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IEVADS

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski 
augstākais vietējās pašvaldības attīstības 
plānošanas dokuments, saskaņā ar kuru 
izstrādāta Jēkabpils novada attīstības 
programma un Jēkabpils novada teritorijas 
plānojums.  

Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments (līdz 2030.gadam), kurā 
noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, 
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības 
perspektīva. 

Dokuments izstrādāts, ievērojot hierarhiski 
augstāk esošu attīstības plānošanas dokumentu– 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
Zemgales plānošanas reģiona teritorijas 
plānojuma uzstādījumus un prioritātes. 

Dokuments sagatavots ar Eiropas Sociālā fonda 
atbalstu 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.  

Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādātājs - SIA „Reģionālie projekti”. 
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JĒKABPILS NOVADS 2013 

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS. Jēkabpils novads 
atrodas Austrumlatvijas zemienē, Daugavas 
ielejas kreisajā krastā, Zemgales plānošanas 
reģionā. Novada teritorijā ietilpst 60km 
Daugavas krasta. 

Jēkabpils novads ir pašvaldība Sēlijā, izveidota 
01.07.2009. apvienojoties septiņām bijušā 
Jēkabpils rajona kaimiņu pašvaldībām. Novads 
atrodas Austrumlatvijas zemienē Daugavas 
ielejas kreisajā krastā. Novads robežojas ar 
Jēkabpils pilsētu, Krustpils novadu, Līvānu 
novadu, Daugavpils novadu, Ilūkstes novadu, 
Aknīstes novadu, Viesītes novadu un Salas 
novadu.2 

 

1.attēls. Jēkabpils novads Latvijā 

NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA: 9051 km2 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS: 54622.  

IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS: 6,03 cilvēki/km2 

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS: Jēkabpils (atrodas 
ārpus novada teritorijas). 

 

 

 

                                                           

1
 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes dati 

2
 Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās 01.01.2013., 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

1.tabula. Administratīvais iedalījums: 
Teritoriālā  
vienība 

Pagasta 
centrs 

Pagasta 
platība 
(km

 2
) 

Iedzīvotāju  
skaits

3
 

Ābeļu 
pagasts 

Brodi 126,67 973 

Dignājas 
pagasts  

Vandāni 83,44 536 

Dunavas 
pagasts  

Dunava 124,2 689 

Kalna 
pagasts  

Vidsala 173,1 668 

Leimaņu 
pagasts  

Mežgale 101,73 539 

Rubenes 
pagasts  

Rubeņi 182,2 1096 

Zasas 
pagasts  

Zasa 114,62 961 

 

DABAS RESURSI 

Meža zemes aizņem 48719 ha novada teritorijas, 
purvi - 3488,6ha (3,86%). Lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme aizņem 33826,2 ha jeb 
37,43% no kopējās novada teritorijas, no tiem 
vislielākās platības aizņem aramzeme.  

 

                                                           

3
 Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās 01.01.2013., 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

49% 

37% 

4% 
3% 

2% 

2% 

2% 1% 

2.attēls. Zemes lietojuma veidi (%) 

meži

lauksaimniecībā
izmantojamā zeme

purvi

ūdens objektu zeme

pārējās zemes

krūmājs

zeme zem ceļiem

zeme zem ēkām un
pagalmi
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Nozīmīgākās upes – Daugava un tās pietekas 
Eglaine, Ziemeļsusēja, Dviete. Lielākie ezeri – 
Klaucānu ezers (21,3ha), Priekulānu ezers 
(22,5ha), Nomavas (Baltais) ezers (22,2ha), 
Krūkliņu ūdenskrātuve (40,0ha) un Vārzgūnes 
ezers (43,0ha) Kalna pagastā. 

Novadā atrodas 2 smilts, 7 smilts-grants, 2 
dolomīta, 7 māla atradnes; 54 kūdras atradnes 
un prognozēto krājumu laukumi; kā arī 5 smilts-
grants, 1 dolomīta, 2 māla un 3 sapropeļa 
prognozēto krājumu laukumi4. Lielākā smilts-
grants atradne Laukāres atrodas Leimaņu 
pagastā, 5 smilts-grants atradnēs notiek izstrāde, 
derīgie izrakteņi tiek izmantoti būvniecībai, ceļu 
būvei un remontam vai ceļu uzturēšanai. 

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Novadā atrodas 10 „Natura 2000” teritorijas: 
deviņi dabas liegumi (Klaucānu un Priekulānu 
ezers; Spuļģu purvs; Kaušņu purvs; Saltais purvs; 
Tīreļu purvs; Ābeļi; Eglone; Dimantu mežs; 
Nomavas purvs) un daļa dabas parka „Dvietes 
palienes”. ĪADT aizņem 7148ha jeb 7,9% no 
novada kopējās zemes platības5. 

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

Vietējās nozīmes dabas objekti bez 
aizsargājamas teritorijas statusa: Zasas muižas 
parks un Rubenes dabas parks. 

KULTŪRVĒSTURISKĀ VIDE 

Novada teritorijā atrodas 29 valsts aizsargājami 
kultūras pieminekļi: 1 valsts nozīmes 
arhitektūras (Zasas luterāņu baznīca), 1 mākslas 
(Kapa plāksne A.Velinkam – Dignājā) un 1 
vēstures piemineklis (dzejnieka Raiņa dzīves 

                                                           

4
 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 

Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs 
5
 Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam, 

Paskaidrojuma raksts 

vieta – Tadenavā), pārējie valsts vai vietējas 
nozīmes arheoloģijas pieminekļi6. 

Apzināti 15 pašvaldības aizsargājami 
kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti - Ābeļu 
pamatskola, Meņķa muiža, Dignājas evaņģēliski 
luteriskā baznīca, Červonkas (Kaldabruņas) 
evaņģēliski luteriskā baznīca, Rubenes pagasta 
pārvaldes ēka, Zasas muižas centrs u.c. 

IEDZĪVOTĀJI 

Pēc iedzīvotāju reģistra datiem 2013.gada janvārī 
Jēkabpils novada teritorijā bija deklarējušies 
5462 iedzīvotāji7. 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 10 
gadu periodā novada teritorijā iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 2231 iedzīvotāju jeb 30,7%8. 

 

Pēc nacionalitātes 88% iedzīvotāju ir latvieši, 8%- 
krievi, 4% citas tautības9. 

63,40 % iedzīvotāju ir darbspējas vecumā, 12,3% 
pirms darbspējas, bet 24,3% pēc darbspējas 
vecuma10. 

                                                           

6
 Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam, 

Paskaidrojuma raksts 
7
Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās, 

http://www.pmlp.gov.lv 
8
 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes dati 

9
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 

10
 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes dati 
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3.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas 
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Vidējais iedzīvotāju blīvums pašvaldībā – 5,6 
cilv./km2. 

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

 Valsts reģionālie autoceļi: P72 Ilūkste-Bebrene-
Birži (daļēji ar asfaltbetona segumu), P74 Šiliņi-
Aknīste (ar asfaltbetona segumu), P75 
Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) (ar 
asfaltbetona segumu) 

 14 valsts vietējie ceļi: V708 Subate-Kaldabruņa-
Rītenišķi V778 Daugava-Lapas V783 Jēkabpils-
Dignāja-Ilūkste (gar Daugavu) V784 Kaminski-
Kazukrogs V790 Leimaņi-Mežgale-Grāvīši V791 
Leimaņi-Skrīveri V799 Reiņi-Nīcgale V800 
Rubeņi- Ancene-Subate V801 Rubeni-Dunava 
V810 Slate-Dominieki-Auziņas V822 Vilkupe-
Bebrene V824 Zasa-Vandāni V826 Pievedceļš -
Mežzemes skolai V828 Kalnciems-Stradi 

 Pašvaldības ceļi:  

 86 A grupas autoceļi (ar melno segumu – 
2,2km (1%), ar grants (šķembu) – 232,41km 
(95%), bez seguma 10,96km (4%)); 

 108 B grupas autoceļi (ar melno segumu – 
2,06km (2%), ar grants (šķembu) – 94,92 
(73%), bez seguma – 30,4km (23%));  

 94 C grupas autoceļi (ar melno segumu – 
0,14km (0,15%), ar grants (šķembu) – 
51,34km (55%), bez seguma – 41,86km 
(45%))  

 20 Pašvaldības ielas (ar melno segumu – 
4,87km (38,12%), ar grants (šķembu) – 
5,22km (40,89%))11 

Jēkabpils novadā ir zemākais asfaltbetona ceļu 
seguma īpatsvars Zemgals plānošanas reģionā- 
valsts autoceļi – 17%, pašvaldības ceļi – 0,4%, kas 
atstāj negatīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības 
attīstību un iedzīvotāju nodarbinātības iespējām. 

Neapmierinoša ir valsts ceļu kvalitāte, kas 
savieno pagastu centrus, apgrūtina novada 
administratīvā centra –Jēkabpils pilsētas 
sasniedzamību, mazina attīstības centru lomu, 
pakalpojumu pieejamību, iespējas 
uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās. 
Mitros laikapstākļos valsts autoceļu P72 un V783 
neapmierinošais tehniskais stāvoklis apgrūtina 
pārvietošanos vai atsevišķos posmos pat padara 
to neiespējamu. Autoceļi ir nozīmīgi Zasas, 
Rubeņu, Dunavas, Sudrabkalna un Vandānu 
sasniedzamībai.  

No lielākās daļas pagastu centru uz novada 
administratīvo centru Jēkabpilī sabiedriskais 
transports kursē vairākas reizes dienā. Novadu 
var sasniegt ar reģionālas nozīmes starppilsētu 
autobusu maršrutiem Rīga- Daugavpils (līdz 
Jēkabpils autoostai) vai izmantojot dzelzceļa 
maršrutu Rīga-Krustpils vai Rīga-Daugavpils un 
izmantot pārceltuvi pār Daugavu Līvāni-Dignāja. 
Saikni ar Daugavas labo krastu nodrošina divas 
pārceltuves pār Daugavu.  

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Ābeļu pagasta teritoriju šķērso elektroenerģijas 
pārvades tīkla 110kV gaisvadu elektrolīnijas. Daļā 
teritorijas, trūkst elektroenerģijas jaudu, kas 
apgrūtina jaunu pieslēgumu veidošanu vai 
jaudas palielināšanu. Elektroapgādes 
modernizācijas pasākumu ietvaros notiek 
                                                           

11
Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam, 

Paskaidrojuma raksts. 
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pakāpeniska pārvades tīklu nomaiņa, ņemot vērā 
līniju nolietojumu. 

Novada teritorijā ir nekvalitatīvi mobilie sakari, 
nav pieejams optiskais internets. 

Centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi 
pieejami Brodos, Vidsalā, Dubultos, Mežgalē, 
Zasā, Liepās, Slatē, Rubeņos, Kaldabruņā, 
Dunavā, Sudrabkalnos un Vandānos, kur ir 
ierīkoti centralizētās ūdensapgādes tīkli un 
ūdensapgādei izmanto pazemes ūdeņus. 

Centralizētajās notekūdeņu savākšanas sistēmās 
sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti deviņās 
bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās: Dunavas ciema, 
Vandānu ciema, Mežgales ciema, Rubenes 
ciema, Slates ciema, Vidsalas ciema, Dubultu 
ciema, Zasas ciema un Sudrabkalna ciema 
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. 

ERAF projektu ietvaros būtiski tiek uzlaboti 
ciemu ūdenssaimniecības pakalpojumi, tomēr ir 
nepieciešamas projektu turpmākās kārtas 
novecojušo tīklu rekonstrukcijai un notekūdeņu 
attīrīšanas ietaišu izbūvei. Nepieciešams uzlabot 
ūdenssaimniecību Slatē, Liepās un Dubultos. 

Centralizētas siltumapgādes pakalpojumi 
pieejami Brodos, Dunavā un Zasā. Pārējos 
ciemos daudzdzīvokļu mājās, sabiedriskajās 
iestādēs un citos objektos nodrošināta vietējā 
apkure. Būtiska ir ēku siltināšana. 

Centralizēta gāzes apgāde pieejama vienīgi 
Jēkabpils piepilsētā Ķeikānos. Perspektīvā gāzes 
apgāde iespējama no Jēkabpils pilsētā esošiem 
augstā, vidējā un zemā spiediena gāzesvadiem. 

Ierobežotais patērētāju skaits, nepieciešamie 
nelielie apjomi un ievērojamo investīciju 
nepieciešamība padara gāzes apgādes 
iespējamību visā novada teritorijā teorētisku. 
Perspektīvā gāzes apgāde blīvi apdzīvotajās 
vietās Jēkabpils piepilsētā uzskatāma par kopīgu 
interešu jautājumu ar Jēkabpils pilsētas 
pašvaldību. 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

Novada teritorijā 2013.gada jūnijā reģistrēti 468 
uzņēmumi12. 

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

2.tabula. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu
13

 
Nr. p. 

k. 
Uzņēmums Apgroz. 

(LVL) 
2012.g. 

pret 
2011. 

pret 2010. 

1 SIA "MIKOR" 3,07 milj. 3% 6% 
2 SIA "CMC 

OZOLI" 
1,29 milj. 2.07 

reizes 
2.11 reizes 

3  SIA "ALKO" 1,09 milj. 10% 4% 
4 SIA "BIOMEAT" 1,06 milj. nav 

datu 
nav datu 

5 Jēkabpils 
rajona Dignājas 
pagasta 
zemnieku 
saimniecība 
"KALNĀRES" 

490 tūkst. 31% 2.15 reizes 

6 Krustpils 
pagasta 
A.Akmens 
zemnieku 
saimniecība 
"LAŠI" 

478,9 
tūkst. 

50% 37% 

7 Zasas pagasta 
Prodišķa 
zemnieku 
saimniecība 
"STABIŅI" 

352,9 
tūkst. 

57% 2.75 reizes 

8 Dunavas 
pagasta 
zemnieku 
saimniecība 
"DZĒRVES" 

347,7 
tūkst. 

2.44 
reizes 

4.50 reizes 

9 Zasas pagasta 
M.Ludānes 
zemnieku 
saimniecība 
"NOVIKI" 

297,3 
tūkst. 

0% 3% 

10 SIA "Lipo 
Speed" 

280,4 
tūkst. 

38% nav datu 

 

                                                           

12
 Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika 

Latvijas novados, Lursoft Statistika 2013.g. 
13

 Lursoft Statistika 2013.g. 

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100015887&id=391&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100015887&id=391&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100015887&id=391&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100015887&id=391&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100015887&id=391&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100015887&id=391&tablereorder=yes&tableorder=4&tablesequence=A
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33 saimniecības nodarbojas ar bioloģisko 
lauksaimniecību – pārsvarā ar gaļas liellopu 
audzēšanu un piena lopkopību. Starp 
lauksaimniecības uzņēmumiem lielākās zemju 
platības aizņem augkopības un lopkopības 
nozares uzņēmumi. 

Lielākās graudkopības saimniecības: ZS „Laši”, 
SIA „CMC Ozoli”, ZS „Liepas”, ZS „Vārpiņas”, ZS 
„Kalnāres”, ZS „Lejas Jērāni, ZS „Dzērves”, ZS 
„Stabiņi”, ZS „Pipariņi”, ZS „Cielavas”, ZS 
„Zemzari” un ZS „Veckļaviņas”. 

Piena lopkopības saimniecības: ZS „Krasti”, ZS 
„Strautiņi”, ZS „Austrumi”, ZS „Plūmes”, ZS 
„Līvas”, ZS „Aizsili” un ZS „Sarmītes”. 

Gaļas lopkopības saimniecības: ZS „Mežāres”, ZS 
„Niedrupītes”, ZS „Grāviņi-1”, ZS „Mežsētas”, ZS 
„Krasti”, ZS „Kāres” un ZS „Ābelītes”. Zasas 
pagastā atrodas SIA „KEBEKO” kautuve. 

Aitkopības saimniecības: ZS „Lejiņas”, ZS 
„Jaunpriekšāni”, ZS „Pļaviņas”. 

Dārzeņu audzētāji: ZS „Rītausmas”, ZS 
„Cielavas”, ZS „Dzilnas”, ZS „Svarāni”. ZS „Bērzi”, 
ZS „Veckļaviņas”. 

Mežsaimniecības pakalpojumus sniedz: ZS 
„Kalnieši, SIA „IP Dālderis”, ZS „Upmaļi”, ZS 
„Jaunvietas”. 

Tūrisma nozarē darbojas: ZS „Gulbji”, ZS 
„Pūpoli”, ZS „Mazreiņi”, ZS „Jaunslīterāni”. Tiek 
audzēti brieži un organizētas komercmedības 
briežu dārzā „Ziemeļsusējas brieži”.  

Zivkopības nozarē darbojas: ZS „Pūpoli” un ZS 
„Karpuškas”. 

Transporta pakalpojumus nodrošina – SIA 
„Alko". Ceļu būves nozarē darbojas – SIA 
„Mikor"14. 

Populāra uzņēmējdarbības forma ir 
mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšana - 

                                                           

14
 Jēkabpils novada attīstības programma 2012.-

2018.gadam. 

novada teritorijā ir 24 pārtikas veikali un 
kafejnīcas15. 

SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 

Pašvaldības pārraudzībā ir 31 iestāde, t.sk. 
Jēkabpils novada administrācija un 7 pagastu 
pārvaldes, 5 pamatskolas, vidusskola, 6 tautas 
vai kultūras nami, 11 bibliotēkas un Jēkabpils 
novada bāriņtiesa, novada dzimtsarakstu nodaļa 
un sociālais dienests16. 

Sociālās infrastruktūras - izglītības iestādes, 
kultūras, sporta, veselības aprūpes un sociālo 
pakalpojumu objekti atrodas galvenokārt 
lielākajās apdzīvotajās vietās – Zasā, Rubeņos, 
Dunavā un citos pagastu centros vai ciemos 
(skatīt 5.attēlu). 

Teritoriju un objektu nodrošinājums sociālās 
infrastruktūras attīstībai vērtējams kā 
pietiekams. Novada iedzīvotājiem ir iespējams 
sportot, izmantojot skolu sporta objektus. 
Vasarā Zasa ir aktīva nometņu rīkošanas vieta, ir 
attīstīta kultūras infrastruktūra.  

Audzēkņu skaits novada vispārizglītojošajās 
skolās samazinās. Iedzīvotāju, t.sk. skolēnu un 
pirmskolas vecuma bērnu skaita samazināšanās 
sadārdzina pakalpojumu sniegšanu, kvalitātes 
nodrošināšanu un objektu uzturēšanu17. 

IZGLĪTĪBA 

Izglītības pakalpojumus nodrošina piecas 
pamatskolas un viena vidusskola - Ābeļu 
pamatskola, Bērzgala pamatskola, Dignājas 
pamatskola, Dunavas pamatskola, Rubenes 
pamatskola, Zasas vidusskola. 

KULTŪRA 

Jēkabpils novads ir novads ar ļoti stabilām 
kultūras tradīcijām. Jēkabpils novadā darbojas 6 
kultūras nami. Kā vadošais ir izvirzīts Rubenes 

                                                           

15
 Jēkabpils novada pašvaldības dati 

16
 Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-

2025.gadam. Paskaidrojuma raksts 
17

 Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-
2025.gadam. Paskaidrojuma raksts 
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kultūras nams. Kultūras namu galvenais darbības 
mērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un 
saglabāšana. 

Jēkabpils novada kultūras iestādēs darbojas 5 
dramatiskie kolektīvi, 8 vokālie ansambļi, 3 
bērnu vokālie ansambļi, 2 folkloras kolektīvi, 4 
deju kolektīvi, līnijdeju grupa, 3 senioru dāmu 
deju kopas, 3 sporta pulciņi. 

Novadā darbojas 11 bibliotēkas, kas ir kultūras 
un informācijas centri novada iedzīvotājiem. 
Pagastu bibliotēkas sniedz bibliotēku lietotājiem 
kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos 
pakalpojumus, veicina iedzīvotāju izglītības 
iespējas un saturīgu brīvā laika izmantošanu. 
Bibliotēkas ir nodrošinātas ar datoriem un 
interneta pieslēgumu. 

SPORTS 

Sporta bāzes novada teritorijā - Bērzgala 
pamatskola - Ābeļu pamatskola, Dignājas 
pamatskola, Dunavas pamatskola, Rubenes 
pamatskola, tenisa korti Silacaunēs, Zasas 
vidusskolā un Dunavas pamatskolā. 

SOCIĀLĀ DROŠĪBA  

Sociālajā dienestā strādā septiņi sociālie 
darbinieki. Lai iedzīvotājiem sociālā darba 
speciālists būtu pieejams pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai, katrā pagasta pārvaldē pieņem 
sociālā dienesta darbinieks. 

 

 

 

 

 

NOVADA IDENTITĀTES IEZĪMES 

 Dabas resursi - mežu masīvi un apstrādātas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

 Novada teritorijas ziemeļu daļas saplūšana ar 
Jēkabpils pilsētu un iedzīvotāju iespēja 
izmantot pilsētas infrastruktūru un 
pakalpojumus. 

 Tūrisma teritorijas un objekti: 

 Daugava 60 km garumā (ūdenstūrisma 
iespējas, unikāli objekti - pārceltuves pretī 
Līvāniem un Dunavā); 

 dabas objekti - Daugavas krāce „Gārde”, 
Fogtu sala, Burkānu sala, Zvonkas sala, 
Zasas muižas un Rubenes dabas parki; 

 Kultūrvēsturiski objekti - baznīcas Dignājas, 
Dunavas, Rubeņu, Červonkas un Zasas 
ciemā, Dignājas muiža, Zasas amatniecības 
centrs 

GALVENIE ATTĪSTĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 

 Transportģeogrāfiskais stāvoklis, sakaru 
kvalitāte.  

 Sociāli ekonomiskā situācija. Novadā nav lielu 
uzņēmumu, nav attīstīta produktu pārstrāde. 
Zema iedzīvotāju pirktspēja. Valsts 
pakalpojumu centralizācija. 

 Demogrāfiskie procesi un iedzīvotāju migrācija:  

 iedzīvotāju novecošanās, iedzīvotāju skaita 
samazināšanās, t.sk. skolas vecuma bērnu 
skaita iespējamā samazināšanās; 

 salīdzinoši nelielais teritorijas apdzīvotības 
blīvums sadārdzina un kavē attīstīt ceļu tīklu 
un sakaru kvalitāti novadā, sadārdzina 
infrastruktūras uzturēšanu un 
nodrošināšanu, kā arī ietekmē piedāvātās 
izglītības un pakalpojumu kvalitāti; 

 iedzīvotāju aizplūšana no laukiem uz 
pilsētām un ārvalstīm.  



Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

 

 

 
10 

 

5.attēls. Sociālo pakalpojumu pieejamība novada apdzīvotājās vietās. 
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1.1.ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
 

Attīstības plānošana ir principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības 
izstrāde nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības 
un teritorijas attīstību. 

Attīstības plānošanas sistēma aptver politikas un teritorijas attīstības 
plānošanu, kā arī nodrošina attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu 
un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību. 

Attīstības plānošanas dokumentu veidi: politikas plānošanas dokumenti, 
institūciju vadības dokumenti un teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. 

Attīstību plāno ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz septiņiem 
gadiem) un īstermiņā (līdz trim gadiem). 

Pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentā – Jēkabpils 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definēta novada vīzija, stratēģiskie 
mērķi un noteiktas ilgtermiņa prioritātes telpiski. Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas īstenošana notiek ar teritorijas plānojuma (telpiski) un attīstības 
programmas (investīciju projekti un rīcības) palīdzību. 

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentā – Jēkabpils novada 
teritorijas plānojumā, atbilstoši stratēģijā attēlotajai telpiskās attīstības 
perspektīvai noteiks novada funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi. 

 Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentā - Jēkabpils novada 
attīstības programmā, atbilstoši stratēģijā noteiktajiem stratēģiskajiem 
mērķiem definētas vidēja termiņa prioritātes, uzdevumi un konkrētas rīcības 
uzdevumu izpildei. 

 

 

 

 

 

 

  

Vīzija – lakoniska vēlamā un 
iespējamā nākotnē sasniedzamā 
situācija, tēls. 

Stratēģiskie mērķi - koncentrēts 
politisku uzstādījumu kopums 
vēlamajām situācijas pārmaiņām 
noteiktā laika periodā, kas ir 
vērsts uz teritorijas attīstības 
vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo 
par pamatu prioritāšu 
noteikšanai un turpmāk veicamo 
darbību identificēšanai. 

Prioritātes – teritorijas attīstības 
vispārējā aktualitāte, kuras 
risināšana tiek izvirzīta 
priekšplānā salīdzinājumā ar 
citām attīstības aktualitātēm. 

Rīcību virzieni - konkrētu 
pasākumu kopums, kas ir izvirzīts 
noteikto vidēja termiņa 
prioritāšu sasniegšanai. 

Uzdevumi - izvirzīti mērķu 
īstenošanai, ņemot vērā 
integrētās pieejas dimensijas 
(telpiskā, tematiskā, laika) un 
nodrošinot savstarpēji 
papildinoša un kompleksa 
atbalsta mehānisma izveidi. 

Rīcības - konkrētu pasākumu 
kopums, kas ir noteikts izvirzīto 
uzdevumu izpildei. 

Rādītāji – indikatori, kas apraksta 
rezultātus, kuri raksturo 
uzdevumu izpildi. 
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6.attēls. Attīstības plānošana Latvijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nav spēkā esošas Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. Spēkā esošais ilgtermiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments - Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam.  

ILGTERMIŅĀ 

VIDĒJĀ 
TERMIŅĀ 

ĪSTERMIŅĀ 

LATVIJA 

 

 

 

 

Nozaru politikas 
plānošanas dokumenti  

Institūciju darbības 
stratēģijas 

ZEMGALES 
PLĀNOŠANAS 

REĢIONS 

Zemgales plānošanas 
reģiona ilgtspējīgas   

attīstības stratēģija* 
 

Zemgales plānošanas 
reģiona attīstības 

programma   

2008.-2014. 

Nozaru plānošanas 
dokumenti 

JĒKABPILS 
NOVADS 

Jēkabpils novada 
ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija  

Jēkabpils novada 
teritorijas plānojums 

2013. - 2025. 

Jēkabpils novada 
attīstības programma 

2012. – 2018.  

Nozaru plānošanas 
dokumenti/ iestāžu 

rīcības plāni 
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1.2.VĪZIJA 
 

Jēkabpils novads - laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un 

gleznaina vide Sēlijā. 

 

 

 

 

 

 

  

Jēkabpils novada galvenā vērtība ir iedzīvotāji, kas 
šeit dzīvo, strādā, atpūšas, aicina ciemos draugus un 
veido novada dzīvi.  

Jēkabpils novadā ir pievilcīga un sakopta vide, 
skaistas ainavas un dabas bagātības. 

Jēkabpils novadā pieejamais pakalpojumu klāsts 
apmierina ikviena indivīda vēlmes pēc izglītības, 
kultūras, atpūtas un sakoptas vides. 

Jēkabpils novads ir labi sasniedzams (ārējā un iekšējā 
sasniedzamība). 

Jēkabpils novadā dzīve rit mijiedarbībā ar dabas 
procesiem un līdzsvars ir visa pamatā. 

Daugava, bagātais kultūrvēsturiskais mantojums, 
sakoptā, daudzveidīgā vide, atsaucīgie un rosīgie 
cilvēki nodrošina novada atpazīstamību viesiem un 
tūristiem, piedāvājot daudzveidīgas iespējas pavadīt 
brīvo laiku. 

Novads ir atvērts uzņēmējdarbības attīstībai, ir 
attīstīta lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā 
ražošana. 

iedzīvotāji 

vide 

pakalpojumi 

sasniedzamība 

mijiedarbība 

daudzveidīgas 
iespējas 

attīstība 
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1.3.STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA 
PRIORITĀTES 

Lai sasniegtu Jēkabpils novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), noteikti trīs stratēģiskie 
mērķi (SM).  

Stratēģiskie mērķi balstās uz novada resursu un vērtību izmantošanu sabiedrības, ekonomiskās vides un 
kvalitatīvas dzīves vides attīstības veicināšanā. 

 

 

 

 

ILGTERMIŅA PRIORIĀTE - Izglītota, vesela, 
sociāli aktīva un radoša sabiedrība. 

IEDZĪVOTĀJI 

Cilvēkkapitāls ir Jēkabpils novada galvenā 
vērtība, līdz ar to būtiska nozīme jāpievērš tā 
saglabāšanai un izaugsmei. Jēkabpils novads kā 
stratēģisko mērķi ir noteicis izglītotas, veselas, 
sociāli aktīvas un radošas sabiedrības attīstību. 

IZGLĪTĪBA 

Par vienu no svarīgākajiem novada attīstības 
virzītājspēkiem uzskatāma katram iedzīvotājam 
pieejama kvalitatīva un mūsdienīga izglītība visa 
mūža garumā. Būtiska loma cilvēka personības 
pilnveidei ir neformālajai izglītībai, kas ietver 

pieaugušo izglītību, bērnu un jauniešu interešu 
izglītību. Nepieciešams nodrošināt cilvēkiem 
dažādu prasmju attīstības iespējas, tādejādi 
panākot visu iedzīvotāju sociālo grupu 
integrāciju darba tirgū. 

VESELĪBA UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS 

Veselīgs dzīvesveids, kvalitatīva un pieejama 
veselības aprūpe ir dzīves kvalitātes un 
personīgās labsajūtas pamats. Novada 
iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanos 
veicina kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība.Iesaistīšanās dažādās 
aktīva dzīvesveida un sporta aktivitātēs veicina 
novada iedzīvotāju labsajūtu. Visos novada 
attīstības centros ir pieejama kvalitatīva un 

Sabiedrība 

SM1:  

Izglītots, 
vesels, aktīvs 

un radošs 
iedzīvotājs  

Dzīves telpa 

SM2: 

 Pievilcīga 
dzīves un 
brīvdienu 

vieta 

Ekonomika 

SM3:  

Ekonomisko 
izaugsmi 

atbalstoša 
vide un resursi 

SM1 Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs 
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daudzveidīga sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūra.  

KULTŪRA 

Kultūrvides – kultūras tradīciju un mantojuma 
saglabāšana un izaugsme ceļ iedzīvotāju 
pašapziņu, veicina pozitīva novada tēla 
veidošanos un vairo novada atpazīstamību. 
Sēlijas vēsturiskā mantojuma apzināšana un sēļu 
identitātes popularizēšana ir Jēkabpils novadu 
raksturojoša iezīme. Visos novada attīstības 
centros ir pieejama kvalitatīva kultūras 
infrastruktūra. 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

Sociālie pakalpojumi un palīdzība tiek sniegta 
ikvienam, kurš saviem spēkiem nespēj sevi 
nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības. Attīstīta 
sociālo pakalpojumu infrastruktūra un kvalificēti 
speciālisti nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus. 

DROŠĪBA 

Drošības sajūta ir viens no priekšnosacījumiem, 
lai vide būtu pievilcīga dzīvošanai un katrs 
iedzīvotājs justos pasargāts un pārliecināts par 
savu, savu tuvinieku un līdzcilvēku drošību gan 
ikdienas gaitās, gan sabiedriskos pasākumos. 
Satiksmes drošība, aizsardzība pret plūdiem, 
ugunsdrošība un sabiedriskā kārtība ir būtisks 
novada labklājības garants. Sadarbība ar Valsts 
policiju nodrošina sabiedrisko kārtību, drošību 
un civilo aizsardzību. Tiek realizētas sabiedrību 
izglītojošas programmas par dažādiem drošības 
aspektiem. Tiek veicināta jauniešu nodarbinātība 
un brīvā laika pavadīšanas iespējas, tādā veidā 
mazināts vandalisms. Uzņēmēji un iestādes tiek 
rosināt rūpēties par drošību savās organizācijās. 
Plūdu riska mazināšanai un aizsardzībai ir būtiska 
loma novada iedzīvotāju drošībā un civilajā 
aizsardzībā.

 

 

 

ILGTERMIŅA PRIORIĀTE - Teicama mobilitāte, 
pieejama inženiertehniskā infrastruktūra, 
labiekārtota un droša vide. 

MOBILITĀTE 

Brīva iedzīvotāju pārvietošanās ir viens no 
būtiskākajiem ilgtspējīgas attīstības 
priekšnoteikumiem. Attīstīts sabiedriskā 
transporta tīkls un laba sasniedzamība visā 
novada teritorijā veicina novada kā pievilcīgas 
dzīves un brīvdienu telpas attīstību. Iedzīvotāji 
var ātri sasniegt novada un attīstības centrus, 
kuros tiek nodrošināti lielākā daļa pakalpojumu. 
Novada patrioti, interesenti un tūristi izvēlas 
pavadīt brīvdienas mierīgā un sasniedzamā lauku 
vidē, kura piedāvā dažādas atpūtas iespējas un 
pakalpojumus. 

INFRASTRUKTŪRA 

Sakārtota tehniskā infrastruktūra veicina 
iedzīvotāju drošību un vēlmi dzīvot pastāvīgi vai 
pavadīt brīvdienas novadā. Modernizēts 
elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, 
kanalizācijas un sakaru tīkls rada augsti attīstītu 
un teicamu dzīves telpu un ir ekonomiski 

izdevīgi. Labiekārtotas un apgaismotas 
sabiedriskās vietas rada pievilcīgu vidi, kurā ir 
patīkami uzturēties. Modernizēts tehniskais 
aprīkojums pašvaldības iestādēs un pakalpojumu 
sniegšanās institūcijās veicina iedzīvotāju vēlmi 
uzturēties novadā un saņemt pakalpojumus. 
Ceļu tīkla tehniskās kvalitātes uzlabošana un 
uzturēšana nodrošina mobilitāti. Labiekārtotas 
atpūtas un sabiedriskās vietas sniedz 
iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas. 

VIDES AIZSARDZĪBA 

Pieaugot iedzīvotāju labklājībai, palielinās vides 
piesārņojuma risks. Sakārtota atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma veicina vides 
aizsardzību un sakārtotību. Alternatīvo un 
atjaunojamo energoresursu izmantošana 
nodrošina ne tikai ilgtspējīgu vides aizsardzību, 
bet arī mūsdienu prasībām atbilstošu 
infrastruktūras nodrošināšanu. Dažādi ar vides 
izglītību saistīti pasākumi nodrošina iedzīvotāju 
informētību un aktīvu līdzdalību vides aizsardzībā 
un novada teritorijas sakopšanā.  

 

SM2 Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta 
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ILGTERMIŅA PRIORIĀTE - Ekonomisko izaugsmi 
veicinoša vide un daudzveidīgas lauku teritorijas. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Sabalansēta un ekonomisko izaugsmi veicinoša 
vide ir būtiskākais novada ilgtspējības 
nosacījums, jo novadam ir nepieciešams 
ekonomiskās stabilitātes garants, kuru nodrošina 
pats novads kā atsevišķi funkcionējoša 
administratīvā vienība. Novadam ir jābūt 
konkurētspējīgam. Uzņēmējdarbībai ir jāveicina 
novada ekonomisko situāciju, lai arvien vairāk 
līdzekļu varētu tikt ieguldīti infrastruktūras 
sakārtošanā, kas iedzīvotājiem ar vien biežāk par 
savu patstāvīgo dzīves un darba vietu liktu 
izvēlēties tieši Jēkabpils novadu. Vide, kas veicina 
uzņēmējdarbību, rada labu pamatu inovatīvu, 
elastīgu un ilgtspējīgu risinājumu ienākšanai 
novadā. 

TŪRISMS 

Tūrisms ir viena no uzņēmējdarbības formām, 
kas novadam sniedz ne tikai ieņēmumus, bet arī 
veicina atpazīstamību, kā arī ievieš lielāku rosību 

novadā un veicina tā sakoptību. Tehniskajai un 
sociālajai infrastruktūrai jābūt piemērotai ne 
tikai pastāvīgai dzīvošanai labklājībā, bet tai 
jābūt pietiekami simpātiskai, lai cilvēki šeit 
izvēlētos pavadīt brīvdienas. Novada dabas un 
kultūrvēsturisko vērtību izkopšana un aktīvās 
atpūtas pakalpojuma klāsta pilnveidošana 
nozīmē arvien pieaugošu interesentu loku, kuri 
izvēlās Jēkabpils novadu kā vietu, kur izrauties no 
ikdienas galvaspilsētu burzmas un rast atpūtu pie 
dabas. 

PĀRVALDE 

Veiksmīga un sekmīgi funkcionējoša novada 
priekšnosacījums ir organizēta un labi 
strukturēta pārvalde ar kompetentiem nozares 
speciālistiem priekšgalā. Bez pamatfunkcijām, 
kuras jāveic pārvaldei, jānodrošina laba 
komunikācija ar iedzīvotājiem, tie jāiesaista 
svarīgu lēmumu pieņemšanas procesā un novada 
attīstības plānošanā. Efektīva un labi organizēta 
pārvalde nodrošina novada funkcionēšanu kā 
vienota un saskaņota teritoriāla vienība ar 
saviem resursiem. 

 

 
 
 
 
  

Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi SM3 
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1.4.ILGTERMIŅĀ SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 

Izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem definēti ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti, kas raksturo stratēģisko 
mērķu izpildi. 

 
SM1: Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs 

Rādītājs Bāzes 
gads 

Bāzes indikators Ilgtermiņā sasniedzamais 
rezultāts 

deklarēto iedzīvotāju skaits 01.01.2013.g. 5462
18

 skaits nesamazinās 
demogrāfiskā slodze 2012.g 578

19
 rādītājs samazinās 

izglītojamo skaits vispārējās izglītības 
iestādēs 

2011./2012.m.g 483 
20

 skaits pieaug 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 2011.g. 27
21

 skaits pieaug 

 
SM2: Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta 
Rādītājs Bāzes  

gads 
Bāzes indikators Ilgtermiņā sasniedzamais 

rezultāts 
asfaltēti valsts autoceļi un pašvaldības 
ceļi (%)  

2013.g. pašvaldības ceļi – 0,4% 
valsts autoceļi - 17%

22
 

skaits pieaug  
skaits pieaug 

centalizētu ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu 
pieejamība apdzīvotajās vietās (% 
iedzīvotāju) 

2013.g.. līdz 60% iedzīvotāju skaits pieaug 

 
SM3: Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi 
Rādītājs Bāzes 

gads 
Bāzes 

indikators 
Ilgtermiņā sasniedzamais 

rezultāts 
teritorijas attīstības indekss 2011.g. –0,368

23
 rādītājs pieaug 

pašvaldības budžeta ieņēmumi 2011.g 3,546 milj. LVL
24

 pieaug 
IIN ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 2011.g 162,44 LVL

25
 pieaug 

bezdarba līmenis 03.2013. 9,3%
26

 samazinās 
ekonomiski aktīvās tirgus sektora 
statistikas vienības 

2011.g. 643
27

 skaits pieaug 

 
 

 

                                                           

18
 Iedzīvotāju reģistra dati, 2013.g.1.janvāris 

19
 Centrālās statistikas pārvaldes dati 

20
 Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

21
 Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

22
 Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

23
 25.05.2010. MK noteikumi „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” 

24
 Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

25
 Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

26
 Nodarbinātības valsts aģentūras dati 

27
 Centrālā statistikas pārvaldes datu bāzes dati 
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1.5.NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA  
 

Pašvaldības specializācija atspoguļo novada resursus, attīstības iespējas un virzienus. Novada specializācija 
pamatojas uz tradicionālajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību, dabas bagātību 
izmantošanu rekreācijā. 

Ņemot vērā esošos resursus, 
novadā uzņēmējdarbības 
turpmākai attīstībai jābalstās uz 
sekojošām tautsaimniecības 
nozarēm: 

 Mežsaimniecības 
attīstība; 

 Lauksaimnieciskā 
ražošana; 

 Sabiedrisko 
pakalpojumu attīstība; 

 Tūrisma attīstība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija 

Dabas bagātības 

Daugava 

Zemgales reģions 

Mežsaimniecība 

Lauksaimniecība 

Eiropa 

Dabas vide 

Kultūrvide 
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2.TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS 

PERSPEKTĪVA 
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2.1.TELPISKĀS 
ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 
 

Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana ir novada 
telpiskās attīstības svarīgākais nosacījums. 
Būtiska ir telpiskā attīstība, ievērojot novada 
attīstības vēsturisko pēctecību, cienot šodienas 
iedzīvotāju un nākotnes paaudžu vajadzības. 
Attīstība, nodrošinot daudzveidīgas 
saimnieciskās darbības un pakalpojumu 
sniegšanas iespējas, vienlaicīgi līdzsvarojot tās ar 
dabas un labiekārtotu dzīvesvietu 
līdzāspastāvēšanu.  

Novada telpiskās struktūras attīstības virzieni 
saskan ar Zemgales plānošanas reģiona politikas 
plānošanas principiem28: 

 teritoriālās kohēzijas veicināšana, 
uzlabojot sabalansētu novada un 
Zemgales sociālo un ekonomisko 
attīstību; 

 policentriskas un līdzsvarotas 
pašvaldības teritorijas un Zemgales 
plānošanas reģiona teritorijas attīstības 
veicināšana, saiknes uzlabošana starp 
attīstības centriem un lauku teritorijām, 
attīstot sabiedriskā transporta sistēmu; 

 zinātņietilpīgas ekonomikas attīstība, 
virzība uz intelektuālo ražotņu attīstību, 
ražošanu un pakalpojumiem ar augstu 
pievienoto vērtību; 

 informācijas un zināšanu pieejamības 
attīstība; 

 vides, dabas resursu, dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga 
apsaimniekošana un jaunu kultūras 
vērtību radīšana. 

 

                                                           

28
 Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums, 

3.sadaļa, Zemgales plānošanas reģions, 2007.g. 

Jēkabpils novada teritorijas telpiskās attīstības 
perspektīva veidota, lai:  

 nodrošinātu pašvaldībai ilgtspējīgas attīstības 
iespējas; 

 veicinātu novada teritoriālo vienību pilnvērtīgu, 
kopīgu funkcionēšanu; 

 veidotu kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem; 

 saglabātu daudzveidīgo dabas, kultūrvēstures 
un tradīciju mantojumu. 

 veicinātu daudzveidīgas saimnieciskās darbības 
iespējas un pievilcīgas investīciju vides 
veidošanos ar mūsdienīgu un videi draudzīgu 
satiksmes un tehnisko infrastruktūru; 

Jēkabpils novada telpiskās attīstības perspektīva 
konceptuāli attēlo vēlamo novada telpisko 
attīstību. Lai veidotu telpisku ietvaru, kas 
veicinātu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
noteikto ekonomisko un sociālo mērķu 
sasniegšanu iespējami īsākā laika periodā un ar 
mazāko līdzekļu patēriņu, izvirzīti trīs prioritāri 
telpiskās struktūras pilnveidošanas virzieni: 

 Apdzīvojuma struktūra; 
 Sasniedzamība un infrastruktūra; 
 Lauku teritorijas; 

 

Apdzīvojuma 
struktūra 

Sasniedzamība 
un 

infrastruktūra 

Lauku 
teritorijas 
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2.2.NOVADA VĒLAMĀ 
TELPISKĀ STRUKTŪRA 
2.2.1. APDZĪVOJUMA 
STRUKTŪRA 

NOVADA APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS 
VEIDOŠANAS MĒRĶI: 

 veicināt policentrisku un līdzsvarotu novada un 
reģiona attīstību; 

 veicināt attīstības centru ilgtspējīgu attīstību un 
sadarbību; 

 nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi novadā, 
mazinot teritoriālās (telpiskās) un dzīves līmeņa 
atšķirības; 

 pilnveidot novada telpisko struktūru, maksimāli 
izmantojot esošo apdzīvojuma potenciālu, 
sasaistot dažādas novada teritorijas un 
telpiskos elementus vienotā sistēmā; 

 nodrošināt ciemos pievilcīgu vidi iedzīvotājiem, 
atbilstošas teritorijas saimnieciskajai darbībai, 
mazināt telpiskās un dzīves līmeņa atšķirības 
apdzīvotajās vietās; 

 visu līmeņu apdzīvoto vietu attīstības atbalsts, 
palielinot to funkcijas un pieejamos 
pakalpojumus atbilstoši attīstības centru un 
apkārtējo teritoriju resursiem un atrašanās 
vietas noteiktiem priekšnosacījumiem; 

 lauku teritorijās radīt priekšnoteikumus 
tradicionālā izklaidus apdzīvojuma attīstībai; 

 jaunās kompaktās apbūves koncentrēšanās 
galvenokārt pastāvošajos apdzīvojuma 
centros–ciemos, lai saglabātu neapbūvētas 
teritorijas ekoloģiskā līdzsvara uzturēšanai, 
novada iedzīvotāju un viesu rekreācijai. 

 

 

 

 

APDZĪVOJUMA CENTRU 
LĪMEŅI 

Zemgales plānošanas reģiona 
teritorijas plānojumā reģiona 
pilsētas un ciemi, ņemot vērā 
iedzīvotāju skaitu un pieejamos 
pakalpojumus, iedalīti 
attīstības centros, veidojot 
reģiona policentriskās 
attīstības struktūras pamatu.  

Saikne starp lauku teritorijām 
un attīstības centriem 
nodrošinās līdzsvarotu 
Jēkabpils novada un reģiona 
kopējo attīstību, bet šo saikņu 
attīstībai, pilnveidošanai, kā arī 
katra attīstības centra attīstībai 
noteicošā loma ir pašvaldībai, 
kuras teritorijā atrodas 
attīstības centrs. Attīstības 
centri, pateicoties pašvaldības 
aktivitātēm un atbalstam, 
nodrošinās policentrisku un 
līdzsvarotu reģiona attīstību. 

Apdzīvojuma centru iedalījuma 
veidošanai tiek izmantoti šādi 
kritēriji: 

 iedzīvotāju skaits apdzīvotajā 
vietā un vietas apkalpes 
teritorijā; 

 infrastruktūras pieejamība 
(transporta infrastruktūra un 
inženierkomunikācijas); 

 apdzīvotās vietas ekonomiskā 
ietekme, esošo valsts, 
pašvaldību un 
komercpakalpojumu apjoms 
un to potenciāls. 

 
 
 
 

Teritorijas apdzīvojuma 
struktūra - apdzīvoto 
vietu izvietojums 
teritorijā un saites starp 
tām. 

Apdzīvojuma centrs - 
apdzīvota vieta, kas, 
sniedzot savam līmenim 
atbilstošus 
pakalpojumus un 
piedāvājot darbavietas, 
piesaista plašākas 
apkārtnes iedzīvotājus. 

Attīstības centrs - 
teritorija, kurā ir 
resursu, sociālo un 
ekonomisko aktivitāšu 
koncentrācija un kas 
veicina apkārtējās 
teritorijas attīstību. 

Attīstības centru līmeņi– 
nacionālas, reģionālas, 
novadu un vietējas 
nozīmes. 

Reģionālas nozīmes 
centrs nodrošina 
plānošanas reģiona 
iedzīvotājus ar 
specializētiem 
pakalpojumiem, ir 
reģiona un novada 
saimnieciskās, sociālās 
un kultūras attīstības 
centrs un nodrošina 
pašvaldības un valsts 
institūciju sniegtos 
pakalpojumus. 

Novada nozīmes centrs 
nodrošina viena vai 
vairāku pagastu 
iedzīvotājiem regulāri 
un epizodiski 
nepieciešamos 
pakalpojumus. 

Vietējās nozīmes centrs 
nodrošina iedzīvotājiem 
nepieciešamos 
pakalpojumus- ciems, 
kura funkcijas un 
apkalpes zona nozīmīga 
plašākā lauku teritorijā. 
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Jēkabpils novada apdzīvoto vietu iedalījums 
attīstības centru līmeņos: 

 novada nozīmes attīstības centri; 

 
 

 vietējas nozīmes attīstības centri; 

 ciemi (noteiktas robežas); 

 pārējās apdzīvotās vietas. 

 

 

7.attēls. Jēkabpils novada apdzīvojuma struktūra 
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Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
katram attīstības centru līmenim noteikts 
vēlamais pakalpojumu apjoms, ko nosaka 
apdzīvotās vietas saimnieciskās aktivitātes, 
pieejamā infrastruktūra, cilvēkresursi, to 
izvietojums un sasniedzamība. Jaunu vai 
specifisku pakalpojumu izveidošana (ieviešana) 
plānojama, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu 
apdzīvotajā vietā un potenciālo pakalpojumu 
ņēmēju skaitu. 

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona 
teritorijas plānojumu, attīstības centrs atbilst 
noteiktajam attīstības centra līmenim, ja tiek 
ievēroti 75% no vērtēšanas kritērijos noteiktajiem 
pakalpojumiem. Katrs augstākā līmeņa attīstības 
centrs sniedz arī zemāko attīstības centru 
pakalpojumus. 

JĒKABPILS - NACIONĀLAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS 
CENTRS 

Ziemeļos Jēkabpils novada teritorija robežojas ar 
Jēkabpils pilsētu – nacionālas nozīmes attīstības 
centru - ar vēsturisko mantojumu un tradīcijām 
bagātu kvalitatīvas dzīves un darba vides pilsētu. 
Pilsēta ir nozīmīgs, kultūras, izglītības un tūrisma 
centrs ne tikai Jēkabpils novadam, bet arī 
Zemgales, Latgales un Vidzemes reģioniem. 
Pilsēta ir būtisks infrastruktūras mezgls, šeit 
jākoncentrē augsta līmeņa ražošanas objekti, 
tehnoloģiskie parki, loģistikas uzņēmumi, 
jānodrošina plaši pakalpojumi, izglītības un 
pārvaldes iestādes, teicamas sporta un atpūtas 
iespējas.  

Nākotnē Jēkabpils pilsētas īpašā loma - izglītības, 
veselības, kultūras, sporta un zinātnes centrs kā 
virzītājspēks Zemgales, Latgales, Vidzemes 
reģionu attīstībai. Doktorantu, maģistrantu 
izaugsmes centrs. Tūrisms, konferenču, semināru 
u.tml. norises vieta29. 

 

                                                           

29
 Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 

Telpiskās attīstības perspektīva, Zemgales plānošanas 
reģions, 2007.g. 

NOVADA NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTRI 

Kā novada nozīmes attīstības centri noteikti 
ciemi, kuru funkcijas un apkalpes zonas nozīmīgas 
plašākā lauku teritorijā – Zasa, Rubeņi un 
Dunava. 

Novada nozīmes centriem jākļūst par 
policentriskās apdzīvojuma struktūras balstu 
nodrošinot apkārtējo lauku teritoriju attīstību un 
dzīvotspējas saglabāšanu. Tiem jāattīstās kā 
daudzfunkcionāliem pakalpojumu centriem, 
jānodrošina pašvaldības noteiktie administratīvie 
pakalpojumi un pakalpojumi ciemu, mazāku lauku 
apdzīvoto vietu un viensētu iedzīvotājiem, 
saglabājot lauku teritoriju identitāti. 

Zasai jāturpina attīstīties kā attīstības centram ar 
pievilcīgu dzīves vidi. Attīstīta netradicionālā 
lauksaimniecība. Centrā attīstīti tūrisma un 
transporta pakalpojumi, viesnīcu serviss, 
pakalpojumi saistībā ar mežsaimniecību un 
mežrūpniecības attīstību un funkcionēšanu. 
Attīstīti kokapstrādes, pārtikas pārstrādes 
uzņēmumi. Attīstīta un nodrošināta daudzveidīga 
izglītība – pirmsskolas, pamata, vispārējā vidējā 
un vidējā arodizglītība, interešu un mūžizglītība. 
Zasas īpašā loma - izglītības, kultūras, sporta un 
amatniecības attīstība. 

Rubeņos jāattīsta kokapstrāde, amatniecība, 
tūrisms, lauksaimniecības produkcijas ražošana 
(t.sk., bioloģiskā un netradicionālā 
lauksaimniecība), pārstrāde, pakalpojumi, kas 
saistīti ar tūrisma, amatniecības, lauksaimniecības 
produktu pārstrādes, kokapstrādes, mežizstrādes 
attīstību. Ciema īpašā loma – novada nozīmes 
kultūras centrs, izglītības, kultūras un sporta, 
sociālo, veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas vietējais centrs30. 

Dunavā jāattīsta tūrisms, amatniecība, 
lauksaimniecības produkcijas ražošana un 
pārstrāde, mežsaimniecība un pakalpojumi, kas 
saistīti ar šo jomu attīstību. 

                                                           

30
  Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 

Telpiskās attīstības perspektīva, Zemgales plānošanas 
reģions, 2007.g. 
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Novada nozīmes 
centrā 
nodrošināmie 
pakalpojumi: 

1) dzīvojamās apbūves 
teritorijas, dzīvojamais fonds 
/dzīvesvietas nodrošinājums/ 

2) darbavietas/ teritorijas, kas 
izmantojamas saimnieciskai 
darbībai, tai skaitā ražošanas 
objektu izvietošanai 

3) pirmsskolas izglītības iestāde 
vai grupa; 

4) vispārējās izglītības iestāde; 
5) interešu izglītības iestāde; 
6) publiski pieejamas atpūtas 

teritorijas; 
7) sporta teritorijas 

infrastruktūra; 
8) minimālais kultūras 

pakalpojumu grozs 
/bibliotēka, kultūras nams 
(klubs), muzejs vai 
ekspozīcija u.c./ 

9) mazumtirdzniecības un/vai 
pakalpojumu objekti ; 

10) pašvaldības pārvaldes 
pakalpojumi /pagastu 
pārvaldes u.c./ 

11) sociālie pakalpojumi; 
12) primārās veselības aprūpes 

pakalpojumi; 
13) publiska interneta 

pieejamība; 
14) sabiedriskā transporta 

pieejamība; 
15) ūdensapgādes, kanalizācijas 

sistēmas un siltumapgādes 
nodrošinājums; 

16) asfaltbetona seguma ceļš līdz 
nacionālas nozīmes centram. 

 

VIETĒJAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTRI 

Kā vietējas nozīmes attīstības centri noteikti 
novada administratīvo vienību – pagastu centri - 
ciemi, kuru funkcijas un apkalpes zonas nozīmīgas 
plašā lauku teritorijā - Brodi, Vandāni, Vidsala, 
Mežgale un Dubulti.  

Ilgtermiņa mērķis vietējas nozīmes centriem - 
nodrošināt lauku apdzīvojuma saglabāšanu un 
identitāti, pamata pakalpojumu pieejamību un 
vides sakoptību. Jāizmanto šo centru novietojums 
un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls, 

specializējoties attīstībā gan kā lauku teritoriju 
atbalsta centriem, gan kā pakalpojumu centriem 
transporta koridoros, gan kā tūrisma vai konkrēta 
uzņēmējdarbības veida attīstības centriem. 
 
Vietējas nozīmes 
centrā 
nodrošināmie 
pakalpojumi: 

1) dzīvojamās apbūves 
teritorijas, dzīvojamais fonds 
/dzīvesvietas nodrošinājums/ 

2) darbavietas/ teritorijas, kas 
izmantojamas saimnieciskai 
darbībai, tai skaitā ražošanas 
objektu izvietošanai 

3) pirmsskolas izglītības iestāde 
vai grupa/ vai nodrošināts 
transports bērnu nogādāšanai 
uz tuvāko izglītības iestādi; 

4) vispārējās izglītības iestāde 
/vai nodrošināts transports 
skolēnu nogādāšanai uz 
tuvāko izglītības iestādi; 

5) interešu izglītības iestāde; 
6) publiski pieejamas atpūtas un 

sporta teritorijas; 
7) minimālais kultūras 

pakalpojumu grozs 
/bibliotēka, kultūras nams 
(klubs), muzejs vai ekspozīcija 
u.c./ 

8) mazumtirdzniecības un/vai 
pakalpojumu objekti ; 

9) pašvaldības pārvaldes 
pakalpojumi /pagastu 
pārvaldes u.c./ 

10) sociālie pakalpojumi; 
11) primārās veselības aprūpes 

pakalpojumi; 
12) publiska interneta pieejamība; 
13) sabiedriskā transporta 

pieejamība; 
14) ūdensapgādes, kanalizācijas 

sistēmas un siltumapgādes 
nodrošinājums; 

15) asfaltbetona seguma ceļš līdz 
novada vai nacionālas 
nozīmes centram vai 
reģionālas nozīmes 
autoceļam. 
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4.tabula. Attīstības centru nākotnes raksturojums
31

 

Ciems Attīstības centra nākotnes 
raksturojums 

Brodi Attīstīta amatniecība, tūrisms, 
lauksaimniecības produkcijas ražošana, 
pārstrāde, pakalpojumi, kas saistīti ar 
tūrisma, amatniecības, 
lauksaimniecības produktu pārstrādes 
attīstību 

Vandāni Attīstīts dabas tūrisms – Daugava, 
ūdenstransports – 
pārceltuve pāri Daugavai. Attīstīta 
amatniecība, tūrisms, lauksaimniecības 
produkcijas ražošana, pārstrāde, 
pakalpojumi, kas saistīti ar tūrisma, 
amatniecības, lauksaimniecības 
produktu pārstrādes attīstību. 

Vidsala Attīstīta kokapstrāde, lauksaimniecības 
produktu ražošana, netradicionālā un 
bioloģiskā lauksaimniecība, 
amatniecība, lauksaimniecības 
produkcijas pārstrāde, tūrisms (medību 
un makšķerēšanas iespējas). Attīstīta 
motosporta infrastruktūra. 

Mežgale Attīstīta amatniecība, tūrisms, 
lauksaimniecības produkcijas ražošana, 
pārstrāde, pakalpojumi, kas saistīti ar 
tūrisma, amatniecības, 
lauksaimniecības produktu pārstrādes 

attīstību. Īpašā loma - sociālās aprūpes 

centrs. 
Dubulti Attīstīta kokapstrāde, lauksaimniecības 

produktu ražošana, netradicionālā un 
bioloģiskā lauksaimniecība, 
amatniecība, lauksaimniecības 
produkcijas pārstrāde, tūrisms (medību 
un makšķerēšanas iespējas). Attīstīta 
motosporta infrastruktūra. 

 

 

 

 

 

                                                           

31
 Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 

Telpiskās attīstības perspektīva, Zemgales plānošanas 
reģions, 2007.g. 
 

CIEMI 

Ciemi Laši, Ābeļi, Sudrabkalns, Leimaņi, 
Kaldabruņa, Slate un Liepas pildīs vietējās 
ekonomiskās attīstības atbalsta centru lomu. 
Dažādojot pakalpojumu piedāvājumu, tie 
darbosies kā novada nozīmes un vietējās nozīmes 
attīstības centru sadarbības posms. Ciemiem 
novada teritorijas plānojumā nosakāmas robežas 
un funkcionālais zonējums. 

Ciemos 
nodrošināmie 
pakalpojumi: 

1) dzīvojamās apbūves 
teritorijas, dzīvojamais 
fonds /dzīvesvietas 
nodrošinājums/ 

2) darbavietas/ teritorijas, 
kas izmantojamas 
saimnieciskai darbībai, 
tai skaitā ražošanas 
objektu izvietošanai; 

3) sabiedriskā transporta 
pieejamība; 

4) nodrošināts transports 
skolēnu nogādāšanai uz 
tuvāko izglītības iestādi; 

5) ceļš līdz augstāka līmeņa 
attīstības centram; 

 

PĀRĒJĀS APDZĪVOTĀS VIETAS 

Pārējās novada vēsturiski apdzīvotās vietas - 
Ķeikāni, Silacaunes, Sīļukalns, Platači 
(Platačkalns), Rubuļkalns, Veselība, Veselība, 
Saldes, Dignāja, Dignājas skola, Cukuriņi, 
Tadenava, Vārzgūne, Stradi, Izabelina, Mazslate, 
Silagals, Sīļi, Červonka, Spēlēni, Akmeņāres, 
Bērzone, Ģērkāni un Kalvāni. 

Pārējo apdzīvoto vietu – ciemu, viensētu un 
viensētu grupu plašāka attīstība netiek 
prognozēta. Tiek atbalstīta viensētu un to grupu 
pastāvēšana lauku teritorijā, lai saglabātu 
tradicionālo lauku apdzīvojuma veidu, veicinātu 
vienmērīgu lauku apdzīvotību, saglabāta 
kultūrainavu un tradīcijas. Apdzīvotās vietas 
nodrošināmas ar atbilstošiem ceļiem, 
elektroenerģiju un komunikāciju infrastruktūru. 
Atbalstāma dažāda veida pakalpojumu 
pieejamība apdzīvotajās vietās. 
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VADLĪNIJAS APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI 

 
1) Novada teritorijā jāveicina tradicionālās 

apdzīvojuma struktūras saglabāšana un 
attīstība, papildinot un dažādojot esošās 
apdzīvotās vietas un izvairoties no jaunu 
apdzīvoto vietu veidošanās un 
nekontrolētas izplešanās. 

2) Lai veicinātu novada teritorijas policentrisku 
attīstību, perspektīvā jāstiprina novada 
attīstības centru funkcijas, turpinot attīstot 
gan daudzveidīgus pakalpojumus, gan 
transporta saites un inženierkomunikācijas, 
gan dažāda veida mājokļus – savrupmājas, 
daudzdzīvokļu mājas u.c., rezervējot 
teritorijas publiskajai ārtelpai un ražošanas 
objektu izvietošanai. 

3) Jāuzlabo, jāpilnveido horizontālās un 
vertikālās saites starp dažādu līmeņu 
attīstības centriem; 

4) Izvērtēt katra attīstības centra lomu, 
novērtēt tā attīstības potenciālu, prognozēt 
un sekmēt tā tālāko attīstību. 

5) Sekmēt attīstības centru un lauku 
partnerības attīstību. 

6) Integrēt attīstības centrus reģiona un 
starpreģionālajos funkcionālajos attīstības 
tīklos, nodrošinot labas sasniedzamības un 
komunikāciju iespējas. 

7) Novada teritorijas plānojumā, 
lokālplānojumos, tematiskajos plānojumos 
jāveicina novada līdzsvarota daudzcentru, 
hierarhiski strukturēta apdzīvojuma 
sistēma; 

8) Novada attīstības plānošanas dokumentiem 
jāveicina dzīves vides kvalitātes 
paaugstināšanās, sabalansējot gan 
iedzīvotāju intereses, gan ekonomiskās 
izaugsmes iespējas, gan dabas un 
kultūrvides aizsardzības prasības. 

9) Blīvas apbūves teritorijas (jaunus mājokļus, 
sociālo u.c. pakalpojumu objektus) plānot 
ciemu robežās, veidojot kompaktu 

apdzīvojuma struktūru un veicinot 
kvalitatīvas tehniskās un sociālās 
infrastruktūras izveidi novada blīvi 
apdzīvotajās vietās. 

10) Jāizvairās no apdzīvoto vietu nepamatotas 
izplešanās uz dabas teritoriju rēķina, 
jāpanāk optimāla iedzīvotāju un apbūves 
blīvuma paaugstināšana ciemos.  

11) Pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru 
un nepilnvērtīgi izmantotas vai pamestas 
apbūves teritorijas, ierobežojot 
neapbūvēto, sevišķi “zaļo” teritoriju 
apgūšanu. 

12) Apdzīvojuma attīstīšanu (esošo apdzīvoto 
vietu augšanu, jaunu izveidi) plānot, 
ievērojot esošo ceļu izvietojumu, lai radītu 
priekšnosacījumus intensīvai sabiedriskā 
transporta izmantošanai. 

13) Ierobežot jaunu vienlaidus lineāru apbūves 
zonu izveidi gar ceļiem, ūdenstilpju un 
ūdensteču krastiem. 

14) Bez nepieciešamās sociālās un 
inženiertehniskās infrastruktūras 
nodrošinājuma nav pieļaujama jaunu 
dzīvojamās apbūves teritoriju veidošana 
ārpus ciemiem. 

15) Jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas 
plānojamas vietās, kur nav tieša 
rūpnieciskās zonas vai maģistrālo autoceļu 
piesārņojuma ietekme. 

16) Apdzīvojuma sistēmā jāveido līdzsvars starp 
teritorijā izvietoto mājokļu, darbavietu un 
pieejamo pakalpojumu skaitu un 
daudzveidību.  

17) Attīstīt pakalpojumus un iestādes atbilstoši 
centra statusam, apmierinot apkārtējo 
lauku apvidu vajadzības; 

18) Sekmēt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides 
izveidi.  

19) Rezervēt teritorijas industriālajām platībām. 

20) Sekmēt kvalitatīvas tehniskās un sociālās 
infrastruktūras izveidi. 
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21) Plānojot apdzīvoto vietu inženiertehniskā 
nodrošinājuma būvniecību un 
paplašināšanu, jāizvēlas videi draudzīgi 
risinājumi, lai mazinātu vides piesārņojumu. 

22) Attīstīt sabiedriskā transporta sistēmu, lai 
nodrošinātu sabalansētu apdzīvoto vietu 
attīstību. 

 

2.2.2. SASNIEDZAMĪBA UN 
INFRASTRUKTŪRA  

Moderna un kvalitatīva transporta sistēma ir 
viens no pamatelementiem kvalitatīvas dzīves 
vides nodrošināšanai un uzņēmējdarbības 
veicināšanai. Novada teritorijā jāpaaugstina 
transporta sistēmas efektivitāte un sniegto 
pakalpojumu kvalitāte, nodrošinot iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un tūristiem ērtas satiksmes 
iespējas un kvalitatīvus transporta 
pakalpojumus. 

Teicama Jēkabpils pilsētas, novada nozīmes un 
vietējās nozīmes attīstības centru sasniedzamība 
ir nozīmīgākais priekšnosacījums daudzpusīgu 
funkcionālo saikņu attīstībai novada iekšienē, 
saišu stiprināšanā ar galvaspilsētu Rīgu, attīstības 
centriem tuvākajā apkārtnē, blakus novadiem un 
tālākām teritorijām.   

Efektīvas, elastīgas un drošas transporta 
infrastruktūras nodrošināšana uzskatāma par 
obligātu priekšnosacījumu novada teritorijas 
ekonomiskajai attīstībai. Būtisks pašvaldības 
teritorijas attīstības priekšnoteikums ir iekšējās 
un ārējās sasniedzamības nodrošināšana un videi 
draudzīgas tehniskās infrastruktūras esamība.  

Augstas kvalitātes inženierkomunikāciju 
nodrošinājums veicinās dzīves kvalitātes celšanu, 
uzņēmējdarbības aktivizēšanos ražošanas, 
tūrisma un komercpakalpojumu jomās, veicinās 
investīciju palielināšanos, un darbavietu skaita 
pieaugumu novada teritorijā. 

 

 

 

SASNIEDZAMĪBAS UZLABOŠANAS UN 
KVALITATĪVAS INFRSATRUKTŪRAS 
NODROŠINĀŠANAS MĒRĶI: 

 Paaugstināt iedzīvotāju, darbaspēka, tūristu, 
kravu, enerģijas, informācijas plūsmas 
nodrošinošo komunikāciju un objektu 
darboties spēju, samazinot veicamo attālumu, 
patērējamo laiku un izmaksas. 

 Sekmēt kvalitatīvu reģionālu un vietējas 
nozīmes autoceļu attīstību, kas nodrošina 
Jēkabpils pilsētas un novada apdzīvoto vietu 
sasniedzamību. 

 Veicināt novada apdzīvoto vietu 
sasniedzamību: 

 reģionālas un vietējas nozīmes ceļu tīkla 
uzlabošana, lai nodrošinātu visu novada 
apdzīvoto vietu sasniedzamību; 

 efektīvas sabiedriskā transporta sistēmas 
attīstība;  

 industriālo teritoriju un pakalpojumu centru 
attīstība transporta mezglos; 

 racionāla un funkcionāla ceļu tīkla 
izveidošana un ceļu kvalitātes uzlabošana. 

 Uzlabot pieeju pakalpojumiem un informācijai - 
modernu informācijas apmaiņas sistēmu un 
telekomunikāciju izveide un nodrošināšana;  

 Nodrošināt kvalitatīvas tehniskās 
infrastruktūras attīstību, kas sekmē 
uzņēmējdarbības un kvalitatīvas dzīves vides 
attīstību: 

 ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas uzlabošana, kvalitatīvi 
infrastruktūras pakalpojumi; 

 alternatīvo enerģijas avotu (vēja, ūdens, 
saules enerģijas) izmantošana, vietējo 
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atjaunojamo energoresursu – koksnes 
atkritumu, salmu, biogāzes u.c. pielietošana 

 transporta plūsmu plānošana un 
organizēšana, paredzot optimālo telpisko 
risinājumu; 

 augsta transporta drošības līmeņa 
nodrošināšana, transporta negadījumu risku 
mazināšana, bīstamo kravu transportēšanas 
drošības uzlabošana; 

TRANSPORTA ATTĪSTĪBA 
Viens no galvenajiem novada attīstības 
priekšnoteikumiem ir iekšējās un ārējās 
sasniedzamības nodrošināšana. Tādēļ jāizveido 
sabalansēts un integrēts transporta 
infrastruktūras modelis.  

Autoceļiem ir galvenā loma novada 
sasniedzamības nodrošināšanā, esošais autoceļu 
tīkls ir pietiekami attīstīts un funkcionāls gan 
nacionālas, gan novada un vietējās nozīmes 
attīstības centru sasniegšanai, taču būtiski 
jāpaaugstina autoceļu kvalitāte, uzlabojot 
segumus, rekonstruējot atsevišķus posmus, 
veidojot jaunas trases.  

Novada teritorijā atrodas slēgts lidlauks, 
stratēģija atbalsta iespēju teritoriju attīstīt kā 
transporta infrastruktūras objektu. 

STARPTAUTISKAS NOZĪMES TRANSPORTA 
KORIDORS 

Lai nodrošinātu ātras satiksmes iespējas 
optimālai tranzīta un kravu plūsmai, atbalstāma 
valsts galvenā autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–
Krāslava–Baltkrievijas robeža (Paternieki) 
attīstība. Valsts galvenais autoceļš savieno 
nacionālas nozīmes attīstības centru Jēkabpili ar 
Rīgu, Daugavpili un Baltkrievijas Republiku. 

Novadā saikni ar Daugavas labo krastu nodrošina 
divas pārceltuves pār Daugavu - pretī Līvāniem 
un Dunavā. Daugavas sarežģītā šķērsošana 
apgrūtina saikni ar Latgali. Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija atbalsta tilta būvniecību un satiksmes 
uzlabošanu ar Daugavas labā krasta teritorijām. 

REĢIONĀLAS NOZĪMES AUTOCEĻI 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta valsts 
reģionālo autoceļu P72 Ilūkste – Bebrene - Birži, 
P74 Šiliņi -Aknīste un P75 Jēkabpils-Lietuvas 
robeža (Nereta) attīstību. 

NOVADA NOZĪMES TRANSPORTA SAITES 

Lai nodrošinātu visu attīstības centru un lauku 
teritoriju sasniedzamību, novada līdzsvarotā 
attīstībā būtiska loma ir valsts vietējās nozīmes 
ceļiem, tiem jābūt teicamā tehniskā stāvoklī 
saistītiem ar augstāka līmeņa transporta asīm. 

Prioritāras nozīmes novada transporta saites: 

 V708 Subate- Kaldabruņa - Rītenišķi  

 V778 Daugava - Lapas Vietējais  

 V783 Jēkabpils – Dignāja - Ilūkste  

 V784 Kaminski - Kazukrogs  

 V790 Leimaņi – Mežgale - Grāvīši  

 V791 Leimaņi - Skrīveri  

 V799 Reiņi - Nīcgale  

 V800 Rubeņi – Ancene - Subate  

 V801 Rubeņi-Dunava  

 V810 Slate – Dominieki - Auziņas  

 V822 Vilkupe - Bebrene  

 V824 Zasa - Vandāni  

 V826 Pievedceļš - Mežzemes skolai  

 V828 Kalnciems - Stradi 

PRIORITĀRI ATTĪSTĀMIE VALSTS AUTOCEĻI 

Kā prioritāri attīstāmi (rekonstruējami) noteikti 
autoceļi, kuriem ir būtiska nozīme novada lielāko 
apdzīvoto vietu sasniedzamībai, novada 
prioritāro nozaru – lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un tūrisma attīstībai: 

 P72 Ilūkste – Bebrene – Birži; 

 V783 Jēkabpils – Dignāja - Ilūkste; 

 V801 Rubeņi-Dunava; 

 V824 Zasa – Vandāni. 
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8.attēls. Jēkabpils novada transporta infrastruktūra un inženierkomunikācijas 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta 
sabiedriskā transporta un veloceliņu attīstību un 
to lomas transporta infrastruktūras kopējā 
sistēmā paaugstināšanos.  

Mūsdienīgam un kvalitatīvam sabiedriskajam 
transportam jānodrošina novada iedzīvotājiem 
iespējas pēc iespējas īsākā laikā sasniegt gan 
savas dzīves un darbavietas, gan pakalpojumus, 
tajā skaitā tuvākos lielākos pakalpojumu centrus. 

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀJUMS 
Ciemos jānodrošina vides aizsardzības prasībām 
atbilstošu ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmu 
funkcionēšana, jānodrošina optimāls 
siltumapgādes risinājums. 

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta 
energoapgādes infrastruktūras attīstību un 
modernu informācijas sistēmu izveidi, 
nodrošinot augstas kvalitātes infrastruktūru visā 
novada teritorijā. Novada ilgtspējīgas attīstības 
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stratēģija atbalsta atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas pilnveidošanu un modernizāciju. 

VADLĪNIJAS TRANSPORTA UN 
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PLĀNOŠANAI 

1) Jāveicina industriālo teritoriju un transporta 
apkalpes infrastruktūras tīkla izveidošana un 
attīstīšana ap reģionālas nozīmes ceļiem. 

2) Jārekonstruē reģionālas un vietējas nozīmes 
ceļu tīkls, lai nodrošinātu visu apdzīvoto 
vietu sasniedzamību un labu satiksmi ar 
blakus novadiem un apdzīvotajām vietām. 

3) Jāizveido efektīva sabiedriskā transporta 
sistēma. 

4) Plānojot izmaiņas teritorijas struktūrā, 
vispirms jārenovē esošās apdzīvotās vietas 
ar jau pastāvošo transporta infrastruktūru, 
tās labiekārtojot un paplašinot, nevis veidot 
jaunas apbūves teritorijas, kas prasītu 
papildus jaunu ceļu tīklu izbūvi. 

5) Apbūve jāplāno tādā attālumā no ceļiem, 
kas neprasa papildus pasākumus 
aizsardzībai pret autotransporta radīto 
troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo 
ietekmi. 

6) Teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos jāparedz visu ciemu apbūves 
teritoriju inženiertehniskas apgādes 
nodrošinājums. 

7) Veicināt ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas inženiertīklu 
rekonstrukciju un attīstību. 

8) Lai racionāli izmantotu teritoriju, jāparedz 
pēc iespējas kompakta visu inženiertīklu 
koncentrēšana koridoros gar valsts 
autoceļiem un pašvaldības ceļiem.  

9) Veicināt elektroenerģijas pārvades un 
sadales tīkla attīstību, veidojot drošas 
elektroapgādes shēmas un pielietojot 
modernus tehniskos risinājumus, lai izslēgtu 
elektroapgādes pārtraukuma iespējas. 

10) Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 
siltumapgādes uzņēmumu sistēmās, 
dzīvojamās mājās, enerģijas ražošanu no 
atjaunojamajiem enerģijas resursiem. 

11) Sekmēt informācijas un telekomunikāciju 
pakalpojumu pieejamību. 

12) Jāprecizē rūpniecisko un tehnisko avāriju 
riska objektu izvietojums un teritoriju 
robežas, jānosaka ierobežojumi šajās 
teritorijās.  



Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

 

 

 
32 

2.2.3. LAUKU TERITORIJAS 
Novada lauku teritorijas ir telpa ārpus ciemiem 
un ietver lauksaimniecībā izmantojamo zemju un 
mežu teritorijas, ūdeņus, saimniecisko aktivitāšu 
teritorijas, aizsargājamas dabas teritorijas, vietas 
tūrisma aktivitātēm un rekreācijai.  

Daudzveidīgu lauku teritoriju nodrošināšanas 
mērķis ir kvalitatīvas vides veidošana, lauku 
teritoriju sociālās un ekonomiskās attīstības 
veicināšana. Lauku apvidu aktivizēšanai 
galvenokārt jānotiek, maksimāli izmantojot 
pieejamos resursus, teritoriju esošo 
izmantošanu, saglabājot tradicionālās nozares, 
orientējot tās uz specializāciju un saistītu nozaru 
attīstību. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija izdala būtiskus 
novada lauku teritorijas elementus, kas īpaši 
stiprināmi un svarīgi novada ilgtspējīgai 
attīstībai: 

 Lauksaimniecības teritorijas 

 Mežsaimniecības teritorijas 

 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

 Tūrismam un rekreācijai nozīmīgas 
teritorijas 

Novada lauku teritoriju attīstība balstīsies uz 
tradicionālo un bioloģisko lauksaimniecību, 
mežsaimniecību un tūrismu.  

Lai saglabātu lauku telpu esošās kvalitātes, 
veicinātu novada saimniecisko darbību un 
paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, jāņem 
vērā pieejamo resursu izvietojums, teritorijas 
līdzšinējās izmantošanas un attīstības īpatnības 
un perspektīvā ekonomiskā darbība. 

LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS 
Lauksaimniecības attīstība tiek atbalstīta visā 
novada teritorijā, bet ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija īpaši izceļ lauksaimniecības teritorijas, 
kurās ir potenciāls konkurētspējīgai 
lauksaimniecībai un lauksaimniecība noteikta kā 
prioritāte, saglabājot, attīstot.  

Par lauksaimniecības attīstībai nozīmīgu 
teritoriju tiek noteikti vairāki areāli – 8.attēls. Tās 
ir teritorijas ar augstāko lauksaimniecības zemju 
vērtību, lielākajām vienlaidus platībām un 
augstāko ražību. Nogabali raksturojas ar 
lielākajām vienlaidus meliorētajām 
lauksaimniecības zemju platībām un augstāku 
lauksaimniecības zemju vērtību. 
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9.attēls. Lauksaimniecības teritorijas

Teritorijās galvenā attīstības prioritāte būs visa 
veida lauksaimnieciskā darbība, īpaši atbalstot 
mazo un vidējo ražošanu, lauksaimniecības 
produkcijas pārstādi un bioloģisko 
lauksaimniecību. Areālos saglabājamas 
lauksaimniecības teritorijas, paredzot arī 

daudzveidīgus alternatīvus nodarbes veidus – 
tūrisms, zivkopība, zvejniecība, amatniecība u.c. 
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VADLĪNIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJU 
ATTĪSTĪBAI 

1) Lauksaimniecības teritorijās par prioritāti 
uzskatāma visa veida lauksaimnieciskā 
darbība, īpaši atbalstot mazo un vidējo 
ražošanu un lauksaimniecības produkcijas 
pārstādi. 

2) Jānodrošina meliorācija sistēmu pilnvērtīga 
funkcionēšana un to apsaimniekošana. 

3) Nav pieļaujama vērtīgu lauksaimniecības 
zemju degradēšana, apmežošana, 
aizaudzēšana ar krūmiem un meliorācijas 
sistēmu sagraušana. 

4) Tiek atbalstīta teritoriju izmantošanas 
dažādošana – tūrisms, ražošana, derīgo 
izrakteņu ieguve, dažādu pakalpojumu 
sniegšana. 

5) Jāsekmē esošo un jaunu lauksaimniecības 
uzņēmumu izveidošana un darbība, veidojot 

produktīvas un tehnoloģiski modernas 
saimniecības. 

MEŽSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS 
Mežsaimniecībai ir nozīmīga loma novada 
ekonomiskajā attīstībā, mežs dod būtisku 
ieguldījumu novada ainavas veidošanā, 
bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskās 
vides saglabāšanā. Saprātīgai meža resursu 
izmantošanai ir nozīmīga loma novada ilgtspējīgā 
attīstībā. 

Ņemot vērā esošo mežu teritoriju izvietojumu, 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka 
mežsaimniecībai nozīmīgākās novada teritorijas 
ar potenciālu konkurētspējīgai mežsaimniecībai 
un prioritāti mežu saimnieciskajai izmantošanai 
(10.attēls). Teritorijas raksturo lielākie vienlaidus 
mežu masīvi. 

10.attēls. Mežsaimniecības teritorijas 
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VADLĪNIJAS MEŽSAIMNIECĪBAS TERITORIJU 
ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI 

1) Veicināt mežu teritoriju ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, saglabājot meža 
ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās 
funkcijas. 

2) Veicināt videi draudzīgu mežsaimniecības 
praksi. 

3) Nodrošināt novada iedzīvotāju un viesu 
vajadzības pēc rekreācijas mežā un vides 
izziņas. 

4) Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta 
mežsaimniecības zemju prioritāro 
izmantošanu mežsaimniecības attīstībai – 
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana 
un ar tiem saistītie pakalpojumi, savvaļas 
dzīvnieku audzēšana, rekreācijas un tūrisma 
būvju un objektu izvietošana, medību 
tūrisms, derīgo izrakteņu ieguve, tūrisma un 
rekreācijas pakalpojumu sniegšana. 

5) Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta 
neizmantoto un mazvērtīgo lauksaimniecības 
zemju apmežošanu, bet nepieļaujot ainavas 
daudzveidības un estētiskās kvalitātes 
samazināšanos ainaviski nozīmīgās teritorijās, 
nepieļaujot izcilu skatu zaudēšanu un 
kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu aizsegšanu. 

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 
Novadā Daugavas un Dvietes ielejas, mežu un purvu 
teritorijās saglabājušās neskartas dabas vērtības - 
biotopi, retu un aizsargājumu sugu dzīvotnes, kas 
nozīmīgas gan Latvijas, gan Eiropas kontekstā.  

Jēkabpils novadā atrodas 10 īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas, identificēts 21 aizsargājams 
koks, izveidoti 15 mikroliegumi. Ievērojamākās 
īpaši aizsargājamās teritorijas ir deviņi dabas 
liegumi - Ābeļi, Dimantu mežs, Eglone, Kaušņu 
purvs, Klaucānu un Priekulānu ezeri, Nomavas 
purvs, Saltais purvs, Spuļģu purvs, Tīreļu purvs un 
dabas parks Dvietes paliene. Visas novada īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas iekļautas Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – NATURA 
2000 sarakstā.  

Teritoriju izmantošanas mērķis - ilgtspējīgas 
dabas aizsardzības teritoriju apsaimniekošanas 
politikas īstenošana, ietverot ekonomiskos un 
sociālos aspektus.  

Teritorijās prioritāte ir unikālo dabas vērtību 
aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana saskaņā ar 
teritoriju izmantošanas noteikumiem. Jaunu 
aizsargājamo teritorijas izveidošana veicama 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

VADLĪNIJAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS 
TERITORIJU IZMANTOŠANAI 

1) Teritoriju izmantošanu nosaka īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un 
individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi.  

2) Ņemt vērā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
dabas aizsardzības plānos noteiktos 
apsaimniekošanas pasākumus teritoriju dabas 
vērtību saglabāšanai.  

3) Plānojot ar tūrismu un atpūtu saistītas 
aktivitātes, jāizvairās no paaugstinātas 
slodzes radīšanas uz ekosistēmām.
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11.attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas

TŪRISMAM UN REKREĀCIJAI NOZĪMĪGAS 
TERITORIJAS 
Kā tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas 
noteiktas ūdenstūrisma teritorijas un tūrisma 
maršruti, kas aptver dažāda veida tūrisma 
attīstībai nozīmīgas un piemērotas teritorijas un 
teritorijas, ko raksturo augsta estētiskā un 
kultūrvēsturiskā kvalitāte (11.attēls). 

Tūrisma maršrutu teritoriju attīstības prioritāte ir 
to kultūrvēsturisko un estētisko vērtību 

saglabāšana, kopšana un popularizēšana, 
teritoriju ilgtspējības nodrošināšana un 
daudzveidīgu tūrisma pakalpojumu ar augstu 
pievienoto vērtību attīstība, novada ainavas 
daudzveidības un savdabības saglabāšana un 
nostiprināšana. 

Tūrismam un rekreācijai nozīmīgas un ainaviski 
vērtīgas teritorijas un objekti – īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, Daugavas krasts, 
pārceltuves, Latvju zīmju parks Leimaņu pagastā, 
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Grīna piemiņas vieta Kalna pagastā, Zasas parks, 
Rubeņu parks, Dunavas pagastā – pie plostnieku 
akmens, Dignājas pagasta parks ar estrādi, Ābeļu 
skolas estrāde (skatīt 11.attēlu). 

Novada kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas 
veido vietas ar kultūras pieminekļu un 
kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu koncentrāciju 
(skatīt 11.attēlu). 

Ūdenstūrisma teritorijas attīstības prioritāte ir 
atbilstošas infrastruktūras nodrošināšana, 
piekļuves vietu Daugavai saglabāšana un ūdens 
teritoriju sasaistes veicināšana ar tūrisma 
maršrutu teritorijām.  

Būtiska loma ir tūrisma teritoriju attīstībai ir 
valsts autoceļa V783 gar Daugavu rekonstrukcijai 
un seguma kvalitātes uzlabošanai.  

Jēkabpils novadā atrodas divas no trijām 
pārceltuvēm Latvijā, kas joprojām darbojas kā 
eksotisks transporta līdzeklis. 

Stratēģija atbalsta jaunu tūrisma maršrutu 
veidošanos, jaunu tūrisma objektu iekļaušanos 
esošajos maršrutos, tūrisma pakalpojumu, 
aktīvās atpūtas iespēju un naktsmītņu 
dažādošanu. 

VADLĪNIJAS TŪRISMAM REKREĀCIJAI NOZĪMĪGU 
TERITORIJU PLĀNOŠANAI UN IZMANTOŠANAI 

1) Sekmēt tūrisma attīstību saskaņā ar vides 
aizsardzību, lai saglabātu skaistās ainavas, 
tīro vidi un unikālos dabas objektus. 

2) Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta 
tūrisma pakalpojumu uzņēmumu izveidi. 

3) Īstenot saskaņotu zemes izmantošanas 
politiku, lai ainaviskās vērtības netiktu 

degradētas tuvredzīgu un neapdomātu 
aktivitāšu dēļ. 

4) Būtiski saglabāt un attīstīt tūrismam 
nozīmīgās teritorijas, sabalansējot tās ar citu 
tautsaimniecības nozaru interesēm. 

5) Tūrisma daudzveidības popularizēšana, 
stiprinot esošo tūrisma struktūru un 
veidojot jaunas iespējas/piedāvājumus.  

6) Izveidot attīstītu tūrisma pakalpojumu tīklu 
saistībā ar kaimiņu novadiem, sekmēt 
pārrobežu sadarbību tūrisma maršrutu 
izveidē. 

7) Jāveicina tūrisma infrastruktūras 
pilnveidošana. 

8) Veicināt autoceļu un komunikāciju sakaru 
kvalitātes uzlabošanos. 

9) Veicināt tūristu plūsmas palielināšanos, 
uzlabojot Daugavas šķērsošanas iespējas un 
saikni ar Daugavas labo krastu. 

10) Veicināt tradicionālā zemes izmantošanas 
veida un saimnieciskās darbības 
turpināšanu, jaunajām tehnoloģijām 
nenonākot pretrunā ar ainaviskajām 
vērtībām. 

11) Uzņēmējdarbības un tūrisma pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība saistībā ar ainavu 
telpas kvalitātes palielināšanu. 

12) Ainavas uzturēšana un kopšana, saglabājot 
reljefu, attīstot tā atsevišķos elementus, 
jaunu ainavu veidošana nesakoptās, 
pamestās un degradētās teritorijās. 

13) Saglabāt un attīstīt Zemgales tradicionālās 
apbūves raksturu, viensētas un to grupas, 
raksturīgo formu, siluetu un mērogu, 
estētiskās vērtības, būvniecības tradīcijas. 

14) Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un 
sekmēt tradīciju izkopšanu un 
pārmantojamību. 



Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

 

 

 
38 

 

12.attēls. Novada lauku teritoriju telpiskā attīstība 
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PRIORITĀRI ATTĪSTĀMAS TERITORIJAS 

Kā prioritāri attīstāmas teritorijas noteiktas: 
 
1) autoceļi, kuru rekonstrukcija būtiska 

uzņēmējdarbībai nozīmīgu teritoriju un 
objektu sasniedzamībai, novada prioritāro 
nozaru – lauksaimniecības, mežsaimniecības 
un tūrisma attīstībai: 

 P72 Ilūkste – Bebrene – Birži; 

 V783 Jēkabpils – Dignāja - Ilūkste; 

 V801 Rubeņi-Dunava; 

 V824 Zasa – Vandāni. 

Prioritāri attīstāmie autoceļi vienlaicīgi nodrošina 
piekļuvi nacionālas nozīmes centram un novada 
nozīmes centriem (13.attēls); 

 
2) ūdens tūrisma attīstības teritorijas, kas 

attīstāmas, veicinot daudzveidīgu tūrisma 
pakalpojumu pieejamību, tūrismam un 
rekreācijai nozīmīgu teritoriju un objektu 
saglabāšanu, kopšanu un popularizēšanu. 

  

 

 
13.attēls. Prioritāri attīstāmās teritorijas 
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14.attēls. Novada perspektīvā telpiskā attīstība
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2.3.NOVADA 
FUNKCIONĀLĀS SAITES 

Jēkabpils novadam jāstiprina sadarbība ar 
esošajiem un potenciālajiem sadarbības 

partneriem (pašvaldībām, uzņēmumiem, 
institūcijām u.c.), kas sekmēs izglītības, 
darbaspēka, pakalpojumu, transporta, vides 
infrastruktūras, kultūras, tūrisma, dabas 
aizsardzības un citu jomu attīstību ne tikai 
novadā, bet arī Zemgales plānošanas reģionā un 
ārpus tā. 

5.tabula. Novada funkcionālās saites 

Sadarbības partneris Funkcionālās saites 

Jēkabpils pilsēta daudzveidīgi pakalpojumi, darbavietas, publiskā pārvalde, transports un loģistika, 
brīvais laiks, izglītība, veselības aprūpe; 

Krustpils novads tūrisms, kultūra, mežsaimniecība, lauksaimniecība 

Līvānu novads tūrisms, kultūra, izglītība, veselības aprūpe; 

Aknīstes novads mežsaimniecība, lauksaimniecība, tūrisms, kultūra; 

Daugavpils novads mežsaimniecība, lauksaimniecība, tūrisms, kultūra, izglītība 

Ilūkstes novads mežsaimniecība, lauksaimniecība, tūrisms, kultūra, izglītība, veselības aprūpe 

Viesītes novads mežsaimniecība, lauksaimniecība, tūrisms, kultūra, izglītība; 

Salas novads mežsaimniecība, lauksaimniecība, tūrisms, kultūra; 

 

15.attēls. Novada funkcionālās saites 
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3.ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 
 

Lai īstenotu Jēkabpils novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju un sekotu tās ieviešanai, 
pašvaldība atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
izstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
pakārtotus vidēja termiņa attīstības plānošanas 
dokumentus: 

 attīstības programmu; 

 teritorijas plānojumu.  

 

 

 

Jēkabpils novada attīstības programmā definētie 
vidējā termiņa mērķi, prioritātes, uzdevumi, 
rīcības un rezultatīvie rādītāji noteikti atbilstoši 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem 
ilgtermiņa mērķiem un rezultatīvajiem 
rādītājiem. 

Reizi trīs gados attīstības programmas 
uzraudzības ziņojumi tiks papildināti ar pārskatu 
par Jēkabpils novada telpiskās attīstības 
perspektīvas īstenošanu. 

Rezultatīvo rādītāju sarakstu un sasniedzamos 
rezultātus iespējams pārskatīt, rezultātu izmaiņu 
pamatojumu iekļaujot attīstības programmas 
uzraudzības ziņojumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 

Attīstības programma Teritorijas plānojums 

Stratēģiskā daļa 
Telpiskās attīstības 

perspektīva 
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