
 

 

Jēkabpils novada domes informatīvs ziņojums 

par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumā 2013. – 2025.gadam. 

Jēkabpils novada dome (Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, LV-5202, tālrunis: 65220730, 

 e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv, www.jekabpilsnovads.lv) atbilstoši Ministru 

kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” VII nodaļā noteiktajam informē, ka 2013. gada 22. augustā  ir 
apstiprināts plānošanas dokuments „Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-

2025.gadam” (turpmāk tekstā Jēkabpils novada TP), kurš ir izstrādāts, ņemot vērā vides 

pārskatu, institūciju sniegtos atzinumus, kā arī sabiedriskās apspriešanas rezultātus.  

 

Vides apsvērumu integrēšana Jēkabpils novada TP.  
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma vides aizsardzības mērķi ir dabas un vides 

kvalitātes saglabāšana, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana iedzīvotājiem, kā arī 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.  

Plānojuma risinājumu iespējamā ietekme uz vidi ir pozitīva vai neitrāla, jo īpaši 

aizsargājamo dabas objektu teritorijās un tiešā to tuvumā netiek plānota apbūves u.c. 

aktīvas saimnieciskās darbības attīstība, kas varētu ietekmēt īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju dabas vērtību saglabāšanu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir izveidotas ar 

MK noteikumiem, uz tām attiecas normatīvie akti, un teritorijas plānojumā tiek ievērotas 

šo dokumentu prasības.  

Nozīmīgākās vides problēmas, kas perspektīvā varētu būt saistītas ar plānojuma 

īstenošanu, ir Ražošanas objektu apbūves teritoriju attīstība, mazo ražotņu ierīkošana 

Mežu teritorijās un Lauku zemēs, kas atkarībā no uzņēmējdarbības veida var radīt 
videi jaunu piesārņojuma slodzi, kā arī tūrisma attīstība. Lauksaimniecība ir viena no 

galvenajām ekonomiskajām nozarēm, kas var negatīvi ietekmēt ūdens kvalitāti, t.sk.  

Daugavas ūdens ekoloģisko kvalitāti, un bioloģisko daudzveidību, arī augsni. 

Derīgo izrakteņu ieguves attīstība var ietekmēt vides hidroloģisko režīmu, ainavas, 

tiek zaudētas dabas vērtības. 

Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, 

sekmēs ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu, virszemes un pazemes 

ūdens resursu kvalitātes saglabāšanos, kā arī būs pozitīva ietekme uz cilvēku veselību. 

Energoefektivitātes un siltumapgādes sistēmu uzlabošana ļaus samazināt siltumenerģijas 

patēriņu, līdz ar to uzlabojot gaisa kvalitāti un samazinot oglekļa dioksīda emisijas, kam 

būs pozitīva ietekme uz vidi, klimata pārmaiņām un cilvēku veselību. 

Atkritumu saimniecības sakārtošanai būs pozitīva ietekme uz vidi un cilvēku veselību, 

šķirota atkritumu savākšana ļaus efektīvāk izmantot dabas resursus. 



Plānošanas dokumenta realizācija kopumā uzlabos vides stāvokli novadā, kā arī veicinās 

teritorijas sakārtotību, potenciālo resursu izmantošanu, vides un kultūrvēsturisko vērtību 

saglabāšanu.  

Ja teritorijas plānojums netiktu īstenots, vides stāvokli varētu pasliktināt zemes īpašumu 

fragmentācija, normatīvo aktu neievērošana aizsargjoslās un aizsargājamās teritorijās, 

ainavas degradācija, patvaļīga būvniecība. 

Izstrādājot Jēkabpils novada TP, ir ņemts vērā Vides pārskats. 

Lai samazinātu iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un nodrošinātu līdzsvarotu Jēkabpils 

novada attīstību, teritorijas plānojumā ietverti vairāki nosacījumi:  

• visā novada teritorijā ir aizliegts veikt A kategorijas piesārņojošās darbības; 

izmantot degvieleļļu (mazutu) un akmeņogles kā kurināmo energoapgādē un 

izejvielu ražošanas procesos; veikt bīstamo atkritumu apglabāšanu un 

pārstrādi,dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes atkritumu apglabāšanu un 

pārstrādi; 

• veicot būvniecību vai citu saimniecisko darbību zemes vienībā, maksimāli saglabā 
augsnes virskārtu un reljefu, augsnes virskārtu pēc būvdarbu pabeigšanas atjauno, 

būvprojekta sastāvā izstrādā vertikālā plānojuma;  

• teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu veic vietās, kurās nepieciešami īpaši 

pasākumi atļautās izmantošanas uzsākšanai; 

• īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir atļauta teritorijas izmantošana, kas ir 

saistīta ar šo teritoriju dabas aizsardzības, tūrisma un sabiedrības informēšanas 

pasākumu realizāciju; tās apsaimnieko atbilstoši dabas un vides aizsardzību 

regulējošo normatīvo aktu prasībām; 

• īpašas prasības  ir noteiktas  aizsardzībai pret akustisko troksni un smakām,  

ūdensapgādei,  sadzīves notekūdeņu savākšanai, attīrīšanai un novadīšanai,  vēja 

elektrostacijām un citu alternatīvās enerģijas avotu izmantošanai,  atkritumu 

apsaimniekošanai, degvielas un gāzes uzpildes stacijām,  potenciāli piesārņoto 

teritoriju izmantošanai, derīgo izrakteņu ieguvei,  mazo ražotņu darbībai,  meža 

zemes apsaimniekošanai un meža atmežošanai, darbībām plūdu riska teritorijās,  

mazdārziņu ierīkošanai un apsaimniekošanai,  kultūras mantojuma saglabāšanai 

u.c.  

Jēkabpils novada TP ir iestrādātas aizsargjoslas, aprakstīts to darbības mehānisms. 

Ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida objektus no nevēlamas 

ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, pasargāt vidi un cilvēku no  

kāda objekta kaitīgās ietekmes.  

 

Institūciju izteikto atzinumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātu integrācija  

Teritorijas plānojums un Vides pārskats iesniegts un atzinumi saņemti no Valsts Vides 

dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Veselības inspekcijas Latgaless kontroles 

nodaļas; Zemgales plānošanas reģiona administrācijas, Dabas aizsardzības pārvaldes 

Latgales reģionālās administrācijas un Vides pārraudzības valsts biroja.  

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldei, Veselības inspekcijas 

Zemgales kontroles nodaļai, Zemgales plānošanas reģiona administrācijai  un Vides 

pārraudzības valsts birojam nav ieteikumu Vides pārskata pilnveidošanai. 



Vides pārskata 4.3. apakšnodaļā veikti labojumi atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes 

Latgales reģionālās administrācijas atzinumam, tai skaitā precizēta informācija par 

novada mikroliegumiem.   

Jēkabpils novada TP 1. redakcijas un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika 

organizēta vienlaikus laikā no 2013.gada 24.aprīļa līdz 4.jūnijam. Sabiedriskās 

apspriešanas sanāksme notika 2013.gada 10. maijā plkst. 11.00 Jēkabpils novada 

pašvaldības administrācijas ēkā Jēkabpilī, Rīgas iela 150a. Tajā piedalījās 28 dalībnieki.  

Sabiedriskās apspriešanas laikā, kā arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmē netika 

saņemts neviens rakstisks priekšlikums vides pārskata pilnveidošanai. 

 

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 3.jūlijā ir izsniedzis atzinumu Nr.23 „Par 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Vides pārskatu”, kurā tiek 

rekomendēts Jēkabpils novada pašvaldībai, pilnveidojot un īstenojot Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumu 2013.–2025.gadam, ņemt vērā Vides pārskatā un sabiedriskās 

apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus. 

Pamatojums Jēkabpils novada TP pieņemtā varianta izvēlei.  

Pieņemtais Jēkabpils novada TP variants paredz radīt pamatu ilgstošai un stabilai 

Lubānas novada ekonomiskai attīstībai, nodrošināt atbilstošu dzīves līmeni, izmantojot 

pašvaldībā esošos resursus, ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un 

veicinot tā saglabāšanu, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un reglamentējot 

būvniecības kārtību tajā, sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses, nodrošinot 

kvalitatīvu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas procesu un telpisko piesaisti 

Jēkabpils novada attīstības programmas stratēģisko mērķu un attīstības prioritāšu 

sasniegšanai. 

Variants, ja teritorijas plānojums netiek izstrādāts vai netiek ievēroti teritorijas plānojumā 
ietvertie noteikumi, sociālās un ekonomiskās sfēras attīstība Jēkabpils novadā var radīt 
nepārdomātu lēmumu pieņemšanu, neadekvātus problēmu risinājumus, haotisku 

teritorijas attīstību un vides problēmu saasināšanos. 

 

Informācija par Jēkabpils novada TP īstenošanas monitoringa veikšanu.  

Lai konstatētu Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam īstenošanas 

radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Jēkabpils novada dome, izmantojot valsts vides 

monitoringa un citus pieejamos datus, veiks TP īstenošanas novērtējumu un divas reizes  

plānošanas periodā (2019. un 2024.gadā) izstrādās monitoringa ziņojumus, kurus kurus 

iesniegs Vides pārraudzības valsts birojā (arī elektroniskā veidā) līdz 2019. un 2024. gada 

30. jūnijam. 

   

Jēkabpils novada teritorijas plānojums un Vides pārskats izstrādāts ESF projekta „Jēkabpils 

novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai 

ekonomiskai novada attīstībai” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004 ietvaros. Līdzfinansē 

Eiropas Savienība 

 


