižkoks 
– dabas piemineklis. Norādīt vai Kalna 
pagasta teritorijā ir noteikti dižkoki 
(dabas pieminekļi), norādīt dižkoku 
(dabas pieminekļu) skaitu; 
 
 
 
 
 
10) II sējuma 48. lpp 4.23. sadaļā 
iekļaut dzīvnieku novietņu plānošanas 
veikšanu; 
 
 
11)II sējumā plānojot 
inženierkomunikāciju izbūvi Kalna 
pagasta teritorijā, pievērst uzmanību, ka 
no 01.04.2005. stājas spēkā LR MK 
28.12.2004. noteikumi Nr. 1069 
„Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 
kuri nosaka ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās; 
 
12)II sējumā izvērtēt un iekļaut 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju un 
meža zemes transformācijas iespējas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)Kalna pagastā ir 26 artēziskie 
urbumi, to uzskaitījums un statuss dots 
Paskaidrojuma raksta I pielikumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)Kalna pagasts nav noteicis minētos 
dižkokus kā dabas pieminekļus, tas ir 
tikai teritorijas plānojuma ieteikums. 
Apbūves noteikumu 8. nodaļā 
„Aizsargājamās dabas teritorijas” ir 
minēti visi nosauktie koki. Oficiāla 
dižkoka statuss ir tikai Parastajai 
liepai. Valsts nozīmes 
aizsargājamam dižkokam, kas  aug 
saimniecības „Vagulāni” teritorijā. 
Pārējiem (potenciālajiem 
dižkokiem) statuss nav noteikts, tie 
ir parādīti plānojumā, jo uzskatāmi 
par saudzējamiem. 
10)Jaunu ferma būvniecība nav 
paredzēta ciemos, citas prasības 
(attālumi) ir noteikti apbūves 
noteikumu 4.23.noadaļā „Sanitārās 
aizsargjoslas” 
11)Izlabots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12)Papildināts apbūves noteikumi 
6.2.11. punkts. Transformācija atļauta 
likumdošanā noteiktajā kārtībā gan 
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13)Kalna pagasta teritorijas 
plānojumam pievienotajā teritorijas 
kartes „Kalna pagasta esošā teritorijas 
izmantošana un aizsargjoslas” 
eksplikācijas plānā nav atzīmētas 
aizsargjoslas. 

meža zemēs, gan lauksaimniecības 
zemēs atļautās izmantošanas 
nodrošināšanai, likumdošanā noteiktajā 
kārtībā. 
 
13)esošajā izmantošanā aizsargjoslas 
netiek uzrādītas. Kartes nosaukums ir 
„Ķalna pagasta teritorijas esošā 
izmantošana” (M 1: 10 000) 
 

5. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija, 
Jēkabpils rajona 
galvenais valsts 
inspektors 
(22.07.2005., Nr. 
25) 

1)Kartogrāfiskajā materiālā ap kultūras 
pieminekļiem novilkt 500 m 
aizsardzības zonas; 
 
2)precizēt kartogrāfiskajos materiālos 
Biržu pilskalna un Minsteru senkapu 
simbolu novietni plānā; 
 
3)papildināt 7. nodaļā 
„Kultūrvēsturiskais mantojums” 
dokumentu kultūras pieminekļu 
aizsardzībai: 
  a)LR MK 26.08.2003. Noteikumi Nr. 
474. „Noteikumi par kultūras 
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju, valsts 
pirmpirkuma tiesībām un vidi 
degradējošo objekta statusa 
piešķiršanu” , kurš nosaka kultūras 
pieminekļu aizsardzību un 
izmantošanu; 
  b) LR MK Noteikumi Nr.506 no 
25.11.1992. vairs nav spēkā un no 
uzskaitījuma izslēdzami; 
 
4)tekstuālajā daļā minēt, ka 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. 

1)Izpildīts. Aizsargjoslas jau ir attēlotas 
kartogrāfiskajā materiālā  (M 1: 10000) 
„Kalna pagasta teritorijas plānotā 
izmantošana un aizsargjoslas” 
2)Izpildīts. 
 
 
 
3)Izpildīts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)Izpildīts 

6. Lauku Atbalsta 
Dienests 
Viduslatvijas 
reģionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde 
(12.08.2005., 
Nr.1.1.-10/1804) 

1)Vārzgūnes ezerā ietekošā un iztekošā 
upe ir Vārzgūnes upe N-18 nevis 
Bērzaine (vadoties pēc 
ūdenssaimniecības iecirkņu 
klasifikatora ŪSIK (11.05.2005. 
Nr.6.3.-1/622)). 

1)Izlabots. 

7. Latvijas Vides, 1)ierosinām Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu ceturtās nodaļas 
4.3. punktu papildināt ar jauniem 

1)Noraidīts. Pagastā esošās piesārņotās 
teritorijas ir noteiktas kā rekultivējamās 
teritorijas. 
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ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

aģentūra 

(27.07.2005. Nr.4-

3/2460) 

apakšpunktiem: 
  a)aizliegts izmantot zemi, ēkas un 
citas būves, nenovēršot esošo vides 
piesārņojumu; 
  b)aizliegts veikt būvniecību piesārņotā 
teritorijā 

 

8. Dabas aizsardzības 

pārvalde 

(06.09.2005., 

Nr.3.3/100) 

1) 1.3.Saistība ar citiem plānošanas 
dokumentiem. Nepieciešams precizēt 
informāciju par dabas aizsardzības 
plāniem: šobrīd dabas aizsardzības 
plāni tiek izstrādāti dabas liegumiem 
„Ābeļi” un „Klaucānu un Priekulānu 
ezeri”; 
 
2)4.6.Dabas vērtības – nav ieteicams 
iekļaut informāciju par melnā stārķa 
ligzdošanu „Dimantu mežā” un 
„Ābeļos”, jo tas veicinātu sabiedrības 
interesi par šīm teritorijām un tādējādi 
varētu traucēt melno stārķu ligzdošanu. 
Nav vēlams sniegts informāciju par 
peldošā ezerrieksta konkrētām 
atradnēm. Jāizvērtē, vai nepieciešams 
pārrakstīt MK noteikumu Nr. 415 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” saturu. Nevajag minēt 
konkrēti, kādām sugām izveidoti 
mikroliegumi, jo sakarā ar to, ka 
mikroliegumu kontūras iezīmētas kartē, 
varētu tikt veicināta sabiedrības 
interese par šīm teritorijām; 
 
3)9.Plānošanas dokumenta un tā 
īstenošanas būtiskas ietekmes uz vidi 
novērtējums – nepieciešams vērtējums 
par to, kā plānojumā paredzētās 
darbības ietekmēs NATURA 2000 
teritorijas – dabas liegumus. Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas var 
ietekmēt arī tādas darbības, kas notiek 
ārpus šīm teritorijām; 
 
4)vides pārskatā trūkst šādas 
informācijas – plānošanas dokumenta 
īstenošanas iespējamās būtiskās 
pārrobežu ietekmes novērtējums; 
plānošanas dokumenta iespējamās 
alternatīvas, to izvēles pamatojums; 
iespējamie kompensēšanas pasākumi; 
 
5)vides pārskata gala redakcijas 
sagatavošanā jāpievērš uzmanība teksta 
korekcijai (terminu lietojums un izvēle, 

Informācija zināšanai. Ir izpildīts 
 
 
 
 
 
 
 
2)Paliek informācija tekstā , 
mikroliegumu robežas netiek parādītas 
kartogrāfiskajā materiālā. Informācija 
par mikroliegumiem un aizsargājamām 
teritorijām, to dabas vērtībām ir 
publiski pieejama tādējādi to nevar 
uzskatīt par slepenu. Informācija par 
MK noteikumu Nr.415 prasībām tiek 
ievietota saskaņā ar Daugavpils RVP 
nosacījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Plānojuma izstrādes gaitā nav iegūta 
informācija par tādām plānotām 
darbībām dabas liegumos vai to 
tuvumā, kas varētu būtiski ietekmēt 
dabas liegumus. (Vides pārskats 
7.nodaļa, 33.lpp.). 
 
 
 
 
4) Pārrobežu ietekme nav 
konstatēta. Plānošanas dokumentam 
netiek izstrādātas alternatīvas, 
kompensēšanas pasākumi nav 
nepieciešami un netiek 
paredzēti.(Vides pārskats 42.lpp.) 
 
5)Izlabots 
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gramatiskās kļūdas) un nodaļu 
numerācijai. 

9. AS „Latvijas 

Valsts meži” 

Dienvidlatgales 

mežsaimniecība 

(03.08.2005., Nr. 

4.1.-

1.2./12399/05/69 

1)Atzīmēt, ka visas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas iekļaujas AS „Latvijas 
Valsts mežu” pārvaldījumā esošajās 
zemēs. Perspektīvās darbības, ko nevar 
šobrīd konkrēti norādīt, būtu zemes 
dzīļu izpēte, meliorācijas sistēmu 
atjaunošana, un varbūt jaunu atzaru 
būve, ceļu būve un rekonstrukcija, kā 
arī lauksaimniecības platību iespējamā 
apmežošana, atpūtas vietu izveidošana 
pie AS „LVM” ceļiem un ūdenstilpnes. 
Plānojot darbības, tās tiks saskaņotas ar 
pašvaldību. 

1)Papildināts 

10. „Valsts meža 

dienests” Jēkabpils 

virsmežniecība 

(12.08.2005., Nr. 

324/5-2) 

Izlabot sekojošas neprecizitātes: 
 1)Apbūves noteikumu daļā: 
   a)9.lpp nav paskaidrots, kāpēc Kalna 
pagasta iedzīvotājiem ar jautājumiem 
par apbūves noteikumu prasībām būtu 
jāvēršas Valmieras rajona Būvvaldē; 
   b)51.lpp. ir nodaļa 4.27.6. „Koku 
ciršana”, kas pilnīgi neprecīza un 
jāpārstrādā. Koku ciršanu meža zemēs 
regulē „Meža likums” (24.02.200.), 
konkrēti III nodaļa un MK noteikumi 
Nr. 152 „Noteikumi par koku ciršanu 
meža zemēs” (09.04.2002.). Kārtību, 
kādā tiek veikta koku ciršana nemeža 
zemēs, nosaka MK noteikumi Nr. 416 
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža 
zemes” (28.11.2000.) ar grozījumiem 
Nr. 270, kas stājās spēkā ar 2005. gada 
27. aprīli. 
 
 2)Paskaidrojuma daļā: 
   a)nesaiste 30. un 31. lpp., kur 
uzskaitītas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas Kalna pagastā – 30.lpp. nav 
nosaukti visi dabas liegumi; 
   b)30.lpp. precīzāka redakcija būtu 
tekstam „Vides aizsardzības nolūkos 
gan valsts mežos, gan privāto meža 
īpašnieku un pašvaldības mežos, 
atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, 
tiek noteikti...” (nevis „visu īpašnieku 
mežos”). Tas pats arī vides pārskata 
daļā 12. lpp.; 
   c)37.lpp atkāpē par Kaušņu purvu ir 
minēts, ka konstatēta kailcirte. Dabas 
liegumos kailcirtes ir aizliegtas. Ja tas 
ir blakus liegumam, tad tekstā tā arī 
jānorāda. Esošajā redakcijā tas nav 
skaidri pateikts; 
   d) 37.lpp. atkāpē par dabas liegumu 
„Ābeļi” minēts Kraukļu purvs, kas 

 
1)a)Neuzmanības kļūda. Izlabots. 
 
 
 
 
b)izlabots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)a)izlabots 
 
 
 
 
b)izlabots 
 
 
 
 
 
 
 
c)Šī informācija ir iegūta no LVA datu 
bāzes „Aizsargājamās dabas teritorijas” 
un nav precizēta, svītrots no teritorijas 
plānojuma.  
 
 
d)izlabots, norādīts tekstā. 
 



PĀRSKATS par Kalna pagasta vides pārskata izstrādi 

SIA “Reģionālie projekti”, 2005 
 

atrodas Ābeļu nevis Kalna pagastā; 
   e)40.lpp. neprecīza atkāpe par zemes 
īpašuma tiesībām un zemes lietojuma 
tiesībām. Apsaimniekotājs ir AS 
„Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecība. Jēkabpils 
virsmežniecībai ar attiecīgajām 
mežniecībām ir uzraudzības un 
kontroles funkcijas; 
   f)visā projekta tekstā arī neprecīzi, 
MK noteikumiem neatbilstoši dabas 
liegumu nosaukumi, kas dažādās vietās 
atšķirīgi vienai un tai pašai teritorijā. 

e)Informācija. Neprecīzs domas 
formulējums, nav saprotama jēga un 
konteksts. 

11. Vides pārraudzības 

valsts birojs 

(28.10.2005., 7-

04/2569) 

Pozitīvs atzinums. Ieteikums Vides 
pārskatu papildināt ar informāciju par 
derīgo izrakteņu atradnēm 

„Tā kā Paskaidrojuma rakstā ir ietverta 
nodaļa „Derīgie izrakteņi”, nav 
nepieciešams to atkārtot Vides 
pāsrkatā. 

 
 
 
 
 



PĀRSKATS par Kalna pagasta vides pārskata izstrādi 

SIA “Reģionālie projekti”, 2005 
 

5. Citi izstrādes un sabiedriskās apspriešanas materiāli 
 
5.1. Darba grupu un sabiedriskās apspriešanas materiāli 
 

1. Iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai izmantotās anketas paraugs; 

2. Vīzijas seminārs – sanāksmes materiāli (dalībnieku saraksts, prezentācija);  

3. Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes materiāli (protokols un dalībnieku saraksts); 
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Kalna pagasta 
teritorijas plānojums

2005-2017

SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” 

APSPRIEŽAMIE JAUTĀJUMI

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZDEVUMI (I.Urtāne)
ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKTSTUROJUMS
PASTAIGA PA VIDSALU UN DUBULTIEM  
(P.Grants)
PAGASTA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI (I.Urtāne)
PRIORITĀTES
ZONĒJUMS

DAUGAVPILS

PREIĻU

JĒKABPILS
AIZKRAUKLES

MADONAS

Daugavpils

JēkabpilsAizkraukle

Preiļi

Ilūkste
Subate

KALNA PAG.

Madona

Rīga

L I E T U V A 

Rē
zek

ne

Polocka

Rēzekne

KALNA pagasta teritorijas plānojums

Darba uzdevums
LR likumdošana (likumi, MK 

noteikumi)

Valsts institūciju nosacījumi
JĒKABPILS rajona padome
Daugavpils reģionālā vides pārvalde
VZD Vidusdaugavasreģionālās nodaļa
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
VAS “Sabiedrības veselības aģentūra” 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
A/S “Latvijas Gāze”
SIA “Lattelekom”
VAS “Latvenergo”
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija u.c.

Iedzīvotāju priekšlikumiZemes īpašumu 
struktūra

Izstrādātie un izstrādes 
stadijā esošie 
detālplānojumi

Dabas aizsardzības plāni un citi 

noteikumi

Attīstības plānošanas 
dokumenti

Valsts un reģionālais līmenis

Dabas liegumi:

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 
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SVN procedūra Pagastā nav nacionālas nozīmes 
LIZ

Pagastā ir meliorētās LIZ
Vērtīgākas LIZ (no rajona plānojuma)
Pārējā LIZ

Īpašumu struktūra

Upju baseinu apsaimniekošana

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

Galvenās reģiona prioritātes, uz kā 
balstīt attīstību :

Cilvēkresursu attīstība;
Infrastruktūras attīstība (t.sk. sakaru);
Sociālo pakalpojumu nodrošināšana 
pašvaldībā;
Atbalsts tūrisma attīstībai.

Pagasta 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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TERITORIJAS PLĀNOJUMA UZDEVUMI
Izstrādāt pagasta teritorijas zonējumu, pamatojoties uz 
augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem, pašvaldības 
attīstības stratēģiju un institūciju nosacījumiem.
Attēlot kartē infrastruktūras objektus un teritorijas, norādīt to 
aizsargjoslas.
Veikt artēzisko urbumu, dižkoku inventarizāciju, dabas resursu 
atradņu apzināšanu.
Noteikt re kultivējamās teritorijas.
Paredzēt teritorijas atpūtas vietu iekārtošanai dabā, ciemu 
teritorijās.
Ievērtēt dabas liegumu teritorijās (NATURA 2000) noteiktās 
prasības.
Noteikt prioritāros atjaunojamos un uzlabojamos ceļa posmus.
Attēlot dabas un kultūras pieminekļus un to aizsargjoslas.

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti

3
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Kalna pag.

Sfēras, kurās nepieciešami būtiski 
uzlabojumi

0 5 10 15 20 25

 Izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes

Kultūras iestādes

Veselības aizsardzība   

 Sociālā aprūpe   

Sadzīves pakalpojumi 

 Autoceļi 

 Komunālie pakalpojumi 

 Tirdzniecība 

 Telekomunikācijas 

Vides aizsardzība 

Prioritāri risināmie jautājumi

Autoceļa Siliņi- Aknīste asfaltēšana
Kultūras nama remonts
Skolas remonts
Medicīniskā+ sociālā aprūpe
Atkritumu apsaimniekošana
NAI Vidsalā
Sakaru uzlabošana

Priekšlikumi teritorijas plānojuma 
izstrādei

Atkritumu apsaimniekošana Dubultos, Vidsalā, 
šķirošana
Peldvietas izveide Dubultos
Sakopt pielūžņoto izcirtumu Vidsalas ciemā
Sakopt savu īpašumu
Rīkot talkas
Iekārtot brīvdabas estrādi
Iekārtot atpūtas zonas ciemos
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Kalna pagasta priekšrocības
Izglītības iestāde skola 6
Kultūras nams  4
Iespēja attīstīt lauku tūrismu 5
Daudz neizmantotas zemes
Tranzītceļš 2
Jēkabpils tuvums  2
ģeogrāfiskais stāvoklis
atbalstāmā reģiona statuss
grants krājumi  5
meži , ezeri  7
melnā seguma ceļš Birži- Ilūkste  3
dabas liegumi  3
ērta satiksme ar rajona centru un republikas pilsētām 3
grants ieguve ceļu uzlabošanai
Vidsalā laba satiksme
autoceļš Siliņi - Aknīste - tuvākais uz Lietuvas robežu Subatē
iespējas attīstīt bioloģisko un ekoloģisko lauksaimniecību
ezeri un purvi , līdzens reljefs
Klaucānu un Priekulānu ezeri ar ezerriekstu 4
Nomavas purvs - dzērvenes, mellenes

Novadu veidošana

Lauksaimniecība ir perspektīva!

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%

Tūrisms?

Kalna pagasta attīstības vīzija

Tīra, sakopta vide

Attīstīta lauksaimnieciskās produkcijas ražošana

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

Labi uzturētais ceļu tīkls nodrošina satiksmi ar 
Jēkabpili, Daugavpili un vietējas nozīmes centriem 
– Aknīsti, Viesīti, Zasu.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

APBŪVES NOTEIKUMI

PĀRSKATS PAR    
PLĀNOJUMA  IZSTRĀDI

KARTES M 1: 10 000, 
M 1:  5000

PLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

ZONĒJUMS

Dabas pamatnes teritorijas (Dabas liegumi 
meža teritorijas, upes un ezeri)

Lauksaimniecības teritorijas 
Mazsaimniecību teritorijas MA (minimālā 
platība – 2 ha,)

ZONĒJUMS

Lauku apbūves teritorijas (minimālā platība 0,5-
2 ha)

Mazsaimniecību teritorijas (minimālā platība 2 
ha)

Mazdārziņu teritorijas  -esošo zemes gabalu 
robežās

Mazstāvu dzīvojamā apbūve (minimālā platība 
2500 m2 –ciemu robežās)

ZONĒJUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas 
DD
Sabiedrisko iestāžu teritorijas S
Darījumu iestāžu teritorijas 
Jauktas dzīvojamās un darījumu 
iestāžu teritorijas (ciemos)
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