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TERMINU SKAIDROJUMI 

Ietekme uz vidi – paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas 

tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību 

un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, 

materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību. 

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija (ĪADT) – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir 

ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un 

saglabātu dabas daudzveidību – retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu 

dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un 

ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības 

atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

NATURA 2000 teritorija – ir Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts aizsargājamo dabas 

teritoriju tīkls jeb sistēma, kas Latvijā izveidota uz jau esošo īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju bāzes, tām pievienojot 122 jaunas teritorijas. 

Paredzētā darbība – aprīkojuma un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiņa, 

būvniecība, teritoriju plānojumu izstrādāšana, dabas resursu ieguve vai izmantošana, kā 

arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var būtiski ietekmēt vidi. 

Sabiedriskā (publiskā) apspriešana – ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts 

laika periods, kura ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un 

priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs 

(piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās). 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) – procedūra, kas veicama 

likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā kārtībā, lai novērtētu plānošanas 

dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus 

nelabvēlīgas ietekmes samazināšanai un novēršanai, kā arī lai nodrošinātu sabiedrības 

informēšanu un iesaistīšanu plānošanas dokumenta izstrādāšanas procesā. 

Vides pārskats – atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita 

veida plānošanas dokumentā (turpmāk – plānošanas dokumenti), vai atsevišķs 

dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo 

alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus, 

paredzēto realizācijas vietu un darbības jomu. 
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TEKSTĀ LIETOTI SAĪSINĀJUMI 

 

TP Teritoriālais plānojums 

TIAN   Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi 

SIVN Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

NATURA 2000 Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija 

AP Attīstības programma 

IVN Ietekmes uz vidi novērtējums 

ES Eiropas Savienība 

ĪADT   Īpaši aizsargājama dabas teritorija 

LR Latvijas Republika 

VVD RVP Valsts vides dienesta Reģionālā vides pārvalde 

VPVB Vides pārraudzības valsts birojs 

MK Ministru Kabinets 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

LVĢMC Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

LVM Latvijas valsts meži 

VZD Valsts zemes dienests 

LIZ Lauksaimniecībā izmantojamas zemes 

PŪO Pazemes ūdens objekts 

VŪO Virszemes ūdens objekts 

NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

ha hektāri 

km kilometri 

R rietumi 

Z ziemeļi 
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IEVADS 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam ir Jēkabpils novada 

administratīvās teritorijas plānojums, kas nosaka teritorijas esošo un plānoto teritorijas 

izmantošanu un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumus ar ilgtermiņa perspektīvu līdz 

2025.gadam. 

Saskaņā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēģisko 

novērtējumu veic plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku 

veselību un vidi, tai skaitā teritorijas plānojumiem. Likumdošanas prasības paredz 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros sagatavot Vides pārskatu, 

kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi, īpaši tas attiecināms 

uz tām plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 

teritorijas (NATURA 2000). 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – SIVN) mērķis ir novērtēt 

plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi. 

SIVN procedūras gaitā sagatavots Vides pārskats, kas balstās uz Jēkabpils novada 

teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā apkopoto informāciju, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos piedāvātajiem plānotās izmantošanas 

risinājumiem, grafisko daļu un pārskatu par teritorijas plānojuma izstrādi. 

Vides pārskata izstrādē ņemtas vērā normatīvo aktu prasības, sniegta informācija par to, 

kādi starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi attiecas uz attiecīgo teritoriju, 

analizēts teritorijas esošais vides stāvoklis, izvērtēta plānošanas dokumenta ieviešanas 

iespējamā ietekme uz vidi.  

Teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā TP) Vides pārskats ir izstrādāts saskaņā ar likuma 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.) un MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, 

kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.). 

Sagatavojot TP Vides pārskatu, notika konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju 

un institūcijām ar kurām jāsaskaņo Vides pārskats.  
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA GALVENIE MĒRĶI UN ĪSS 
SATURA IZKLĀSTS, SAISTĪBA AR CITIEM 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

1.1. Plānošanas dokuments un tā mērķis  

Plānošanas dokuments, kuram tiek veikts ietekmes uz vidi stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums, ir Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. Darba 

uzdevums tā izstrādei noteikts ar novada domes 2012.gada 20.septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 13.).  

Saskaņā ar Darba uzdevumu Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

izstrādes mērķis ir nostiprināt tiesisko pamatu Jēkabpils novada teritorijas ilgtspējīgai un 

līdzsvarotai attīstībai, nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas 

jomā. Radīt pamatu ilgstošai, stabilai Jēkabpils novada pašvaldības ekonomiskai 

attīstībai, nodrošināt atbilstošu dzīves līmeni, izmantojot pašvaldībā esošos resursus, 

ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un veicinot tā saglabāšanu, 

paredzot teritorijas 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. 

Jēkabpils novada TP risinājumi ir izstrādāti, pamatojoties uz novada Attīstības 

programmu 2012.-2018.gadam un ir vērsti uz Jēkabpils novada AP noteiktās attīstības 

vīzijas - mērķu sasniegšanu.  

Novada attīstības vīzija 2020.gadam: Jēkabpils novads – laikmetīga, līdzsvarota, 

darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā.  

Teritorijas plānojums atbalsta AP uzsvērtās novada vērtības un attīstības prioritātes un 

veido telpisko piesaisti Jēkabpils novada AP stratēģisko mērķu un attīstības prioritāšu 

sasniegšanai. 

Jēkabpils novada jaunais TP ir izstrādāts, izvērtējot spēkā esošo teritorijas plānojumu 

prasības, to savstarpējās integrācijas iespējas, novada kopējos attīstības mērķus un 

intereses, situāciju teritorijas izmantošanā, notikušās izmaiņas un tendences, apkārtējo 

pašvaldību plānošanas un attīstības kontekstu, kā arī augstāka līmeņa plānošanas 

dokumentus un likumdošanas procesu.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem" (16.10.2012) 19.punktu Teritorijas plānojumā ietilpst 

paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. 
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I daļa „Paskaidrojuma raksts” - apkopota informācija, kas raksturo novada teritorijas 

pašreizējo izmantošanu, sociālās un tehniskās infrastruktūras nodrošinājumu un 

attīstības vajadzības, sniedz ieskatu par notiekošajiem sociāli ekonomiskajiem procesiem 

un tos ietekmējošiem faktoriem. Situācijas raksturojums sagatavots, balstoties uz 

pašvaldības rīcībā esošo informāciju, statistikas datiem, valsts iestāžu rīcībā esošo 

informāciju, līdzšinējos plānošanas dokumentos un projektos ietverto informāciju un 

ekspertu viedokļiem.  

II daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ir instruments 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, Attīstības programmā izstrādātās vīzijas un Teritorijas 

plānojumā nosprausto mērķu sasniegšanai un nosaka novada teritorijas plānojumā 

paredzēto plānoto zemes izmantošanu, kā arī tai atbilstošas zemes īpašnieku un valdītāju 

tiesības un pienākumus.  

III „Grafiskā daļa” sagatavota uz Valsts Zemes dienesta vienkāršotās topogrāfiskā 

kartes M 1: 10 000 pamatnes koordinātu sistēmā LKS-92, digitālā un analogā formātā. 

Grafiskajos materiālos atspoguļota teritorijas esošā izmantošana un teritorijas plānotā 

izmantošana. Pilnīgākai situācijas uztveramībai sagatavotas tematiskās kartes un 

shēmas. Novada ciemu teritorijas sagatavotas M 1:5000, bet lauku teritorija M 1:10 000. 

IV daļa „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” - apkopota teritorijas 

plānojuma izstrādes dokumentācija - pašvaldības lēmumi, darba uzdevums, valsts 

institūciju sniegtie nosacījumi un atzinumi, iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti, 

publikācijas presē u.c. teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas procesu raksturojošie 

materiāli 

1.2. Plānojuma saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

Jēkabpils novada TP ir saistīts ar šādiem teritorijas un attīstības plānošanas 

dokumentiem:  

1. Valsts līmeņa plānošanas dokumenti:   

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 

- Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam; 

- Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015.gadam; 

- Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam. 

2. Reģionāla līmeņa plānošanas dokumenti: 

- Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008.-2014.g.; 

- Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.g.; 

- Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.g.; 

- Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.g. 
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3. Vietēja līmeņa plānošanas dokumenti:  

- Jēkabpils novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam; 

- spēkā esošie Jēkabpils novada Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, 

Rubenes un Zasas pagastu teritorijas plānojumi, arī pieguļošo pašvaldību spēkā 

esošie attīstības plānošanas dokumenti. 
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2. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES 
AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

2.1. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi 

ANO Pasaules Vides un Attīstības Komisija 1987. gadā publicēja ziņojumu ar nosaukumu 

„Our Common Future” („Mūsu kopējā nākotne”), saukta arī par „Brundtlandes atskaiti”. 

Šis dokuments vispārīgai lietošanai ieviesa terminu „ilgtspējīga attīstība”, kas tiek 

skaidrota kā „attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot 

draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”. 

Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas - vides, ekonomiskā un 

sociālā. Tas nozīmē, ka stingras vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie 

rādītāji nav pretrunā, ka ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt vidi un vienlaikus tiek 

nodrošināta augsta dzīves kvalitāte. 

1992. gadā ANO konferencē par vidi un attīstību tika parakstīti pieci svarīgi dokumenti, 

kuri radīja pamatu turpmākam darbam globālo vides problēmu novēršanā:  

 Riodežaneiro Deklarācija par Vidi un Attīstību; 

 Visa veida mežu apsaimniekošana, aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principi;  

 Konvencija par klimatiskām izmaiņām;  

 Konvencija par bioloģisko daudzveidību;  

 Rīcības plāns „Agenda 21”.  

Teritorijas plānojumam ir saistošas vairākas starpvalstu konvencijas. Zemāk minēti 

svarīgākie dokumenti, kas nosaka starptautiskos vides aizsardzības mērķus, kuri ir 

noteikti starpvalstu konvencijās un ES Direktīvās.  

Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību - Bernes 

konvencija (1979). Tās mērķis ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās 

dzīvotnes, it īpaši tās sugas un dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu 

sadarbība. Akcentēta apdraudēto un izzūdošo sugu aizsardzība. Šī konvencija ar aktuāla 

saistībā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu. 

Konvencija par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves 

vidi – Ramsāres konvencija (1971). Konvencija nosaka mitrāju un ūdensputnu 

aizsardzību. Šī konvencija ar aktuāla saistībā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

aizsardzību un apsaimniekošanu. 
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Konvencija par bioloģisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija (1992). Norādīti 

vispārīgie ilgtspējīgās attīstības principi. Ilgtspējīgas attīstības pamatā ir rūpes par 

cilvēku. „Katram cilvēkam ir tiesības dzīvot veselīgu un produktīvu dzīvi harmonijā ar 

dabu. Jānodrošina viss, kas esošām un turpmākām paaudzēm nepieciešams ekonomiskai 

attīstībai un videi.” Uzsvērta starptautiskās sadarbības nozīme, it sevišķi, lai mazinātu 

attīstības līmeņu atšķirības starp attīstītajām un mazattīstītajām valstīm. Norādīti arī 

galvenie piesārņojumu novēršanas principi.  

Starptautiskie vides aizsardzības mērķi ir noteikti arī Eiropas 6. vides aizsardzības 

rīcības programmā, uz kuru ir attiecināmi šādi mērķi: 

 klimata izmaiņu jomā: stabilizēt siltumnīcas efekta gāzu koncentrāciju atmosfērā 

līmenī, kas neizraisa klimata izmaiņas; 

 dabas un bioloģiskā daudzveidības jomā: aizsargāt un atjaunot dabiskās 

ekosistēmas un apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropas un 

globālā mērogā; 

 vides, veselības un dzīves kvalitātes jomā: sasniegt tādu vides kvalitāti, ka cilvēka 

radītais piesārņojums, tai skaitā dažādi starojumi, nepalielina ietekmi vai risku 

sabiedrības veselībai; 

 dabas resursu un atkritumu jomā: nodrošināt, ka atjaunojamo un neatjaunojamo 

dabas resursu patēriņš nerada papildus slodzi videi, un panākt, ka ekonomisko 

izaugsmi nosaka nevis resursu izmantošanas, bet gan izmantošanas efektivitātes 

pieaugums. 

2.2. Nacionālie vides aizsardzības mērķi 

Valsts vides politikas mērķi ir definēti Vides politikas pamatnostādnēs 2009. - 2015. 

gadam, kas veido pamatu vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī dabas 

resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Vides politikas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem 

iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides 

kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un 

sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. 

Vides politikas pamatnostādnēs ir izvirzīti sekojoši mērķi:  

 nodrošināt gaisa kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 

iesaistot pašvaldības, komersantus un sabiedrību; 

 nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti, samazināt iekšējo 

ūdeņu eitrofikāciju un nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti; 

 nodrošināt zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot 

ilgtspējīga patēriņa un ražošanas principa īstenošanu; 

 nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību; 
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 nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu novēršanā, nodrošinot 

vides aizsardzības un ekonomisko interešu līdzsvarotību. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam jeb Latvija 2030. 

Stratēģijas uzdevums ir atrast veidu, kā pārdomāti lietot nacionālo bagātību, lai 

nākamajām paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu. Dabas resursi, vieta, cilvēki 

un zināšanas tiek uzsvērti kā nozīmīgs kapitāls attīstībai. Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas 

kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu, tostarp vietas un telpas, 

produktivitātes kāpināšana, lai atbildētu uz globālo tendenču izaicinājumiem. 

Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja 

termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2030.gadam rīcības plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības ceļa karti 

vidējam termiņam. 

 Tas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības 

svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāku mērķi politiķiem, ierēdņiem un ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam. Nacionālā attīstības plāna mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts 

attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas Savienībā, kā arī 

izvirza Latvijas attīstības stratēģisko mērķi un nosaka galvenos rīcības virzienus, kas spēs 

nodrošināt stabilu valsts un sabiedrības izaugsmi. 

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (2000) nosaka šādus stratēģiskos 

mērķus:  

 saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību;  

 saglabāt un veicināt vietējo savvaļas sugu daudzveidību; saglabāt savvaļas sugu, 

kā arī kultūraugu un mājdzīvnieku šķirņu ģenētisko daudzveidību; 

  veicināt tradicionālās ainavas struktūras saglabāšanos;  

 nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu. 

Plānošanas dokumentos izvirzītie stratēģiskie mērķi, prioritātes un pasākumi nav 

pretrunā ar Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas pamatnostādnēm un ir 

vērsti uz tajās definēto mērķu sasniegšanu Jēkabpils novadā. 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam mērķi ir novērst 

atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, nodrošināt atkritumu kā 

resursu racionālu izmantošanu, nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie 

rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, kā arī nodrošināt apglabājamo atkritumu 

daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā 

veidā. 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam mērķi ir šādi: 
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 novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un 

nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, 

izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās novēršanas 

iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu 

izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa 

attīstību; 

  nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu; 

 nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un 

cilvēku veselībai, atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, 

it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, 

komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām; 

 nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu 

apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā;  

Galvenās plānā ietvertās aktivitātes ir šādas: 

 atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības uzlabošana, tajā skaitā, atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, atkritumu 

apsaimniekošanas normatīvās datu bāzes un statistikas uzlabošana; 

 atkritumu dalītā vākšana, ietverot nepieciešamās infrastruktūras izveidi un 

attiecīgo normatīvo aktu izstrāde, lai veicinātu atkritumu dalīto vākšanu; 

 atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai, reģenerācija un pārstrāde, 

ietverot nepieciešamās infrastruktūras izveidi un esošās infrastruktūras darbības 

uzlabošanu, inovatīvu atkritumu reģenerācijas metožu veicināšanu; 

 atkritumu apglabāšana. 

Zemgales plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2006. - 2026. 

gadam. Tā vispārējais mērķis ir veicināt reģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu 

attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reģiona 

konkurētspēju starptautiskā mērogā. Tajā sniegtas plānošanas vadlīnijas vietēja līmeņa 

plānošanas dokumentiem, kā arī izstrādātas rekomendācijas dažāda veida attīstības 

ietekmes uz vidi novēršanai un mazināšanai.  

Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007. - 2013. gadam. 

Atkritumu apsaimniekošanas plāna mērķi ir novērst atkritumu rašanos, palielinoties 

ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu radīto atkritumu daudzuma 

samazināšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu 

izmantošanas efektivitātes palielināšanai un veicinot ilgtspējīgu patērētāju uzvedību, lai 

novērstu atkritumu rašanās iespējas.  

Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-

2015.gadam ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu 

Nr.830. Minētais dokuments akcentē, ka Latvijas normatīvajos aktos nav tiešā veidā 

atrunātas un noteiktas prasības applūstošo teritoriju noteikšanai un iezīmēšanai 

pašvaldību plānojuma grafiskajā daļā (kartēs). Arī valsts līmenī nav precīzi noteiktas un 
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iezīmētas kartēs plūdu (ar dažādu iespējamo atkārtošanās varbūtību) riskam pakļautās 

teritorijas, kā arī nav izstrādāti priekšlikumi veicamajiem pretplūdu pasākumiem šajās 

teritorijās. Tāpēc starp teritoriju plānotājiem un to apsaimniekotājiem ir iespējamas 

domstarpības par to, kādas teritorijas uzskatāmas par applūstošām un/vai plūdu 

apdraudētām un kā ir jāapsaimnieko šīs teritorijas.  

Programmā ir uzsvērts, ka liels skaits īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ir tādas, kas ir 

pakļautas regulārai applūšanai un tieši šis regulārais applūšanas režīms ir tas, kas nosaka 

attiecīgās dabas teritorijas īpašo stāvokli un ir viens no priekšnosacījumiem tajās esošo 

dabas vērtību eksistencei. Līdz ar to applūšanas režīma saglabāšana ir galvenais 

uzdevums par ko jārūpējas šajās teritorijās. Tāda teritorija Jēkabpils novadā ir dabas 

parks „Dvietes paliene”.  

Vērtējot ūdensobjektu kvalitāti un mērķus ūdens kvalitātes sasniegšanai, Vides pārskatā 

ir ņemts vērā Daugavas upju sateces baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 

2010. - 2015. gadam.   

Vērtējot Jēkabpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam, jāsecina, ka tā 

izstrāde un tajā paredzētās rīcības kopumā atbilst ilgtspējīgas attīstības 

pamatnosacījumiem, valstij saistošiem starptautiskajiem, kā arī nacionālajiem un 

reģionālajiem vides aizsardzības mērķiem. 
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3. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA 

3.1. Vides pārskata mērķi, sagatavošanas procedūra un 

iesaistītās institūcijas 

Vides pārskata mērķis ir novērtēt esošo vides situāciju atbilstoši plānošanas dokumenta 

saturam un detalizācijas pakāpei, noteikt būtiskās iespējamās ietekmes uz vides kvalitāti 

un bioloģisko daudzveidību, informēt sabiedrību par plānošanas dokumenta un ar tā 

ieviešanu saistītajām iespējamām būtiskajām ietekmēm uz vides kvalitāti Jēkabpils 

novadā, kā arī sniegt rekomendācijas būtisku vides ietekmju mazināšanā un 

nepieciešamības gadījumā piedāvāt kompensēšanas pasākumus. 

Vides pārskata sagatavošana ir balstīta uz plānošanas dokumenta atbilstības vērtējumu 

vides un dabas aizsardzības, kā arī ilgtspējīgas attīstības principiem, mērķu, uzdevumu 

un prioritāro rīcību iespējamo būtisko ietekmju vērtējumu. Galvenie principi SIVN 

veikšanā un Vides pārskata sagatavošanā ir vides aspektu integrācija attīstības 

plānošanas dokumentā, piesardzība lēmumu pieņemšanā un procesa pārskatāmība. 

Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši MK 23.03.2004., noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, 

kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un likumu „Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu”, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2011. gada 15. februāra 

lēmumam Nr. 7 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, 

balstoties uz Jēkabpils novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam pirmās 

redakcijas Paskaidrojuma rakstā apkopoto informāciju, Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu pirmajā redakcijā piedāvātajiem plānotās (atļautās) izmantošanas 

risinājumiem, grafisko daļu un Paskaidrojuma rakstu. Vides pārskata sagatavošanai ir 

izmantota:  

- Jēkabpils novada domes rīcībā esošā informācija,  

- Jēkabpils novada integrētās attīstības programma 2012.-2018. gadam;  

- Vides pārskati Ābeļu, Dignājas un Kalna pagastu teritorijas plānojumiem; 

- publiski pieejamā informācija un pētījumu rezultāti par vides stāvokli novadā, 

- interneta vietnēs pieejamie informācijas avoti un datu bāzes, t.sk. LVĢMC dati. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 157 prasībām, izstrādātājs konsultējās ar VPVB un 

Daugavpils RVP par vides pārskatā iekļaujamo informāciju. Pēc novērtējuma 

sagatavošanas vides pārskata projekts tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai, kā arī 

atbilstoši VPVB norādēm iesniegts atzinumu saņemšanai šādām institūcijām:  

- Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldei; 
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- Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijai; 

- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai; 

- Zemgales plānošanas reģiona administrācijai. 

Saņemtie institūciju atzinumi pievienoti pielikumā Nr.8. Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālās vides pārvaldei, Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai un Zemgales 

plānošanas reģiona administrācijai nav iebildumu par Vides pārskata projektu. Vides 

pārskata 4.3. apakšnodaļā veikti labojumi atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes 

Latgales reģionālās administrācijas atzinumam, tai skaitā precizēta informācija par 

novada mikroliegumiem.   

3.2. Sabiedrības līdzdalība un rezultāti 

Vides pārskata projekta un Jēkabpils novada TP 1. redakcijas 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 paspriešanas sapulces dalībnieku saraksts pievienots pielikumā nr. 9 

Sabiedriskās apspriešanas laikā, kā arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmē netika 

saņemts neviens rakstisks priekšlikums vides pārskata pilnveidošanai. 
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4. ESOŠAIS VIDES STĀVOKLIS 

4.1. Jēkabpils novada vispārējs raksturojums 

Jēkabpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienē Daugavas ielejas kreisajā krastā. 

Novada teritorijā ietilpst 60 kilometri Daugavas krasta. Novads robežojas ar Krustpils, 

Salas, Viesītes, Aknīstes, Līvānu un Ilūkstes novadiem un Jēkabpils pilsētu. 

 

Attēls Nr. 4.1.1 Jēkabpils novada novietojums Latvijā un Zemgales plānošanas reģionā 

Jēkabpils novads izveidots 01.07.2009. apvienojoties septiņām bijušā Jēkabpils rajona 

kaimiņu pašvaldībām - Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas 

pagastiem. Novada administrācija atrodas ārpus novada teritorijas Jēkabpilī, Rīgas ielā 

150a. 

Novada teritorijas platība – 905 km2 (90 409,7ha1), t.sk. Ābeļu – 126,67 km2, Dignājas – 

83,44 km2, Dunavas – 124,2 km2, Kalna – 173,1 km2, Leimaņu – 101,73 km2, Rubenes – 

182,2 km2 un Zasas – 114,62km2.2 

                                           
1 Datu avots:  http://www.vzd.gov.lv,   LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes 

pārskats uz 01.01.2013. 

2 Datu avots:  www.varam.gov.lv, 25.03.2013.  

http://www.vzd.gov.lv/
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Iedzīvotāju skaits 5462 cilvēki, t.sk. Ābeļu pagastā - 973, Dignājas – 536,Dunavas – 

689, Kalna – 668, Leimaņu – 539, Rubenes – 1096 un Zasas – 961 iedzīvotāji. 

Iedzīvotāju skaitam ir vērojama tendence samazināties, 2007.-2012.g. Jēkabpils novadā 

tas ir samazinājies par 8,2%, kas ir viens no lielākajiem samazinājumiem salīdzinājumā 

ar blakus novadiem.  

Iedzīvotāju blīvums novadā 2012.gada sākumā – 6,2 iedzīvotāji/km2. Mazākais 

iedzīvotāju blīvums ir Kalna pagastā – 4 iedzīvotāji/km2, lielākais iedzīvotāju blīvums ir 

Zasas pagastā – 8,7 iedzīvotāji/km2.  

 

Attēls Nr.4.1.2. Jēkabpils novada administratīvais iedalījums.  

Meži, kas ir viena no lielākajām novada dabas bagātībām, klāj 49% no novada kopējās 

platības, lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 37% no novada kopējās platības.  

Galvenās uzņēmējdarbības formas novadā ir saistītas ar lauksaimniecību (graudkopība, 

piena un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību.  

Jēkabpils novada daba ir tīra, krāšņa un daudzveidīga. Novadā ir desmit īpaši 

aizsargājamās teritorijas – deviņi dabas liegumi un viens dabas parks, šīs teritorijas 

aizņem 7,9% no novada kopējās zemes platības. 
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4.2. Dabas resursi  

4.2.1. Virszemes ūdeņi 

Jēkabpils novads ir bagāts ar ūdens resursiem Latvijas lielākā upe Daugava gar novada 

ZR malu teritoriju plūst 60 km garumā. Novadu šķērso Daugavas pietekas Eglaine (36 

km), Ziemeļsusēja (52 km), Dviete (37 km),kā arī mazās upes, kur lielākās no tām ir 

Radžupe (21 km), Lāčupīte (14 km), Dzirnupīte (14 km).  

Novada hidrogrāfiskā tīkla pamatu veido Daugava kopā ar mazo pieteku Eglonas un 

Olājas lejtecēm un tās pietekas Ziemeļsusēja (ar pietekām Aldaunīcu un Vārgūzni) un 

Dviete. 

Virszemes ūdens resursus veido arī ezeri. Novada teritorijā atrodas 16 ezeri. Lielākie no 

tiem ir Klaucānu ezers -21,3 ha, Priekulānu ezers – 22,5 ha un Nomavas (Baltais) ezers – 

22,2 ha. Kopumā virszemes ūdens resursi novada teritorijā aizņem 3% (2819.4 ha). 

Jēkabpils novada virszemes ūdeņu sistēma nav noslēgta vienas administratīvās teritorijas 

robežās, tā ir cieši saistīta ar blakusesošo pagastu virszemes ūdeņu sistēmu. Lai precīzi 

novērtētu ūdeņu ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti, lai izvirzītu prasības to vēlamajam 

stāvoklim un izlemtu, kā tos racionāli aizsargāt un apsaimniekot, ir izdalīti virszemes 

ūdensobjekti – dabisko apstākļu un slodžu ziņā vienveidīgi upju vai jūras piekrastes 

ūdeņu posmi vai ezeri.  

Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam upju baseinu apgabalos3 novada teritorijas 

lielākā daļa ietilpst Daugavas baseina apgabalā (ūdens objekti D470, D476, D487 un 

D489), pārējā teritorija Lielupes baseina apgabalā (L166 un L169). 

Saskaņā ar MK 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti” Daugava visā garumā ir noteikta par prioritārajiem karpveidīgo 

zivju ūdeņiem. Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens aizsardzības 

vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves 

apstākļus. Karpveidīgo zivju ūdeņos dzīvo vai kuros iespējams nodrošināt karpu dzimtas 

(Cyprinidae) zivju, kā arī līdaku (Esox lucius), asaru (Perca fluviatilis) un zušu (Anguilla anguilla) 

eksistenci. 

Uz Daugavas Jēkabpils novadā atrodas valsts LVĢMC hidroloģisko novērojumu stacija „ 

Jēkabpils”.  

Saskaņā ar LR Civillikuma Trešās daļas Lietu tiesības 1102.panta nosacījumiem un tā 

1.pielikumā ietverto publisko upju un ezeru sarakstu Jēkabpils novada ezeri nav publiskie 

ūdeņi, no upēm publiskās upes ir Daugava un Dienvidsusēja (Susēja). 

Novadā nav Ministru Kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 „Peldvietas 

izveidošanas un uzturēšanas kārtība” iekļautu peldvietu.  

                                           
3 Noteikts Ūdens apsaimniekošanas likumā. 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Vides pārskata projekts 
 
 

20 

 

Novada upes un ūdenstilpes, īpaši Daugava tiek izmantotas makšķerēšanai, peldēšanai 

un atpūtai pie dabā pie ūdeņiem. Labiekārtojuma infrastruktūra ūdeņu pieejamības vietās 

nav pietiekami attīstīta – Daugavas krastmalā nav publiski pieejamu, iekārtotu atpūtas 

vietu. 

4.2.2. Pazemes ūdeņi 

Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam pazemes ūdensobjektos,4 Jēkabpils novads 

atrodas pazemes ūdensobjektā D10. Pazemes ūdeņi ir valsts nozīmes zemes dzīļu 

resurss.5 Pazemes ūdeņi novadā barojas no nokrišņiem, kas izfiltrējas caur aerācijas zonu 

un pārtek no augstāk iegulošiem ūdens horizontiem uz zemākiem. Barošanās apjomi ir 

atkarīgi no konkrētā teritorijā izplatītākajiem nogulumiem un to filtrācijas īpašībām. 

Pazemes ūdeņu barošanās veids ietekmē arī to dabisko aizsargātību pret piesārņojumu. 

PŪO D10 aktīvās ūdens apmaiņas zonas biezums sasniedz 165 m PŪO dienvidu daļā līdz 

270 – 375 m PŪO ziemeļaustrumu daļā.  

Jēkabpils novada teritorija pēc pazemes ūdeņu dabiskās aizsargātības ir dažāda. Leimaņu 

pagasta centrālajā, Zasas pagasta ziemeļrietumu daļā un Kalna pagasta austrumu stūrī 

nelielā teritorijā atrodas zona ar augstu pazemes ūdeņu piesārņošanas risku. To nosaka 

teritorijas ģeoloģiskā uzbūve un tas, ka tā ir artēzisko ūdeņu resursu papildināšanās 

apgabals. Pārējā novada teritorija austrumu daļā pārsvarā atrodas zonā ar zemu, bet 

rietumu daļā ar vidēju pazemes ūdeņu piesārņojuma risku. Lai novērstu pazemes ūdeņu 

piesārņošanas risku, zemes izmantošanā ir svarīgi ievērot aizsargjoslas ap dzeramā 

ūdens ņemšanas vietām un vides aizsardzības nosacījumus darbības ar piesārņojošām 

vielām. Tas ir jo īpaši svarīgi zonā ar augstu pazemes ūdeņu piesārņošanas risku. 

Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2010. – 2015. gadam (2009.), 

balstoties uz ilggadīgiem novērojumu datiem par pazemes ūdens līmeņiem, novērtēts, ka 

pazemes ūdensobjekta D10 kvantitatīvais stāvoklis ir labs.  

Saskaņā ar LVĢMC sniegto informāciju novadā ir 149 ūdensapgādes urbumi. 

Centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantoti 20 urbumi.  

Centralizētai ūdensapgādei novadā tiek izmantoti Pļaviņu, Gaujas un Gaujas - Amatas 

ūdens horizontu artēziskie ūdeņi, ārpus centralizētās ūdensapgādes sistēmām – novada 

lauku teritorijā – gruntsūdeņi (no raktajām akām).  

Iegūtais pazemes ūdens galvenokārt tiek izmantots komunālajām un sadzīves 

vajadzībām.  

Teritorijas plānojuma ieviešanas laikā ir nepieciešams precizēt informāciju par 

neizmantoto vai urbumu, par kuriem nav ziņu, turpmāko izmantošanas nepieciešamību. 

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

5 LR likums „Par zemes dzīlēm”. 



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Vides pārskata projekts 
 
 

21 

 

Lai novērstu pazemes ūdeņu piesārņošanu, ir jāveic to urbumu, kurus ir plānots slēgt, 

tamponēšana. 

4.2.3. Derīgie izrakteņi 

Jēkabpils novadā atrodas 2 smilts, 7 smilts-grants, 2 dolomīta, 7 māla atradnes; 54 

kūdras atradnes un prognozēto krājumu laukumi; kā arī 5 smilts-grants, 1 dolomīta, 2 

māla un 3 sapropeļa prognozēto krājumu laukumi.6  

Derīgo izrakteņu izstrāde notiek sešās novada teritorijā esošās atradnēs, kur derīgie 

izrakteņi tiek izmantoti būvniecībai, ceļu būvei un remontam vai ceļu uzturēšanai: 

 Laukāres, Leimaņu pagasts: smilts – grants, smilts, lielākā atradne; 

 Slate, Rubenes pagasts: smilts-grants, smilts;  

 Sliterāni, Dignājas pagasts: smiltsgrants, smilts;  

 Rubiķi, Rubenes pagasts: smilts;  

 Kapāres, Leimaņu un Kalna pagasts: smilts-grants; 

 Ošinieki, Ābeļu pagasts: smilts-grants. 
 

Novada ceļu infrastruktūras attīstībai ir svarīgi, lai ceļu remontdarbiem vai pārbūvei 

novada teritorijā, kā arī cita veida būvdarbiem būtu pieejama smilts un smilts-grants 

ieguve. Novadā šie zemes dzīļu resursi ir pietiekami, lai teritorijas plānojuma darbības 

laikā nodrošinātu pieprasījumu pēc derīgajiem izrakteņiem novada ceļu būvei. Ievērojot 

to, ka lielākā daļa atradņu ir pētītas un to krājumi jau apzināti, jaunas derīgo izrakteņu 

ieguves ekspluatācijas uzsākšanai pirmkārt ir jāizskata iespēja izmantot jau esošās 

izpētītās atradnes. Novada teritorijā mazāk izpētītas ir kūdras atradnes, galvenokārt 

apzināti prognozētie resursi. Daļa kūdras atradņu novadā nepārsniedz 10 ha. Šādu 

atradņu ekonomiskais potenciāls ir nenozīmīgs, tām ir vietēja rakstura nozīme. Kūdras 

saimnieciskā izmantošana saistīta ar tās kvalitāti, kuru raksturo kūdras pelnainība, 

sadalīšanās pakāpe, mitrums, sastāvs un iegulas tips. Tradicionāli kūdru izmanto kā 

pakaišus, augsnes mēslošanai vai kā kurināmo. 

 

                                           
6 Datu avots: LVĢMC,  Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 
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Attēls Nr. 4.2.1. Jēkabpils novada būvmateriālu izejvielu un kūdras atradnes, 

prognozēto/perspektīvo krājumu laukumi 

 

4.2.4. Meži, purvi 

Novadā ir ievērojami meža resursi. Atbilstoši Valsts meža dienesta meža inventarizācijas 

2012.gada datiem Jēkabpils novadā meža zemes aizņem 48719 ha (inventarizācijas dati 

ietver informāciju arī par mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un 

laucēm un infrastruktūras objektiem meža zemēs).  
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LVM mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (meža zeme Meža likuma izpratnē, t.sk. 

purvi) novadā aizņem 32945,1ha lielas platības. Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju 

Jēkabpils novadā apsaimnieko Dienvidlatgales mežsaimniecība.  

Purvi aizņem 3488,6 ha jeb 3,86% no kopējās novada teritorijas, t.sk. meža zemēs purvi 

aizņem 3454,2 ha lielu platību. Purvu izmantošana galvenokārt iespējama kā vērtīgas 

dabas teritorijas un ūdens režīma regulētāji – vairākiem purviem vai to daļām ir noteikts 

aizsardzības statuss 

 

4.2.5. Lauksaimniecības zemes 

Saskaņā ar VZD zemes sadalījuma datiem, atbilstoši zemes lietošanas veidiem uz 

01.01.2013., novadā kopā lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 33826,2 ha jeb 

37,43% no kopējās novada teritorijas, no tiem vislielākās platības aizņem aramzeme 

25175,5 ha, pļavas aizņem 4221,1 ha, ganības – 4188,8 ha un augļu dārzi – 240,8 ha 

(attēls Nr.4.2.2). 

 

 

Attēls Nr. 4.2.2. Jēkabpils novada lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums pēc 

izmantošanas veida  

Jēkabpils novadā ir nepieciešamie priekšnoteikumi daudzveidīgas lauksaimnieciskās 

ražošanas un lauku saimnieciskās darbības attīstībai. Lauksaimniecības attīstību var 

veicināt relatīvi labvēlīgā ekoloģiskā situācija (nepiesārņotās augsnes un mazais 

atmosfēras piesārņojums).  

Lauksaimniecības zemes platības vēlams saglabāt, jo tas veicina ES līdzekļu piesaistīšanu 

saskaņā ar tās prasībām par lauksaimnieciskās ražošanas metodēm, kas savienojamas 

ar vides aizsardzību un ainavas saglabāšanu. Nākotnē būtu vēlama lauksaimnieciskās 

ražošanas daudzveidības paplašināšana, sekmējot jaunu, novada apstākļiem atbilstošu 

Aramzeme 
74% 

Augļu dārzi 
1% 

Ganības 
13% 

Pļavas 
12% 
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darbības veidu uzsākšanu, ekoloģiski tīras produkcijas ražošanas veicināšanu un 

konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas pārstrādes attīstību novadā. 

Jaunākās meliorācijas sistēmas LIZ izbūvētas 80-to gadu sākumā, bet daudzas 

meliorācijas sistēmas izbūvētas pirms vairāk kā 40 gadiem un nepieciešama to 

rekonstrukcija. Slēgto drenāžas sistēmu drenas pakāpeniski „aizaug” ar dzelzi un 

humusvielām. Drenāžas sistēmas grauj arī meliorētās zemes aizaudzēšana ar krūmiem 

un kokiem. LIZ meliorācijas sistēmu stāvokli var raksturot kā daļēji apmierinošu. 

Nefunkcionējošu meliorācijas sistēmu dēļ lauksaimniecības zemes ir pārmitras. 
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4.3. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 

Jēkabpils novada teritorijā atrodas desmit īpaši aizsargājamās teritorijas - deviņi dabas 

liegumi un viens dabas parks, skat. attēlu Nr. 4.3.1. 

 

Attēls Nr.4. 3.1. Jēkabpils novada dabas vērtības 

4.3.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Novadā ir desmit īpaši aizsargājamās teritorijas - deviņi dabas liegumi un viens dabas 

parks, šīs teritorijas ir iekļautas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā 

NATURA 2000. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 7148 ha jeb 7,9% no novada 

kopējās zemes platības. 
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Par aizsardzības un apsaimniekošanas nosacījumu ievērošanu Jēkabpils novadā īpaši 

aizsargājamajās dabas teritorijās atbild Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā 

administrācija. 

Dabas parks “Dvietes paliene” izveidots 2004. gadā, lai saglabātu unikālu 

starptautiskas nozīmes savvaļas putnu pulcēšanās un ligzdošanas teritoriju, kurā 

pārstāvēti Latvijā un Eiropā reti dabisko, maz pārveidoto un applūstošo zālāju biotopi. Tā 

kopējā platība ir 4989 ha. Teritorija ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem 

dabisko palieņu ekosistēmu paraugiem Latvijā un Eiropā, ir izvietota Jēkabpils novada 

Rubenes pagasta un Ilūkstes novada Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastu teritorijā.  

Dabas parks ir izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes 

un Ilūkstes upes ietekas Daugavā. Izcili nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās 

vieta pavasarī – ik sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši zosu un pīļu. Svarīga ligzdošanas 

vieta griezei. Pavisam teritorijā konstatētas vismaz 28 Es Putnu direktīvas 1. pielikuma 

un 28 Latvijas īpaši aizsargājamo putnu sugas.  

Dabas parka teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 

sarakstā ar kodu LV030290 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši 

aizsargājamo biotopu aizsardzībai. 

Dabas parkam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2006. līdz 2015. 

gadam, kurā ir apkopota informācija par dabas parka „Dvietes paliene” dabas, 

kultūrvēsturiskajām un sociālekonomiskajām vērtībām. Plānā ir noteikti teritorijas 

saglabāšanas ilglaicīgie un īslaicīgie mērķi, kā arī ieteikti apsaimniekošanas pasākumi. 

Dabas parka teritorijā izdalītas divas funkcionālās zonas – dabas lieguma un dabas parka 

zona. Dabas parka "Dvietes paliene" funkcionālo zonu shēmu skat. pielikumā Nr.1 

Dabas parkam ir izstrādāti Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas 

izdoti kā MK noteikumi Nr.274 „Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi” (spēkā esoši no 2007.gada 24.aprīļa).  

Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 2008.-2015.gadam ir 

uzsvērts, ka liels skaits īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ir tādas, kas ir pakļautas 

regulārai applūšanai un tieši šis regulārais applūšanas režīms ir tas, kas nosaka attiecīgās 

dabas teritorijas īpašo stāvokli un ir viens no priekšnosacījumiem tajās esošo dabas 

vērtību eksistencei. Līdz ar to applūšanas režīma saglabāšana ir galvenais uzdevums par 

ko jārūpējas šajās teritorijās. Tāda teritorija Jēkabpils novadā ir dabas parks „Dvietes 

paliene”.  

Dabas liegums „Ābeļi” ir dibināts 1999.gadā, platība 3275 ha. Tā teritorija aptver daļu 

no Ābeļu, Dignājas, Leimaņu un Kalna pagastiem. Dabas lieguma teritorijā konstatēti 8 
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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 Sēlijā. Daudz retu augu, dzīvnieku un putnu 

sugu.  

Dabas lieguma teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 

2000 sarakstā ar kodu LV0520000 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un 

īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. 

Dabas liegumam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2006. līdz 

2016. gadam un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas izdoti kā MK 

noteikumi Nr.369 „Dabas lieguma “Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” 2009.gada 28.aprīlī .  

Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:  

1. regulējamā režīma zona;  

2. dabas lieguma zona;  

3. ainavu aizsardzības zona. 

Dabas lieguma „Ābeļi” funkcionālo zonu shēmu skat. pielikumā Nr.2. 

Dabas liegums „Dimantu mežs” ir dibināts 2004. gadā, platība 183 ha, izvietots Kalna 

pagastā.  

Dabas lieguma galvenā vērtība ir jauktie platlapju meži un melnalkšņu staignāji, te ir 

dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta, ligzdo melnais stārķis. Teritorijā vietām ir 

sastopami izcili liepu-ozolu meži auglīgās augsnēs ar platlapju mežiem raksturīgo 

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

meži. 

Dabas lieguma teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 

sarakstā ar kodu LV0532900 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot 

putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.  

Dabas liegumam dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas lieguma „Dimantu mežs” robežu shēmu skat. pielikumā Nr.3. 

Dabas liegums „Eglone” dibināts 2004. gadā, platība 159,4 ha (bija 183 ha, platība 

precizēta, izstrādājot dabas aizsardzības plānu) izvietots Dunavas pagastā. Dabas 

lieguma galvenā vērtība ir jauktie platlapju meži, kuros sastopamas aizsargājamu ķērpju 

sugas. Teritorija atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu-apšu, egļu, bērzu 

mežus. Ir sastopami gāršas tipa meži ar sugā bagātu zemsedzi. Upes ielejā mēreni 

mitras pļavas, kā arī parkveida pļavas. Teritorijā ir vairāki dižkoki.  
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Dabas lieguma teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 

sarakstā ar kodu LV0530100 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot 

putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.  

Daugavpils universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts ir sagatavojis Dabas aizsardzības 

plāna dabas liegumam “Eglone” (2013. - 2025. gadam) 3. redakciju7, kuru paredzēts 

apstiprināt 2013. gadā. Tajā precizētas dabas lieguma robežas - kopējā platība ir 

noteikta 159,4 ha.  

Neskatoties uz teritorijas salīdzinoši nelielo platību, sastopamo dabas vērtību ziņā dabas 

liegums „Eglone” uzskatāms par nozīmīgu aizsargājamo dabas teritoriju. Teritorijā 

konstatēti 7 ES nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi. Dabas liegumā konstatētas 16 īpaši 

aizsargājamas bezmugurkaulnieku, 13 putnu, trīs ķērpju, divas sūnu, divas sēņu, kā arī 

13 īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas. Teritorijā konstatēti vairāki dižkoki, ozoli, 

kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās. 

Lieguma teritorijā vērojama būtiska meliorācijas ietekme. Meliorācijas rezultātā ir mainīts 

hidroloģiskais režīms Eglaines upē, tādējādi samazinot gan bioloģisko daudzveidību, gan 

teritorijas ainavisko vērtību. Tomēr, nākotnē izskatot dabiska hidroloģiskā režīma 

atjaunošanas iespēju Eglaines upē, nepieciešams veikt detalizētu izpēti, lai noskaidrotu 

šādu darbību ietekmi uz dabas liegumā sastopamajām dabas vērtībām. 

Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi ir saglabāt dabas lieguma „Eglone” dabas 

vērtības, aizsargājot to ainavisko struktūru, kā arī biotopu un sugu daudzveidību, (par tik 

mazu teritoriju skan dīvaini) un līdzsvarojot dabas aizsardzības un sociālekonomiskās 

intereses. 

Dabas liegumam “Eglone” zonējums līdz šim nav noteikts. 

Dabas liegumam individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas lieguma „Eglone” robežu shēma skat. pielikumā Nr.4. 

 

Dabas liegums „Kaušņu purvs” ir dibināts 1997. gadā, platība 221 ha, tas ir izvietots 

Kalna un Leimaņu pagastu teritorijā. Teritorijas lielāko daļu aizņem meliorācijas rezultātā 

degradēts augstais purvs, kurš apaug ar priedēm. Teritorija ietver arī distrofu ezeru ar 

nelielu pārejas purvu. Perifērijās skujkoku, jauktie un fragmentāri lapkoku meži, kas ir 

vienīgie biotopi piemēroti dažām retām putnu sugām. Teritorija piemērota lielajiem 

zīdītājiem. 

                                           
7 http://www.eremita-meadows.lv. 
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Dabas lieguma teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 

sarakstā ar kodu LV0505900 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot 

putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.  

Dabas liegumam dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi nav izstrādāti 

 

Dabas liegums "Klaucānu un Priekulānu ezeri" ir dibināts 1957. gadā, platība 200 

ha, tas ir izvietots Kalna pagastā. Teritorija ir veidota peldošā ezerrieksta aizsardzībai, 

kurš Latvijā sastopams tikai trīs ezeros un ir uz izplatības areāla ziemeļu robežas. Ezera 

krastos ir konstatēti pārmitri platlapju (baltalkšņu) meži, sastopamas bagātīgas ES 

Biotopu direktīvas sugas- spalvainā ancīša audzes.  

Dabas lieguma teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 

sarakstā ar kodu LV0505700 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot 

putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.  

Dabas liegumam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2006. līdz 

2013. gadam. Dabas lieguma „Klaucānu un Priekules ezeri” zonējuma karte pielikumā 

Nr.5. 

Dabas liegumam individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

 

Dabas liegums „Nomavas purvs” ir dbināts 1987. gadā, teritorija 1285 ha, izvietots 

Kalna pagastā, daļa Viesītes novadā. Viesītes novadā atrodas 370 ha jeb 29% dabas 

liegumaplatības un tas aizņem 0,57% novada teritorijas. Jēkabpils novadā atrodas 915 

ha(71%) lieguma teritorijas un tas aizņem 1% novada teritorijas.  

Teritorija ietver Nomavas purvu – labas struktūras augsto purvu, kas meliorācijas 

ietekmē apaudzis ar nelielām priedītēm, vietām klajš, ar kūdras ieplakām. Teritorija 

iekļauj divus distrofus ezerus – Nomavas un Baltais, kā arī vairākas lāmas. Purva malās 

skujkoku un jaukti meži, dienvidu daļā minerālsala ar izcilu boreālo mežu (ap 200 gadu 

vecas priedes). Nozīmīga vieta lielo plēsēju aizsardzībai (vilks, ūdrs).  

Dabas lieguma teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 

sarakstā ar kodu LV0505600 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot 

putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.  

Dabas liegumam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2011. līdz 

2021. gadam. Dabas lieguma "Nomavas purvs" atrašanās vieta pielikumā Nr.6. 

Dabas liegumam individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti. 

 

Dabas liegums „Saltais purvs” ir dibināts 1977. gadā, platība 102 ha, izvietots Kalna 

un Leimaņu pagastos. Teritorijā no ES Biotopu direktīvas biotopiem ir sastopami pārejas 
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purvi un slīkšņas, purvaini meži un degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris 

dabiskā atjaunošanās. 

Dabas lieguma teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 

sarakstā ar kodu LV0506000 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot 

putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.  

Dabas liegumam dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas liegums „Spuļģu purvs” ir dibināts 1977. gadā, teritorija 307 ha, atrodas Kalna 

pagastā. Teritorija ir 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 ir jauktu koku un lapkoku meži.  

Dabas lieguma teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 

sarakstā ar kodu LV0505800 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot 

putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.  

Dabas liegumam dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi nav izstrādāti. 

Dabas liegums „Tīreļu purvs” ir dibināts 1977. gadā, teritorija 1203 ha, atrodas 

Rubenes un Zasas pagastos. Teritorija ir nozīmīga augsto purvu aizsardzības teritorija, 

konstatētas arī ieplakas purvos. Purvu aptver purvains priežu mežs. Konstatēti pārejas 

purva fragmenti. Purva pussalu klāj skujkoku un jauktu koku meži. Potenciāli laba vilku 

aizsardzības teritorija, sastopamas ES Putnu direktīvas sugas – rubenis, mežirbe, dzērve, 

dzeltenais tārtiņš, vidējais dzenis, trīspirkstu dzenis, melnā dzilna.  

Dabas lieguma teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 

sarakstā ar kodu LV0506100 kā teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot 

putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.  

Dabas liegumam dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi nav izstrādāti. 

4.3.2. Dabas pieminekļi - aizsargājamie koki 

Pēc LVĢMC datu bāzē „Īpaši aizsargājamie koki” pieejamās informācijas Jēkabpils novadā 

atrodas 21 dižkoks (4.3.1.tabula). Prognozējams, ka līdz ar vairāku sugu dižkoku 

minimālā izmēra samazināšanu saskaņā ar 2010. gada 16. marta MK noteikumiem Nr. 

264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” valsts aizsardzībā esošu dižkoku skaits Jēkabpils novadā ir lielāks nekā 

apzināts līdz šim. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā 

koka vainaga projekcijas ārējās malas) saskaņā ar minētajiem MK noteikumiem Nr.264 ir 

aizliegta virkne darbību. 
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Tabula Nr.4.3.1. Aizsargājamie dižkoki Jēkabpils novadā.  

Nr.p.k. Sugas epitets 
latv. 

Ģints latv. Ģints 
latīn. 

Sugas 
epitets 
latīn. 

Adrese (atrašanās vieta) 

 melnalksnis alksnis Alnus glutinosa  Zasas pagasts, Zasas parks 

 goba vīksnas, 
gobas 

Ulmus glabra Zasas pagasts, Zasas parks 

 parastā liepa Tilia cordata Zasas pagasts, Zasas parks 

 parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

 parastais osis Fraxinus excelsior Rubenes pagasts kaldabruņa 

 parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts Kaldabruņa 

 parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

 parastais ozols Quercus robur Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

 parastais ozols Quercus robur Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

 parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts, Kaldabruņa 

 parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts, m. Maldoņi 

 parastā liepa Tilia cordata Rubenes pagasts 

 goba vīksnas, 
gobas 

Ulmus glabra Rubenes pagasts, m.Kļavas 

 parastā liepa Tilia cordata Dunavas pagasts, Sudrabkalns 

 parastā liepa Tilia cordata Dunavas pagasts, Sudrabkalns 

 parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads, Rubenes 
pagasts 

 parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads, Rubenes 
pagasts 

 parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads Rubenes 

pagasts m. Cinīšī 

 parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads Rubenes 
pagasts 

 parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads, Rubenes 
pagasts 

 parastais ozols Quercus robur Jēkabpils novads, Dunavas 
pagasts 

Datu avots: Dabas aizsardzības pārvalde.  

4.3.3. Mikroliegumi  

Jēkabpils novadā atsevišķu aizsargājamu biotopu, kā arī sugu dzīvotņu vai atradņu 

aizsardzībai nelielām bioloģiski vērtīgām teritorijām ir noteikts mikroliegumu statuss. 

Novadā teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir 15 mikroliegumi īpaši aizsargājamu augu 

un dzīvnieku sugu aizsardzībai (Dunavas pagastā – 1, Leimaņu pagastā – 2, Dignājas 

pagastā – 2, Kalna pagastā – 6, Ābeļu pagastā – 4), t.sk. 11 – putnu sugu, 2 – augu, 1 – 

bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai, 1 - biotopu un augu sugu aizsardzībai. 

4.3.4. Vietējās nozīmes dabas objekti  

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

un Rubenes dabas parks. Parkos koki līdz šim ir bijuši relatīvi pasargāti no nociršanas, 

tādēļ daudzviet spējuši sasniegt ievērojamu vecumu un izmērus un ir uzskatāms piemērs 

attiecīgā koka sugas spējām piemēroties Latvijas apstākļiem (klimata, augsnes u.c.). 
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Vietējas nozīmes dabas objekti ir arī Daugavas krāce „Gārde” (Ābeļu pagasts), Daugavas 

Ābeļu salas (pretstraumes jeb Daugavpils pusē ir Fogtu sala (20-25ha) un pastraumes 

jeb Jēkabpils pusē – Burkānu sala (45-50ha), vislielākā ir Ploņu sala pie Sudrabkalna 

ciema (pieder pašvaldībai; 60-65ha liela) un Zvonkas salas (sastāv no vairākām mazām 

saliņām).  

4.3.5. Valsts un pašvaldības aizsargājamie kultūras pieminekļi 

Jēkabpils novadā atrodas 29 nekustami kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti spēkā 

esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kas apstiprināts ar Kultūras 

ministrijas rīkojumu Nr.128 „Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu” 

(29.10.1998.). 

Novada teritorijā atrodas 1 arhitektūras (Zasas luterāņu baznīca), 1 vēstures (dzejnieka 

Raiņa dzīves vieta – Tadenavā), 1 mākslas (Kapa plāksne A.Velinkam – Dignājā) un 23 

arheoloģijas pieminekļi. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļu Jēkabpils novadā 

saraksts dots pielikumā nr.7. 

Tūrisma apritē esošajās vietnēs interneta vidē ir maz aktuālās informācijas par kultūras 

pieminekļiem Jēkabpils novadā, tā nav sasaistīta ar pasākumiem, kas notiek šajos 

objektos un kuru laikā tos varētu apmeklēt.  

Līdz objektiem ir ļoti grūti nokļūt, ceļu infrastruktūra ir nesakārtota, vide neaicina 

apmeklētājus, novada teritorijā ir tūrismam nepievilcīgas teritorijas – neapsaimniekotie 

nekustamie īpašumi (bijušo padomju saimniecību būves). 

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros apzināti 15 pašvaldības aizsargājamie (vietējas 

nozīmes) kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti, to saraksts aplūkojams tabulā Nr. 4.3.2. 

Tabula Nr.4.3.2. Pašvaldības aizsargājamie kultūrvēsturiski nozīmīgie objekti Jēkabpils 

novadā. 

Nr. 
p.k. 

Objekts Atrašanās vieta 

1. Ābeļu pamatskola Ābeļu pagasts, Ābeļi 

2. Meņķa muiža (dzirnavu ēka, gatera ēka) Dignājas pagasts 

3. Dignājas pamatskola Dignājas pagasts, Dignāja 

4. Dignājas Evaņģēliski luteriskā baznīca Dignājas pagasts, 

Dignāja   

5. Dunavas Sv. Jāzepa katoļu baznīca Dunavas pagasts, Dunava 

6. Vidsalas vējdzirnavas  Kalna pagasts 

7. Doktorāts (bij. Kalnciema slimnīcas ēka) Kalna pagasts 

8. Bērzgales pamatskola Leimaņu pagasts, Leimaņi 

9. Sēļu lauku sēta „Gulbji” Rubenes pagasts, „Gulbji” 

10. Červonkas Evaņģēliski luteriskā baznīca Rubenes pagasts, 

Červonkā 

11. Kaldabruņas skolas ēka Rubenes pagasts, Rubene 

12. Rubenes katoļu baznīca Rubenes pagasts, Rubenē 

13. Rubenes pagasta pārvaldes ēka (1892.gadā Rubenes pagasts, Rubeņi 

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6310&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=26&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=26&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=3381&prod_sect=9
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Nr. 
p.k. 

Objekts Atrašanās vieta 

pagasta vecākā Jāņa Daģa laikā uzcelta lauku 

akmeņu mūra ēka)  

14. Slates skolas ēka - akmens mūra ēka, kas jau 

vēsturiski 1882.gadā celta skolas vajadzībām 

Rubenes pagasts, Slate 

15 Zasas muižas centrs  Zasas pagasts, Zasa 
 Datu avots: Jēkabpils novada pašvaldība. 

Katrs objekts ar kultūrvēsturisku nozīmi atrodas kādā vietā - unikālā novietnē, un ir 

neatņemama daļa no kultūrainavas veseluma. Tā mijiedarbība ar apkārtējo dabas, 

vēsturisko, sociālo un ekonomisko vidi ir būtiska, tādēļ viens no galvenajiem 

paņēmieniem to aizsardzībā ir ainaviskās pieejas īstenošana, t.i., skatījums uz 

mantojuma objektu, neatrauti no apkārtējās vides. 

TP izstrādes ietvaros ir sagatavots arī nozīmīgāko 29 piemiņas vietu apkopojums novada 

griezumā. 

4.4. Ainavas 

Jēkabpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienes dienvidu daļas Aknīstes nolaidenuma 

dienvidu malā. Šim apvidum raksturīgas labi pārskatāmas līdzenuma ainavas ar 

viensētām, koku puduriem, kas mijas ar mežu masīviem. 

Nozīmīga loma novada ainavā ir Daugavai u.c. upēm un ūdenstilpnēm, tās palielina 

ainavas izteiksmību. Novadam raksturīgs liels ar mežiem klāto teritoriju īpatsvars, un 

ievērojamu teritoriju novadā aizņem arī purvu platības.  

Ainava ir dinamiska sistēma, kura pastāvīgi mainās. Ainavu attīstības procesus 

visbūtiskāk ietekmējušas un turpina ietekmēt krasas politiskās, ekonomiskās un sociālās 

pārmaiņas, jo mainās ainavu attīstības nosacījumi, tādēļ šodien dabā konkrētās vietās 

mijas dažādi ainavu stāvokļi.  

Ainavu attīstību Jēkabpils novada teritorijā, ietekmējuši tie paši procesi, kas daudzviet 

citur Latvijas laukos. Līdz šim būtiskākie ainavas struktūru un tās izmaiņas ietekmējošie 

faktori ir agrārā reforma 1920-tajos gados, apdzīvojuma struktūras izmaiņas no 1950-

tajiem gadiem līdz mūsdienām, lauksaimniecības zemju meliorācija, lauksaimniecības 

nozares apsīkums un nespēja saglabāt ražotnes privatizācijas periodā pēc 1990-tajiem 

gadiem. Daugavas ainavu ietekmēja Pļaviņas HES uzcelšana. 

Pēdējā laika būtiskākās ainavas izmaiņas saistītas ar apdzīvojuma struktūras izmaiņām – 

lauku teritorijā pastāvīgo iedzīvotāju skaits turpina samazināties, līdz ar to samazinās arī 

apdzīvoto viensētu skaits 

Kā rāda patreizējās tendences, lielās platībās mežaudžu raksturīga tendence ir, ka izteikti 

dominē jaunaudzes. Tā kā ainava veidojas dabas un cilvēka mijiedarbības rezultātā, tad 
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apdzīvotība un saimnieciskā darbība uzskatāmas par nozīmīgākajiem faktoriem ainavas 

attīstībā.  

Novada attīstībai nozīmīgākās ainavu telpas ir Daugavas ielejas ainavu un Zasas 

kultūrvēsturiskā ainavu telpa. 

Ainavu vizuālo kvalitāti mazina autoceļu infrastruktūras sliktais stāvoklis (konkrēta 

problēmvieta: grants autoceļš V783 gar Daugavas upi – kavē tūrisma attīstību), pamestu 

viensētu, lauksaimniecības u.c. būvju grausti, ciemos vietām augsts publiskās ārtelpas 

labiekārtojuma elementu nolietojums (ietves, apstādījumi, labiekārtojums, vides dizains). 

Problēmas lielākoties ir saistītas nevis ar pārmērīgu resursu ekspluatāciju, bet tieši otrādi 

– ar to neizmantošanu. Ainavas kvalitāti ietekmē arī bojātas meliorācijas sistēmas, kā 

rezultātā ūdenim nav kur noplūst un notiek zemes pārpurvošanās.  

4.5. Vides kvalitāte un to ietekmējoši faktori 

4.5.1. Gaisa kvalitāte 

Gaisa kvalitāte novadā ir laba. Regulāri gaisa kvalitātes mērījumi Jēkabpils novadā netiek 

veikti. Taču, izvērtējot autotransporta intensitāti un stacionāro objektu radīto izmešu 

apjomus salīdzinājumā ar Latvijas pašvaldībām, kurās gaisa kvalitāte tiek kontrolēta, var 

secināt, ka novada gaisa piesārņojuma avotu ietekme uz gaisa kvalitāti kopumā ir 

neliela. Novads robežojas ar Jēkabpils pilsētu, kurā gaisa piesārņojums ir augstāks, 

galvenais piesārņojuma avots – transports. Taču tā kā valsts autoceļi A6 un A12 un 

dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils – Indra, izvietojas Daugavas labajā krastā Jēkabpilī, tad 

nav pamata uzskatīt, ka Jēkabpils pilsētas gaisa kvalitāte būtiski ietekmē Jēkabpils 

novada teritoriju.  

Galvenie novada gaisa piesārņojuma avoti, kas rada izmešus atmosfēras gaisā novadā ir 

autotransports un stacionārie objekti 

Jēkabpils novadu šķērso valsts reģionālie autoceļi: P72 Ilūkste-Bebrene-Birži (daļēji ar 

melno segumu), P74 Šiliņi-Aknīste (ar melno segumu) un P75 Jēkabpils-Lietuvas 

robeža(Nereta) (ar melno segumu), kā arī 14 valsts vietējie ceļi.8  Autotransporta radīto 

emisijās piesārņojošas vielas ir slāpekļa oksīdi, cietās daļiņas (putekļi) un oglekļa 

monoksīds. Jēkabpils novadā asfaltbetona ceļu seguma īpatsvars uz valsts autoceļi ir tikai 

17%, pašvaldības ceļiem – 0,4%. Neasfaltēto autoceļu apkārtnē izplatās un uzkrājas 

putekļi, ko rada transportlīdzekļu pārvietošanās. Jāatzīmē arī, ka arī asfaltēto ceļu 

posmos ar sliktu asfalta kvalitāti ir apgrūtināta transportlīdzekļu pārvietošanās, 

bremzēšana vai braukšanas uzsākšana rada papildus gaisa piesārņojumu no 

autotransporta.  

                                           
8 Datu avots: VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa. 
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Transporta intensitāte novada autoceļos ir salīdzinoši zema. Intensīvākā autotransporta 

intensitāte 1777 automašīnas vidēji diennaktī atbilstoši VAS „Latvijas Valsts autoceļi” 

datiem (26. pielikums) ir uz valsts reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža 

(Nereta). Valsts reģionālajā autoceļā P72 Ilūkste-Bebrene- Birži – 682 un P74 Šiliņi-

Aknīste – 417 automašīnas vidēji diennaktī. Transporta intensitāte valsts vietējos ceļos ir 

zemāka nekā reģionālajos un teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir robežās no 22 līdz 

165 automašīnas vidēji diennaktī. Ievērojot gaisa piesārņotājvielu izkliežu modelēšanas 

datus uz valsts galvenajiem autoceļiem pilsētu apkārtnē, kur transporta intensitāte ir 

ievērojami lielāka (10 – 20 reizes), var secināt, ka novada teritorijā autotransports 

nerada gaisa piesārņojuma kvalitātes normatīvu pārsniegumus. 

Pēdējos trīs gados (2009. – 2011.) novadā ir tikai 6 uzņēmumi vai iestādes, kuri iesniedz 

valsts statistisko pārskatu “2Gaiss” par piesārņojošo vielu izmešiem atmosfēras gaisā. 

Dati par piesārņojošo vielu apjomiem no stacionārajiem avotiem ir apkopoti tabulā 

Nr.4.5.1. Tās ir novada pagastu pārvaldes: Ābeļu, Dunavas un Zasas pagastu pārvaldes, 

kā arī SIA „Eglainītes” un SIA „Sēlijas mežs” un AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Jēkabpils ceļu rajons apkures iekārtas. 

Tabula Nr.4.5.1. Piesārņojošo vielu daudzumi Jēkabpils novada stacionāro avotu izmešos 

2007.-2011.gadam 

Gads 

Piesārņojošo vielu daudzumi, t/gadā 

slāpekļa 

oksīdi (NOx) 

oglekļa 

oksīds (CO) 

oglekļa 

dioksīds (CO2) 

cietās izkliedētās 

daļiņas (kopā) 

sēra dioksīds 

(SO2) 

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

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

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

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

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

Datu avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats 

Nr.2Gaiss" 

 

Centralizētās siltumapgādes sistēmās kā kurināmais katlu mājās un apkures iekārtās tiek 

lietota malka, šķelda vai citas koksnes frakcijas. Lauku teritorijās viensētās, fermās un 

citos objektos tiek lietoti individuāli apkures risinājumi. Galvenais kurināmais – malka vai 

šķelda. Tādēļ izmešos gaisā neveidojas sēra dioksīds. 2011. gadā saskaņā ar VSIA 

"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāzes "Valsts statistiskais 

pārskats Nr.2Gaiss" informāciju novadā tika izmantota 671 tonna malkas.  

Atbilstoši VVD Daugavpils RVP informācijai (2012. gada novembris) novadā ir izsniegti 

vienpadsmit C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumi, kas ir saistīti ar gaisu 

piesārņojošām darbībām: septiņu sadedzināšanas iekārtu, trīs kokapstrādes ražotņu un  
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VAS “Latvijas ceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona Jēkabpils nodaļai – gan katlu mājas, 

gan kokzāģētavas darbībai . 

Kopumā novada stacionāro avotu ietekme, ievērojot to nelielo daudzumu novadā, uz 

atmosfēras gaisa kvalitāti novadā ir niecīga.  

4.5.2. Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Jēkabpils novada virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitātes aktuālākais vērtējums ir 

veikts Daugavas un Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu izstrādes 

ietvaros (LVĢMC, 2009.). Informācija par šo vērtējumumu, tāpat arī ūdens kvalitāti 

ietekmējošiem faktoriem un 2015.gadā sasniedzamo ūdensobjektu kvalitāti (vides 

kvalitātes mērķiem) ir apkopota tabulā Nr.4.5.2.  

Tabula Nr.4.5.2. Ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums, to ietekmējošie 

faktori un vides kvalitātes mērķi 

Kods 
Ūdens-
objekta 
nosaukums 

Ietilpst Jēkabpils 
novada pagasti, un 
ūdensobjekta platība 
katrā no tiem (km2) 

Ekoloģiskā 
kvalitāte, 
2009.g. 

Kvalitāti 
ietekmējošie 
būtiskākie faktori 

Riska 
ūdensobjekts, 
MK noteikumi 
Nr.418, 
31.05.2011. 

2015.gadā 
sasniedzamā 
ekoloģiskā 
kvalitāte 

Daugavas upju baseins 
D470 Saka Ābeļu p. 60.14 

Dignājas p. 8.77 
Kalna p. 126.67 
Leimaņu p. 54.02 
Rubenes p. 0.03 

laba  nav laba 

D476 Daugava Ābeļu p. 66.63 
Dignājas p. 42.40 
 

vidēja Punktveida 
piesārņojums 
(notekūdeņos 
esošie biogēni) 
un izkliedētais 
piesārņojums 

ir laba 

D487 Daugava Dignājas p. 32.35 
Dunavas p. 119.90 
Rubenes p. 109.98 
Zasas p. 40.16 
 

vidēja Punktveida 
piesārņojums 
(notekūdeņos 
esošie biogēni) 
un izkliedētais 
piesārņojums 

nav laba 

D489 Dviete Dunavas p. 4.17  
Rubenes p. 49.43 
 

laba  nav laba 

Lielupes upju baseins 
L166 Dienvidsusēj

a 
Kalna p. 35.65 
 

vidēja Izkliedētā 
piesārņojuma/ 
morfoloģiskā 
ietekme 

nav laba 

L169 Dienvidsusēj
a 

Kalna p. 42.47 
Leimaņu p. 47.18 
Rubenes p. 22.71 
Zasas p. 10.02 
 

vidēja Punktveida 
piesārņojums 
(notekūdeņos 
esošie biogēni), 
izkliedētais un 
pārrobežu 
piesārņojums, 
plūdu risks 

ir laba 

Datu avots: Daugavas un Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāni (2009-2015), LVĢMC, 2009. 
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Sakas (D470) un Dvietes (D489) ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitāte ir novērtēta kā laba, 

bet Daugavas (D476 un D487), kā arī Dienvidsusējas (L166 un L169) ūdensobjektu 

ekoloģiskā kvalitāte ir novērtēta kā vidēja.  

Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr. 418 “Noteikumi par riska 

ūdensobjektiem” Jēkabpils novada ūdensobjekti Daugava (D476) un Dienvidsusēja 

(L169, novadā atrodas neliela daļa no šīs upes tieša sateces baseina) ir noteikts kā riska 

ūdensobjekti. Tajos pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto 

labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā, t.i. 2015.g. Riska 

ūdensobjektu apsaimniekošanā, veicot jebkuru darbību, ir īpaši svarīgi ievērot normatīvo 

aktu prasības attiecībā uz piesārņojošām darbībām un piesārņojošo vielu novadīšanu 

virszemes ūdeņos.  

Daugavas un Lielupes upju baseina apgabalos nav konstatēti prioritāro un bīstamo vielu 

gada vidējo koncentrāciju robežlielumu pārsniegumi, līdz ar to ūdensobjektu ķīmiskā 

kvalitāte novadā ir vērtējama kā laba. Ķīmiskās kvalitātes vērtējumu pamato arī valsts 

statistikā pārskata „2Ūdens” (LVĢMC) informācija, kas liecina par to, ka Jēkabpils novada 

teritorijā virszemes ūdeņos netiek novadītas prioritārās un bīstamās vielas. 

Visiem novada virszemes ūdensobjektiem upju baseinu apgabalu plānos ir noteikts vides 

kvalitātes mērķis sasniegt labu ekoloģisko kvalitāti. To sasniegšanai ir svarīgi nodrošināt 

esošā stāvokļa nepasliktināšanu, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu efektīvas darbības 

nodrošināšanu un optimālu mēslošanas līdzekļu lietošanu lauksaimniecības zemēs.   

Prioritārajiem karpveidīgajiem zivju ūdeņiem Jēkabpils novadā nav konstatēti kvalitātes 

robežlielumu pārsniegumi.9 

Atbilstoši Daugavas un Lielupes upju baseina apgabala plāna 2009.–2015. gadam 

informācijai, novada peldūdeņiem robežlielumu pārsniegumi ir konstatēti Daugavai 

(D487).    

4.5.3. Pazemes ūdeņu kvalitāte 

Atbilstoši Daugavas un Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānos 2009. – 

2015.g. (LVĢMC) iekļautajam vērtējumam pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte novadā ir 

laba. 

Centralizētajai ūdensapgādei novadā izmanto Pļaviņu, Gaujas un Gaujas - Amatas ūdens 

horizontu ūdeņus. Tie kopumā atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma obligātajām 

                                           
9 Kvalitātes prasības nosaka MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 

kvalitāti”, vērtējums pēc Daugavas un Lielupes upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 

2009. – 2015.g.(2009.) materiāliem. 
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prasībām,10 izņemot paaugstinātu dzelzs, atsevišķos gadījumos mangāna saturu, ko 

nosaka pazemes ūdeņu dabiskais sastāvs. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai 

Jēkabpils novada apdzīvotajās vietās īsteno ūdenssaimniecības projektus, kas ietver 

dzeramā ūdens ieguves un sagatavošanas uzlabošanas tehniskos risinājumus. 

Pazemes ūdeņu aizsargāšanai no virszemes piesārņojuma dzeramā ūdensapgādes 

urbumiem un ūdensgūtnēm ir noteiktas aizsargjoslas.  

4.5.4. Atkritumu apsaimniekošana 

Jēkabpils novads iekļaujas Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. 

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši Vidusdaugavas reģionālā atkritumu 

apsaimniekošanas plāna 2008.-2013.gadam11 mērķiem, uzdevumiem un to izpildei 

plānotajiem pasākumiem.  

Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā darbojas reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas poligons „Dziļā vāda" Krustpils novada Mežāres pagastā. 

Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.-2013.gadam norādīts, ka 

kopumā reģionā ir nepieciešami 162 atkritumu dalītās vākšanas punkti. Lai nodrošinātu 

atsevišķu atkritumu veidu savākšanu, sistēma reģionā būtu jāpapildina ar 17 

konteineriem pie lielveikaliem bīstamo atkritumu savākšanai, 22 punktiem pie 

lielveikaliem iepakojuma materiāla savākšanai, 72 konteineriem pārtikas atkritumu 

savākšanai. Teritorijas plānojuma darbības laikā ir jānodrošina atkritumu 

apsaimniekošanas plāna pasākumu ieviešana novada teritorijā. 

                                           
10 Nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 

monitoringa un kontroles kārtība”(29.04.2003.). 
11 Apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 19.augusta rīkojumu Nr.494. 
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Attēls 4.5.1 Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona infrastruktūra 

(2012.gads) 

 

Jēkabpils novadā viens iedzīvotājs rada - 0,77m3/gadā atkritumu.12 Pēdējos piecos gados 

Jēkabpils novadā radītais kopējais atkritumu daudzums ir robežās no 247 līdz 810 

tonnām gadā. (tabula Nr.4.5.3). Informācija par novada teritorijā radīto atkritumu 

daudzumu ir ļoti mainīga. To nosaka mainīgie dati par atkritumu daudzumiem katrā 

pagastā, kas, iespējams, ir saistīts ar nepilnīgu atkritumu apjomu uzskaites sistēmu.  

 

Gandrīz visu atkritumu daudzumu Jēkabpils novadā veido iedzīvotāju mājsaimniecībās, 

iestādēs un uzņēmumos radītie nešķiroti sadzīves atkritumi, izņemot 2011. g. No kopējā 

atkritumu daudzuma 0,6 līdz 1,39% (2008.g.) ir bīstamie atkritumi. Tos veido 

uzņēmuma AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” (darbības vieta Brodu ciems, Ābeļu pagasts) 

darbībā radušies svina akumulatori, eļļas filtri, luminiscentās spuldzes, citi bīstamas 

vielas saturoši atkritumi. Uzņēmums tās uzkrāj un nodod SIA „Bīstamo atkritumu 

serviss”, SIA „Ameteks”, kas veic bīstamo atkritumu savākšanu Vidusdaugavas atkritumu 

reģionā. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā no 2012. gada veic SIA 

„Jēkabpils pakalpojumi".  

                                           
12 Avots: Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 
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Tabula Nr. 4.5.3. Jēkabpils novadā radītie sadzīves un bīstamie atkritumi 

Atkritumu veids 

Radīto atkritumu daudzums, t/gadā 

2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 

Novadā kopā 810,29 329,8 247,44 682,04 443,53 

Nešķiroti sadzīves atkritumi, 
tonnas 87,21 324,4 247,44 667,67 440,05 

Dalīti savākti sadzīves 
atkritumi, tonnas 0 0 0 0 0 

Bīstamie 
atkritumi 

tonnas 11,3 0,39 0 4,27 2,72 

%, no kopēja 
atkritumu 
daudzuma 

1,39 0,12 0,00 0,63 0,61 

Kurtuvju pelni, tonnas 
  

696 0 0 0 0 

Citi veidi kopā, tonnas 15,78 5,01 0 10,1 0,76 

 

 

Novada atkritumu apsaimniekošanu regulē pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 

(apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.05.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 

30.§pielikums), kas ir izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un likumu 

„Par pašvaldībām”. Saistošo noteikumu mērķi ir uzlabot atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu un kārtību, samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu, samazināt un novērst 

vides piesārņojumu, kā arī uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā. Pieņemot šos saistošos noteikumus, noteikta Jēkabpils 

novada administratīvās teritorijas vienota sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona, 

prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas 

biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtība, kādā veicami 

maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu. 

Tomēr vēl ir jāveic saistošo noteikumu ieviešana un izpildes kontrole par atkritumu 

apsaimniekošanu. Pēc pašvaldības datiem šobrīd ir noslēgti līgumi ar aptuveni 70% no 

visām novada mājsaimniecībām par atkritumu apsaimniekošanu.13  

 

Turpmāk novadā ir jāievieš atkritumu dalīta vākšana, nodrošinot tās pieejamību katrā 

apdzīvotajā vietā. Pašlaik konteineri dalītai stikla, papīra un plastmasas savākšanai ir 

izvietoti Rubenes ciemā un Brodu ciemā (izvietoti nešķiroto atkritumu savākšanas 

laukumos). 

                                           
13 Jēkabpils pašvaldības informācija 
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Jēkabpils novada bijušās atkritumu izgāztuves pagastos visas ir slēgtas un ir reģistrētas 

kā potenciāli piesārņotas teritorijas. Ar ES un valsts finansiālu atbalstu daļa no tām jau ir 

vai tuvākajā laikā tiks rekultivētas, skat. tabulu Nr. 4.5.4. Tas nodrošinās izgāztuvju 

piesārņojuma izplatības ierobežošanu. 

Tabula Nr. 4.5.4. Rekultivētās un tuvākajā laikā rekultivējamās sadzīves atkritumu 

izgāztuves. 

Nr. 
p.k. 

Objekta nosaukums Atrašanās 
vieta 

Reģistra nr. kā 
potenciāli 

piesārņotajai 
teritorijai 

 Piezīmes 
(Platība, rekultivācijas 

gads) 

 Ābeļu pagasta 
atkritumu izgāztuve 

Ābeļu pagasts 56488/845   Rekultivēta izgāztuve 
0,9ha, 2004.g. 

 Atkritumu izgāztuve 
„Banderi" 

Dignājas 
pagasts 

56528/1440   Rekultivēta izgāztuve 
0,072ha, 2012.g. 

 Atkritumu izgāztuve 
„Prūsāni"  

Dunavas 
pagasts 

56548/844  Rekultivēta izgāztuve, 
2013.g. 

 Atkritumu izgāztuve 

„Atvari”, (Starenieki) 

Kalna pagasts 56668/850   Rekultivēta izgāztuve 

0,446ha, 2013.g. 

 Bērzgala atkritumu 
izgāztuve 

Leimaņu 
pagasts 

56748/5301   Rekultivēta izgāztuve, 
2012.g. 

 Atkritumu izgāztuve 

„Siliņi” 

Rubenes 

pagasts 

56828/856   Rekultivēta izgāztuve 

0,3256ha,  
2013.g. 

 Atkritumu izgāztuve 
„Sīpulāni”  

Zasas pagasts 56988/870   Rekultivēta atkritumu 
izgāztuve, 2013.g. 

 

4.5.5. Notekūdeņu attīrīšana un paliekošais piesārņojums 

Centralizēta sadzīves notekūdeņu savākšana un attīrīšana Jēkabpils novadā tiek veikta 12 

ciemos - Brodos, Vidsalā, Dubultos, Mežgalē, Zasā, Liepās, Slatē, Rubeņos, Kaldabruņā, 

Dunavā, Sudrabkalnos un Vandānos. Notekūdeņi tiek attīrīti deviņās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās, vai arī vietās, kur to nav, tiek savākti nosēdakās un nodoti attīrīšanai 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (skat. attēlu Nr.4.5.2.), pārējā teritorijā – individuāli 

risinājumi. Vandānu ciema un Sudrabkalnā notekūdeņu pēcattīrīšanai ir ierīkoti mitrāji. 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=608
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=1154
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=607
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=613
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=4103
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=619
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=633
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Attēls Nr.4.5.2 Jēkabpils novada ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas, 

siltumapgādes un gāzes apgādes maģistrālās sistēmas un objekti 

 

Brodu ciemā notekūdeņu savākšanai izbūvēta kanalizācijas sistēma ar pārsūknēšanas 

staciju. Savāktie sadzīves notekūdeņi pa spiedvadu tiek pārsūknēti uz Jēkabpils pilsētas 

kanalizācijas kolektoru sistēmu un tālāk uz pilsētas attīrīšanas iekārtām (SIA „Jēkabpils 

ūdens”). 

Darbībām ar notekūdeņu attīrīšanu ir izsniegtas astoņas B kategorijas piesārņojošas 

darbības atļaujas un viens C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums (Kalna 

pagasta pārvalde, Vidsalas ciema NAI darbībai), skat. tabulu Nr.4.5.5. 
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Tabula Nr. 4.5.5. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jēkabpils novadā 

Nr. 
p.k. 

Notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtas 

Iekārta,  
identifikācijas Nr. 

Izplūde vieta, 
numurs 

Apsaimniekotājs 

1. Dunavas 
ciema NAI 

BIO-100,  
Nr.A-800197 

Rožupīte,  
Nr.N800049 

Jēkabpils novada 
Dunavas pagasta 
pārvalde 

2. Vandānu 
ciema NAI 

BIO-30 (ar 
mitrājiem) 

 Nr.A-800047 

Spiču grāvī, pēc 30m 
Daugavā, 

Nr.N800223 

Jēkabpils novada 
Dignājas pagasta 

pārvalde 

3. Mežgales 

ciemata NAI 

COK100, 

Nr.A800060 

meliorācijas grāvī, 

Nr.N800060 

Jēkabpils novada Leimaņu 

pagasta pārvalde 

4. Rubenes 
ciemata NAI 

BIO-200,  
Nr.A-800063, viens 

aerotanks 100 m3 - 
rezervē 

meliorācijas 
novadgrāvī, 2km - 

Lāčupītē, 
Nr.N800063. 

Rubenes pagasta 
padomes komunālā 

saimniecība 

5. Slates 
ciemata NAI 

BIO-50,  
Nr.A-800064 

meliorācijas 
novadgrāvī, pēc 
4,5km - Birzupītē, 

Nr.N800064. 

Rubenes pagasta 
padomes komunālā 
saimniecība 

6. Dubultu 
ciema NAI 

Bioloģiskās NAI, 
Nr.A800053 

meliorācijas 
novadgrāvī, pēc 
100m - Podvāzē, 
Nr.N800053 

Kalna pagasta 
pašvaldības aģentūra 
„VIENĪBA” 

7. Vidsalas 
ciema NAI 

Bioloģiskās NAI (ar 
mitrājiem) 

Nr.A800053 

N200242, Dīķis - 
beznoteces 

  

Kalna pagasta 
pašvaldības aģentūra 

„VIENĪBA” 

8. Zasas 
ciemata NAI 

BIO-200, 
 Nr.A-800208 

Zasas upē, 
Nr.N800079 

Zasas pagasta padome 

9. Sudrabkalna 
NAI 

Bioloģiskās NAI (ar 
mitrājiem) 

Rožupīte Jēkabpils novada 
Dunavas pagasta 
pārvalde 

Datu avots: B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju informācija Vides pārraudzības valsts biroja mājas 

lapā http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju 

sniegtā informācija. 

 

Pēc Jēkabpils pašvaldības datiem laikā no 2009. gada līdz 2011. gadam ar ES un valsts 

finansiālu atbalstu realizēti ūdenssaimniecības attīstības projekti Dignājas pagasta 

Vandānu ciemā, Zasas pagasta Zasas ciemā, Dunavas pagasta Dunavas ciemā un 

Rubenes pagasta Rubeņu ciemā, šobrīd (2012.-2013.gads) tiek realizēti Leimaņu pagasta 

Mežgales ciemā, Kalna pagasta Vidsalas ciemā, 2013. gadā plānots realizēt Kalna 

pagasta Dubultu ciemā, Zasas pagasta Liepu ciemā un Rubenes pagasta Slates ciemā.  

Galvenās vielas, kuras tiek novadītas apkārtējā vidē, ir sadzīves notekūdeņu paliekošais 

piesārņojums: suspendētās vielas, slāpekļa un fosfora savienojumi. Attīrītajos 

notekūdeņos paliekošo piesārņojošo vielu daudzumi Jēkabpils novadā ir apkopoti tabulās 

Nr.4.5.6. un Nr.4.5.7.  

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas
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 Valsts statistiskās pārskata „2Ūdens” informācija liecina, ka no Jēkabpils novada 

teritorijas virszemes ūdeņos netiek novadītas prioritārās un bīstamās vielas.14  

Tabula Nr.4.5.6. Paliekošais piesārņojums Jēkabpils novada notekūdeņos, t/gadā. 

Gads Suspendētās 
vielas 

Bioķīmiskais 
skābekļa 
patēriņš 

Ķīmiskais 
skābekļa 
patēriņš 

Kopējais 
fosfors 

Kopējais 
slāpeklis 

2012 0.824 2,184 5,028 0.09 0,405 

2011 1,093 0,875 4,114 0,632 1,402 

2010 0,602 0,528 3,218 0,225 0,824 

2009 1,055 1,46 5,811 0,353 1,653 

 

Tabula Nr.4.5.7. Paliekošais piesārņojums Jēkabpils novada pagastu notekūdeņos 

2012. gadā, t/gadā 

Teritorija Suspendētās 
vielas 

Bioķīmiskais 
skābekļa 
patēriņš 

Ķīmiskais 
skābekļa 
patēriņš 

Kopējais 
fosfors 

Kopējais 
slāpeklis 

Dignājas pagasts 0,018 0,54 2,09 0,021 0,194 

Kalna pagasts 0,006 0,029 0,089 0,002 0,027 

Zasas pagasts 0,8 1,615 2,849 0,067 0,184 

 

4.5.6. Riska objekti un teritorijas 

Riska situācijas cilvēku veselībai un nekustamajiem īpašumiem var radīt dabas apstākļi, 

esošās un bijušās saimnieciskās darbības objekti. Izstrādājot Jēkabpils novada teritorijas 

plānojumu, ir apzinātas dabas apstākļu un saimnieciskās darbības radītās riska teritorijas 

un objekti. 

Jēkabpils novadā var izdalīt šādas dabas apstākļu radītas riska teritorijas:  

1. Applūstošās teritorijas; 

2. Plūdu riska teritorijas; 

3. Ģeoloģiskā riska teritorijas. 

 
Saimnieciskā darbība vēsturiski un pašlaik novadā nosaka šādus riska objektus un 

teritorijas:  

1. Potenciāli piesārņotās vietas; 

2. Riska virszemes ūdensobjekti; 

3. Paaugstinātas bīstamības objekti; 

4. Bīstamo kravu pārvadājumu maršruti; 

5. Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas; 

6. Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas.  

 

Jēkabpils novada riska objekti un teritorijas ir parādīti attēlā Nr. 4.5.3. 

                                           
14 Noteiktas 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 

ūdeņu kvalitāti” 1.pielikumā. 
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Attēls Nr. 4.5.3. Jēkabpils novada riska objekti un teritorijas 

4.5.6.1 Applūstošās un plūdu riska teritorijas 

Applūstošo teritoriju noteikšana veikta Daugavai (kopā ar mazo pieteku Eglonas un 

Olājas lejtecēm) un tās pietekām Ziemeļsusējai (ar pietekām Aldaunīcu un Vārgūzni) un 

Dvietei, kas veido novada hidrogrāfiskā tīkla pamatu. 

Noteiktās applūstošās teritorijas robežas ir parādītas plānojuma III „Grafiskās daļas” 

kartē „Jēkabpils novada teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, 

objekti un to aizsargjoslas”. Applūstošās teritorijas ir iekļautas virszemes ūdensobjektu 

aizsargjoslās. 

Ievērojama ūdens līmeņa celšanās un plašu teritoriju applūšana raksturīga Daugavai 

(kopā ar Eglonas un Olājas lejtecēm). Arī Dvietes applūstošā teritorija ir saistīta ar ūdens 

līmeni Daugavā. Savukārt Ziemeļsusējai un tās pietekām raksturīga izteikta paliene ar 
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mitrumu mīlošu augu sugu veidotu augāju . TP ir noteikta applūstošo teritoriju platība 

Jēkabpils novada teritorijā.  

 

Kā iespējamais dabas risks ir plūdu draudi, kas pastāv pavasaros un rudeņos kad ūdens 

līmeņa svārstības Daugavā ir ap 1,5-3m. Bīstamākais periods ir pavasara ledus iešanas 

laikā, kad var rasties ledus sastrēgumi un ūdens līmenis var sasniegt kritisku līmeni dažu 

stundu laikā. Paaugstinoties ūdens līmenim, pa ūdenstecēm applūst arī ar upes palieni 

tieši nesaistītas, nereti no upes visai tālu esošas ieplakas.  

Arī Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2009.-2015.gadam 

Daugavai plūdu apdraudējums ir norādīts kā ietekmējošais faktors. 

Jēkabpils novadā plūdu riska teritorijas ir noteiktas Daugavai un tās pietekai Olājai.  

Plūdi nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību, vidi un saimniecisko darbību. Pieļaujot 

būvniecību applūduma riska teritorijās, pastāv gan dzīvības draudi, gan ekonomisku 

zaudējumu risks. Teritoriju attīstība saistībā ar plūdu risku neievērošanu ir arī liels 

piesārņojuma risks - plūdu rezultātā bez dažādiem sadzīves priekšmetiem ūdenī nonāk 

arī neattīrīti notekūdeņi, tiek noskalotas notekūdeņu dūņas no notekūdeņu dūņu 

uzglabāšanas laukiem, tiek noskaloti sadzīves atkritumi, un sliktākajā gadījumā ūdenī var 

nonākt arī bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamie atkritumi. 

4.5.6.2. Ģeoloģiskā riska teritorijas 

Ģeoloģiskā riska teritorijas Jēkabpils novadā ir teritorijas ar slēgtām pazemes karsta 

izpausmes formām, artēzisko ūdeņu papildināšanās apgabals un seismiskā riskā zona.  

4.5.6.3. Potenciāli piesārņotas vietas 

Potenciāli piesārņotas vietas ir augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes 

vai citi objekti, kuri, pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas 

vielas. Potenciāli piesārņotās vietas ir izveidojušās cilvēka darbības rezultātā - ražojot, 

uzglabājot indīgas vielas, veidojot izgāztuves. 

Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” (15.03.2001.) noteikto, LVĢMC apkopo ziņas par 

piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām valstī Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 

vietu informācijas sistēmā. Potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir iekļauti objekti, kuros 

saimnieciskā darbība ir bijusi saistīta ar iespējamu vides piesārņojumu, taču vietas izpēte 

parasti nav veikta un līdz ar to nav precīzas informācijas par piesārņojuma klātbūtni, tā 

veidu, apjomu un izplatību. Izplatītāko iespējamo piesārņojošo vielu grupu veido naftas 

produkti, sadzīves ķīmijas produkti un pesticīdi vai sadalīšanās blakus produkti un citas 

ķīmiskas vielas. 
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Pēc LVĢMC rīcībā esošās datu bāzes Jēkabpils novada teritorijā nav nevienas piesārņotas 

teritorijas, bet atrodas 21 potenciāli piesārņota vieta, skat. tabulu nr.4.5.8.  

Tabula Nr.4.5.8. Potenciāli piesārņotās vietas Jēkabpils novadā.  

N. 
p.k. 

Nosaukums  
 

Pagasts Reģistra 
numurs 

Informācija 

1. Ābeļu pagasta 
atkritumu izgāztuve 

Ābeļu 
pagasts 

56488/845 Slēgta sadzīves atkritumu 
izgāztuve, 2004. gadā rekultivēta, 

darbojusies 7 gadi 

2. Banderi, atkritumu 
izgāztuve Dignājas 
pagastā 

Dignājas 
pagasts  

56548/844 
 

Slēgta sadzīves atkritumu 
izgāztuve, darbojusies 7 gadi  
 

3. Dunavas pagasta 

atkritumu izgāztuve 
„Prūsāni” 

Dunavas 

pagasts 

56528/1440 Slēgta, rekultivēta sadzīves 

atkritumu izgāztuve, darbojusies 
5 gadi 

4. Atvari, atkritumu 
izgāztuve (Starenieki) 
 

Kalna 
pagasts 

56668/580 
 

Sadzīves atkritumu izgāztuve, 
1981-2006, 1,2 ha, darbojusies 
30 gadus   

5. Kodinātava (Atvari) 
Kalna pagastā  

Kalna 
pagasts 

56668/849 Objekts netiek lietots kopš 
1991.g., darbības ilgums nav 
zināms. Lauksaimnieciskā 
ražošana 

6. Ķimikāliju noliktava 

(Dubultos) 

Kalna 

pagasts 

56668/848 

 

Netiek lietota kopš 1992.g., 

darbības ilgums nav zināms. 
Minerālmēslu 
uzglabāšana 

7. Izgāztuve Bērzgala 

Leimaņu pagastā  

Leimaņu 

pagasts 

56748/5301 Sadzīves atkritumu izgāztuve, 

pārtraukta izmantot 2001.g., 

darbības ilgums nav zināms 
 

8. Degvielas bāze 
(Dubultos)   

Kalna 
pagasts 

56668/847 Netiek lietota kopš 1992.g., 
darbības ilgums nav zināms, 
Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā 

un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

9. Slate, bij. 
minerālmēslu noliktava 
ar 
kodinātavu Rubenes 

pagastā 

Rubenes 
pagasts 

56828/860 
 

Bijusī minerālmēslu noliktava un 
kodinātāva, darbības ilgums 13 
gadi 

10. Slate, bijusī naftas 

bāze Rubenes pagastā  

Rubenes 

pagasts 

56828/859 Bijusī kolhoza naftas bāze, 

darbojusies 13 gadus 

11. Rubeņi, graudu 

noliktava Rubenes 
pagastā  

Rubenes 

pagasts 

56828/858 Darbojusies 25 gadus 

12. Rubeņi (bij. Kolhoza 
naftas bāze) Rubenes 
pagastā 

Rubenes 
pagasts 

56828/857 
 

Bijusī kolhoza naftas bāze, 
darbojusies 23 gadus 

13. Siliņi, atkritumu 
izgāztuve Rubenes 
pagastā 

Rubenes 
pagasts 

56828/856 
 

Cieto atkritumu izgāztuve, 
darbojusies 18 gadus.  

14. Kaldabruņa (bij. 
ķimikāliju noliktava) 

Rubenes pagastā 

Rubenes 
pagasts 

56828/855 
 

Bijusī kolhoza ķimikāliju 
noliktava, darbojusies 20 gadius 

15. Sīpulāni (izgāztuve) 
Zasas pagastā  

 

Zasas 
pagasts 

56988/870 Sadzīves atkritumu izgāztuve  

16. Sīpulāni Zasas pagastā  Zasas 56988/869 Z/S "Viesuļi" kautuves lopu 
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 pagasts kapsēta no 1994. gada 

17. Kodinātava Zasa 

pagastā  
 

Zasas 

pagasts 

56988/868 Graudu kodinātava, darbojusies 

14 gadus 

18. Veckalni Zasa pagastā  
 

Zasas 
pagasts 

56988/867 Bijusī sadzīves atkritumu 
izgāztuve smilts karjerā, īslaicīgi 
1993. gadā 

19. Bērzemnieki Zasas 
pagastā  
 

Zasas 
pagasts 

56988/866 Bijusī degvielas uzpildes stacija, 
darbojusies 29 gadus 

20. Vērtuži Zasas pagastā  
 

Zasas 
pagasts 

56988/865 Liellopu ferma, darbojas no 
1980.gada 

21. Silajuri Zasas pagastā  
 

Zasas 
pagasts 

56988/864 Bijusī sovhoza ķimikāliju 
noliktava, darbības laiks 10 gadi 

Datu avots: Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, LVĢMC 

Potenciāli piesārņotās vietas pārsvarā ir bijuši saimnieciskās darbības objekti – bijušās 

sadzīves atkritumu izgāztuves, naftas bāzes, kodinātavas un citi ar saimniecisko darbību 

saistīti objekti. Lielākajā daļā potenciāli piesārņoto objektu saimnieciskā darbība ir 

pārtraukta. Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sīpulāni” (Zasas pagasts), „Prūsāni” 

(Dunavas pagasts), „Starenieki” (Kalna pagasts) un „Siliņi” (Rubenes pagasts) tiek 

rekultivētas TP izstrādes laikā ar ES Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu.  

4.5.6.4 Riska virszemes ūdensobjekti 

Jēkabpils novadā saskaņā ar 2011.gada 31.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.418 

„Noteikumi par riska ūdensobjektiem” noteikto ir divi riska ūdensobjekti – Daugava 

(D476) un Dienvidsusēja (L169, novadā atrodas VŪO tiešā sateces baseina neliela 

ziemeļu daļa), kuriem ir risks 2015.gadā nesasniegt vides kvalitātes mērķi „laba 

ekoloģiskā kvalitāte”. Būtiskākie riska cēloņi Daugavai ir punktveida piesārņojums 

(notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums, Dienvidsusējai – punktveida 

piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, kā 

arī plūdu risks. 

4.5.6.5.Paaugstinātas bīstamības objekti 

Jēkabpils novadā nav ražošanas objektu, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 

19.jūlija noteikumu Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību 

un riska samazināšanas pasākumiem" ir jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas 

programma, drošības pārskati vai civilās aizsardzības plāns un kuri būtu iedalāmi 

paaugstinātas valsts vai reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības grupā.  

Novada teritorijā nav arī vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu.  

4.5.6.6. Bīstamo kravu pārvadājumu maršruti 

Novada teritoriju šķērso valsts autoceļi P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un P74 Siliņi-Aknīste. 

Pa tiem nelielos apjomos tiek pārvadātas arī bīstamas kravas (sašķidrinātās dabasgāzes 

baloni, naftas produkti, skābekļa baloni). Nenozīmīgos daudzumos bīstamas kravas var 
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tikt transportētas arī pa citiem novada ceļiem. Šie kravu pārvadājumi avārijas gadījumā 

var radīt apkārtējās vides piesārņojumu lokāli - nelielā teritorijā. Tādēļ bīstamo kravu 

pārvadājumi pa autoceļiem nav izdalāmi kā bīstami objekti novada līmenī.  

Rīcības transporta avāriju, tostarp saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem gadījumā ir 

plānotas Jēkabpils novada civilās aizsardzības plāna projektā (2013.). 

4.5.6.7. Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas 

Valsts augu aizsardzības dienesta datubāzē Jēkabpils novadā ir reģistrētas 50 Sosnovska 

latvāņa atradnes.15 To kopējā platība ir 31,33ha. Vislielākās ar Sosnovska latvāni 

invadētās platības – 30,21ha (43 atradnes) atrodas Kalna pagastā, nelielas platības arī 

Rubenes pagastā – 1,12ha (7 atradnes).  

4.5.6.8.Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas 

Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas vasarās ugunsbīstamajā periodā ir meži, īpaši 

sauso augšanas apstākļu veidi, un purvi, kā arī nekoptās lauksaimniecības zemes 

pavasarī, kad tajās bieži vien tiek dedzināta kūla, kas var izraisīt ugunsgrēkus plašākās 

teritorijās, skart ēkas, būves un apdraudēt cilvēku drošību. 

Atbilstoši Valsts meža dienesta meža inventarizācijas 2012.gada datiem, Jēkabpils 

novadā meža zemes aizņem 47030,2ha jeb 52% no kopējās novada platības. Ņemot vērā 

lielo mežu īpatsvaru Jēkabpils novadā liela meža ugunsgrēka gadījumā iespējama lielu 

meža masīvu izdegšana, postījumi videi un īpašumiem. Meža degšana var sekmēt arī 

kūdras purvu aizdegšanos. Degot purviem, plašā novada un pat kaimiņu pašvaldību 

teritorijā iespējams sadūmojums. 

 

4.5.7. Transporta infrastruktūra 

Novadā ir samērā labi attīstīts autoceļu tīkls, kas telpiski saistīts ar Jēkabpils pilsētu. 

Novadu šķērso valsts reģionālie autoceļi: P72 Ilūkste-Bebrene-Birži (daļēji ar melno 

segumu), P74 Šiliņi-Aknīste (ar melno segumu) un P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža(Nereta) 

(ar melno segumu), kā arī 14 valsts vietējie ceļi.16 Pašvaldības autoceļu un ielu garums ir 

488,3 km, no tiem 7 km jeb 1,4 % no ceļu un ielu kopgaruma ir segti ar melno segumu. 

Lielākā autoceļu daļa novadā ir grants ceļi, daļai nepieciešams atjaunot segumu. Lai 

ierobežotu grants seguma strauju bojāšanos mitruma ietekmē, grants autoceļi pavasarī 

un rudenī daļēji tiek slēgti smagsvara transportlīdzekļu satiksmei, kas kavē 

                                           
15 

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

sniegtā informācija teritorijas plānojuma izstrādei. 

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

http://www.vaad.gov.lv/
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uzņēmējdarbības attīstību. Grants segumam dilstot, veidojas grambas, bedres, „trepe” 

un „smilšu vannas”, mazinās satiksmes drošība, palielinās ceļā pavadītais laiks, degvielas 

patēriņš un transportlīdzekļa izmantošanas izdevumi, bet autoceļa saglabāšana 

apmierinošā stāvoklī pakāpeniski kļūst arvien dārgāka.  

Jēkabpils novadā salīdzinoši ar ZPR pašvaldībām ir zemākais asfaltbetona ceļu seguma 

īpatsvars (valsts autoceļi – 17%, pašvaldības ceļi – 0,4%), kas atstāj negatīvu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju nodarbinātības iespējām novada teritorijā, rada 

arī putekļu piesārņojumu gaisā. 
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5. IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTS NETIKTU ĪSTENOTS 

Jēkabpils novada TP un tā nosacījumi ir saistoši gan sabiedrībai kopumā, gan 

uzņēmējiem, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Jēkabpils novadā. Teritorijas 

plānojuma esamība nodrošina ilgtspējīgu teritorijas attīstību un pieejamo resursu 

saprātīgu izmantošanu, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu un normatīvo aktu prasības, 

kuras nav iespējams nodrošināt bez teritorijas plānojuma. 

TP izstrādes procesā tika apkopota un apzināta pieejamā informācija un dažāda līmeņa 

nozaru politikas dokumenti, kas var ietekmēt novada teritorijas attīstību, kā arī izstrādāti 

teritorijas plānojuma risinājumi. Apkopojot šo informāciju vienotā dokumentā, veidojas 

priekšstats par teritorijas izmantošanas perspektīvu un iespējamām vides problēmām. 

Būtiskākā plānojuma sastāvdaļa ir teritorijas zonējums, kas nosaka katras konkrētās 

teritorijas plānoto izmantošanu, ievērtējot vides un sociāli – ekonomiskos apsvērumus. 

Neizstrādājot teritorijas plānojumu, pastāv iespēja, ka iedzīvotāji Jēkabpils novada 

teritorijā varētu realizēt darbības, kas būtu pretrunā ar konkrētu teritoriju izmantošanas 

mērķiem, kā arī ar vides aizsardzības, aizsargjoslu un citām normatīvo aktu prasībām. 

Plānošanas dokumenta īstenošana sekmētu novada teritorijas saimnieciskās dzīves, jo 

īpaši būvniecības procesu sakārtošanu, savukārt plānošanas dokumenta nerealizēšana 

veicinātu haotisku attīstību. 

Ja plānošanas dokuments netiek īstenots, vislielākā negatīvā ietekme iespējama uz īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām, virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitāti, gaisa 

kvalitāti, kā arī novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums pēc tā apstiprināšanas nodrošinās teritorijas 

mērķtiecīgi plānotu attīstību ilgtermiņā un finanšu līdzekļu, tai skaitā ES fondu, piesaisti.  
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6. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES 
PROBLĒMAS 

Galvenie ar plānošanas dokumentu saistītie vides aspekti ir dabas un vides kvalitātes 

saglabāšana, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana iedzīvotājiem, kā arī bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana. 

Jēkabpils novadā ir desmit īpaši aizsargājamās teritorijas, kas ir iekļautas ES nozīmes 

īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – 

dabas liegumi aizņem 7148 ha jeb 7,9% no novada kopējās zemes platības. Kā problēmu 

var minēt to, ka ne visiem dabas liegumiem ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni.  

Jēkabpils novada teritorijā nav konstatēti lieli piesārņojuma avoti (piemēram, 

gruntsūdens un augsnes piesārņojums), neatrodas neviena piesārņota vieta, tomēr kā 

potenciālās piesārņojuma vietas novadā norādīta 21 teritorija, kas rada piesārņojuma 

draudus virszemes ūdeņiem un gruntsūdeņiem; 

Novadā pastāv samērā liels plūdu risks, ir lielas applūstošās un plūdu riska teritorijas. 

Visvairāk plūdu apdraudētās teritorijas atrodas Dunavas pagastā, mazāk Ābeļu un 

Dignājas pagastos. Pavasaros un rudeņos ūdens līmeņa svārstības Daugavā ir ap 1,5 – 

2m.  

Jēkabpils novadā ir divi riska ūdensobjekti – Daugava (D476) un Dienvidsusēja (L169), 

kuriem ir risks 2015.gadā nesasniegt vides kvalitātes mērķi „laba ekoloģiskā kvalitāte”. 

Būtiskākie riska cēloņi Daugavai ir punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie 

biogēni) un izkliedētais piesārņojums, savukārt Dienvidsusējai – punktveida 

piesārņojums, izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, kā arī plūdu risks. 

Punktveida piesārņojuma samazināšanā nozīmīga loma ir notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas iekārtu efektivitātei. Novadā centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija 

pieejama 12 novada ciemos, bez tam lielai daļai ūdenssaimniecību efektivitātes 

nodrošināšanai ir nepieciešama rekonstrukcija un renovācija.  

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 37% Jēkabpils novada teritorijas. 

Lauksaimniecība ir viena no galvenajām ekonomiskajām nozarēm, kas ietekmē ūdens 

kvalitāti, radot izkliedēto piesārņojumu, kas var kļūt par šķērsli ūdens kvalitātes 

uzlabošanai.  

Novada teritorijā nav atkritumu šķirošanas iespēju, ir nolietojies ceļu tīkls, tie ir avārijas 

stāvoklī, ceļiem nav asfalta seguma.  

   

  



Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Vides pārskata projekts 
 
 

53 

 

7. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS 
IESPĒJAMĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

7.1. Tiešās ietekmes 

Tiešās ietekmes ir izmaiņas vidē, kuras paredzētās darbības realizācijas rezultātā 

nepastarpināti iedarbojas uz vidi (piemēram – piesārņojums, emisijas novadot vidē, 

mežu izciršana, zemju apbūve).  

Jēkabpils novada teritorijas plānojumā ir noteiktas funkcionālās zonas - teritorijas ar 

atšķirīgām prasībām to izmantošanai un apbūvei. 

Jēkabpils novadā TP kopumā paredz saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru, kuru veido 

blīvi apdzīvotas vietas un lauku teritorija ar viensētām. Jēkabpils novada teritorijā ir 

noteiktas divu kategoriju blīvi apdzīvotās vietas - ciemi, kuriem ir ciema statuss 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izpratnē un vēsturiskie ciemi (lauku 

ciemi), kuriem ir noteikts nosaukums, bet kuriem nav ciema statusa Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izpratnē, bet kuru nosaukumi un identitāte ir 

nozīmīga novada kultūras mantojuma, vēsturiskās atmiņas sastāvdaļa. 

Lauku teritorijās ir noteiktas elastīgas prasības atļautajai izmantošanai un apbūvei. Tās 

veicina uzņēmējdarbības attīstību un nodarbošanās veidu dažādošanu. Būtiski 

nosacījumi, kas ņemti vērā plānojuma risinājumos, ir viensētu apbūves struktūras un 

lauku ainavas saglabāšana 

Plānojuma risinājumi paredz neveidot jaunas apbūves teritorijas, bet „aizpildīt” esošās 

apbūves teritorijas un saglabāt novadam raksturīgo mozaīkveida lauku ainavas raksturu, 

kā dominējošo apdzīvojuma tipu lauku teritorijā nosakot viensētu apbūvi.  

Izvērtējot un nosakot ciemu robežas ņemts vērā, vai ir blīvas (koncentrētas) apbūves un 

inženierapgādes teritorijas, kā arī pašvaldības budžeta iespējas nodrošināt augstāku 

inženiertehniskās infrastruktūras un labiekārtojuma līmeni ciema teritorijā salīdzinājumā 

ar lauku teritoriju. Plānojuma risinājumi neparedz jaunas daudzdzīvokļu ēku apbūves 

teritorijas. Pārskatītas visu ciemu robežas. Lielākajā daļā ciemiem iepriekšējā plānošanas 

periodā bija ievērojami paplašinātas ciemu robežas, prognozējot būvniecības aktivitātes 

augšanu. TP 10 ciemiem teritorijas ir samazinātas, visvairāk Lašu, Brodu, Dubultu, 

Zasas, Dignājas un Vidsalas ciemiem. Noteikta jauna ciema teritorija – Ābeļi, kas iepriekš 

atradās Lašu ciema teritorijā. Ciema statuss atcelts vēsturiskajiem Dignājas, Cukuriņu un 

Tadenavas ciemiem.  

Plānotās apdzīvojuma struktūras ietekmi uz vidi var vērtēt kā pozitīvu, jo tādējādi 

maksimāli tiek saglabātas gan dabas teritorijas, gan meži, gan lauksaimniecības zemes, 

kā arī racionāli tiek izmantots esošais ceļu tīkls un inženiertehniskais nodrošinājums. 
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Ražošanas objektu apbūves teritorijas (R). Ražošanas attīstībai prioritāte ir vietās, 

kur ir iespējams inženiertehniskās apgādes nodrošinājums, t.sk. elektroapgādes jaudu, 

ceļu un sakaru nodrošinājums. Plānojumā ražošanas uzņēmumu izvietojumam un 

darbībai noteikti ierobežojumi, kas ir saistīti ar vides kvalitātes apsvērumiem un 

iespējamo sadzīvisko traucējumu novēršanu. 

Ražošanas objektu apbūves teritorijas plānojumā ir noteiktas 10 ciemu teritorijās, tajās ir 

atļauts būvēt ražošanas uzņēmumus ar nelielu ietekmi uz vidi un citus ražošanas 

objektus, ja tie būtiski neietekmē vides kvalitāti, kā arī degvielas uzpildes stacijas, kurām 

nepieciešama B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. 

Nav pieļaujama objektu būvniecība, kas var būtiski ietekmēt vides kvalitāti, ko apliecina 

kompetentās institūcijas atzinums, aizliegts veikt A kategorijas piesārņojošās darbības. 

Rūpniecības attīstība atkarībā no uzņēmējdarbības veida var radīt jaunu piesārņojuma 

slodzi, piemēram, var palielināties piesārņojums gaisā un troksnis, kas var negatīvi 

ietekmēt pieguļošajās teritorijās esošās dzīvojamās teritorijas. Iespējamo ietekmi uz vidi 

kopumā var vērtēt kā neitrālu vai nebūtiski negatīvu, jo netiek plānoti ražošanas objekti 

ar būtisku ietekmi uz vidi. 

Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas (T), kurās galvenā 

izmantošana ir inženiertehniskā infrastruktūra, ir izvietotas ciemos. 

Komunālās saimniecības darbība novadā, galvenokārt, saistīta ar trim pamatvirzieniem – 

ūdens apgādi, kanalizācijas saimniecību un siltumapgādi. Jēkabpils novada Attīstības 

programma 2012.-2018. gadam paredz uzlabot ūdenssaimniecību (ūdensapgādi un 

kanalizāciju) blīvi apdzīvotās vietās. Ar Es fondu un valsts finansiālu atbalstu paredzēts 

veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu renovāciju Vidsalā un Mežgalē, kā arī 

ūdenssaimniecības sistēmu attīstību citās apdzīvotās vietās (Laši, Kaldabruņa, Liepas, 

Sudrabkalns, Dignāja u.c.).  

Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, 

sekmēs ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu, virszemes un pazemes 

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

veselību.  

Jēkabpils novada Attīstības programma paredz uzlabot energoefektivitāti un 

siltumapgādes sistēmas. Ar Es fondu un valsts finansiālu atbalstu paredzēts veikt 

siltumapgādes trašu rekonstrukciju un jaunu trašu izbūvi (Dunava, Zasa, Brodi); veicināt 

alternatīvo un atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumapgādē; izstrādāt un 

ieviest energoefektivitātes projektus; veikt pašvaldības inženierkomunikāciju tīklu un 

objektu optimizāciju (katlu māju skaits, efektivitātes izvērtēšana, audits); iesaistīt 

daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus un iedzīvotājus energoefektivitātes projektu 

izstrādē un realizācijā. 
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Minētās rīcības ļaus samazināt siltumenerģijas patēriņu, līdz ar to samazinot 

piesārņojumu gaisā, tai skaitā oglekļa dioksīda emisijas, tam būs pozitīva ietekme uz 

vidi, klimata pārmaiņām un cilvēku veselību.  

Atkritumu apsaimniekošanas jomā TP nosaka, ka atkritumu savākšanai, šķirošanai, 

kompostēšanai un pārkraušanai nepieciešamo infrastruktūru būvē saskaņā ar reģiona 

atkritumu apsaimniekošanas plānu. Jēkabpils novada Attīstības programma paredz veidot 

mūsdienām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā atkritumu 

savākšanas un šķirošanas punktu izveidi; iedzīvotāju izglītošanu atkritumu 

apsaimniekošanas un vides jautājumos; saistošo noteikumu ieviešanu un izpildes kontroli 

par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nelegālo izgāztuvju un ar sadzīves atkritumiem 

piesārņoto vietu apzināšanu un likvidēšanu. Jēkabpils novadam jaunā TP ieviešanas laikā 

būs jāiekļaujas jaunā Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna īstenošanā, jārisina 

jautājums par dalīto atkritumu savākšanas un šķirošanas punktu izveidi 

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

šķirota atkritumu savākšana ļaus efektīvāk izmantot dabas resursus.  

Transporta infrastruktūras teritorijas (TR). Esošais ceļu tīkls novadā nodrošina 

teritorijas apkalpošanu. Galvenā uzmanība tiks veltīta esošā ceļu tīkla uzturēšanai un 

kvalitātes uzlabošanai. Valsts nozīmes un pašvaldības autoceļu, kā arī ciemu ielu 

kvalitātes uzlabošana ļaus uzlabot gaisa kvalitāti.  

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (TD) ir teritorijas, kur ir atļauta derīgo izrakteņu 

(būvmateriālu izejvielu un kūdras) ieguve saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Derīgo izrakteņu izstrāde šobrīd notiek sešās novada teritorijā esošās atradnēs, kur 

derīgie izrakteņi tiek izmantoti būvniecībai, ceļu būvei un remontam vai ceļu uzturēšanai. 

Teritorijas plānojumā netiek noteiktas jaunas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

Papildus plānojumā noteiktajām derīgo izrakteņu ieguves teritorijām to ieguve tiek 

atļauta lauksaimniecībā izmantojamās zemēs (L) un meža zemēs (M), ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. 

Derīgo izrakteņu ieguve ietekmē vidi: gan hidroloģisko režīmu, gan ainavas, gan tiek 

zaudētas dabas vērtības. Tāpēc to tiešo ietekmi uz vidi vērtē katras atradnes ieguves 

projekta laikā atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

Dabas un apstādījumu teritorijas (D1, D2, D3, D4) ietver dabas teritorijas, 

apstādījumu teritorijas, mazdārziņu teritorijas un kapu teritorijas. Dabas un kultūras 

mantojuma izmantošana tiek plānota tūrisma un rekreācijas mērķiem, respektējot īpaši 

aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.  

Dabas teritorijās atļautā izmantošana: aktīvā un mierīgā brīvdabas atpūta un teritorijas 

izmantošana, kas saistīta ar dabas aizsardzību. Atļauts būvēt un iekārtot gājēju un 
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velosipēdu celiņus, takas, slēpošanas trases, u.tml.; skatu torņus; laipas; piknika vietas; 

autostāvvietas apmeklētājiem; ainavu dīķus; tūristu apmetņu vietas. Netiek plānotas 

īpašas tūrisma un rekreācijas teritorijas. TIAN prasību ievērošanai dabas teritoriju 

izmantošanā būs pozitīva ietekme uz vidi. 

Mežu teritorijas (M). Meža teritoriju galvenā izmantošana ir mežsaimniecība un ar to 

saistītās infrastruktūras ierīkošana un būvniecība, papildus izmantošana: derīgo izrakteņu 

ieguve, ņemot vērā likumdošanas un TIAN prasības; tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve 

(viesu nams, pansija, lauku tūrismam izmantojama māja, kā arī kempings, atpūtas 

transportlīdzekļu laukums un apdzīvojamo autopiekabju laukums); sporta ēku un būvju 

apbūve (sporta laukums, velotrase, slēpošanas trase, u.tml.); mākslīgo ūdens objektu 

ierīkošana; izstrādātajos kūdras purvos - dzērveņu un citu piemērotu kultūraugu 

audzēšana; teritorijas izmantošana, kas saistīta ar ekstensīvu brīvdabas atpūtu, dabas 

tūrismu un dabas aizsardzību. Meža zemes atļauts atmežot, ja meža pārveidošana citā 

zemes lietošanas veidā nepieciešama, lai uzsāktu TP noteikto atļauto izmantošanu. 

Mežu resursu izmantošanā netiek noteikti papildus nosacījumi esošajiem meža nozares 

normatīvajos aktos ietvertajiem nosacījumiem. 

Lauku zemes (L1, L2). Lauku zemes ir iedalītas divās funkcionālajās zonās: Lauku 

zemes L1 un meliorētās lauku zemes L2, kur noteiktas papildus prasības teritorijas 

izmantošanai un zemes vienību dalīšanai. 

Lauku zemēs noteikti daudzveidīgi izmantošanas veidi un elastīgi nosacījumi to 

izmantošanai, lai veicinātu lauksaimniecības nozares attīstību un uzņēmējdarbības 

dažādošanos.  

Galvenā izmantošana ir lauksaimniecība, zivsaimniecība un viensētu apbūve, papildus 

izmantošana ir dažādu iestāžu un objektu būve, tai skaitā tūrisma un atpūtas iestāžu 

apbūve; ražošanas objektu būve, kā arī apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve ņemot vērā 

likumdošanas un TIAN prasības, un mazdārziņu ierīkošana atbilstoši TIAN prasībām. 

Lauksaimniecība ir viena no galvenajām ekonomiskajām nozarēm, kas var negatīvi 

ietekmēt ūdens kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, arī augsni. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi un saudzējamās ainaviskās 

teritorijas. Plānojuma III „Grafiskajā daļā” attēlotas 10 īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju un mikroliegumu robežas un dižkoki. Nosakot novada teritorijas funkcionālo 

zonējumu, ņemtas vērā teritorijas dabas vērtības.
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Īpaši aizsargājamo dabas objektu teritorijās un tiešā to tuvumā netiek plānota apbūves 

u.c. aktīvas saimnieciskās darbības attīstība, kas varētu ietekmēt īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju dabas vērtību saglabāšanu. Atļauta videi draudzīga ar tūrismu un 

rekreāciju saistīta saimnieciskā darbība, atpūtas un rekreācijas objektu izbūve, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. 

Novadā esošo mikroliegumu izmantošana ir plānota atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

Kultūras mantojums. Plānojumā ir atzīmēti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 

sarakstā iekļautie kultūras pieminekļi ar aizsargjoslām un novada kultūrvēsturiski 

nozīmīgie objekti. To izmantošanai un aizsardzībai ir izstrādāti apbūves noteikumi. 

Riska objekti un teritorijas. TP ir apzināti riska objekti un noteiktas riska teritorijas - 

applūstošās un plūdu riska teritorijas, potenciāli piesārņotās vietas, riska virszemes 

ūdensobjekti, ar latvāni invadētās vietas u.c..  

Plūdu riska teritorijas ir būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas. Paredzot apbūvi vai plānojot 

citu izmantošanu plūdu riska teritorijās, jāņem vērā gan to nozīme kopējā hidroloģiskajā 

sistēmā, gan tur sastopamās dabas vērtības. Plūdu riska teritorijās atļauts būvēt 

inženieraizsardzības un hidrotehniskās būves esošās apbūves aizsardzībai pret plūdiem 

vai paliem, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības, nav vēlams paredzēt 

uzbērumus vienlaidu platībā. Izvietojot jaunu apbūvi zemes vienībā, izvērtē labāko 

izvietojumu pēc iespējas ēkas novietni paredzot ārpus plūdu riska teritorijas. 

 Plūdu riska teritorijās atļauts būvēt inženieraizsardzības un hidrotehniskās būves esošās 

apbūves aizsardzībai pret plūdiem vai paliem, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktās 

prasības, nav vēlams paredzēt uzbērumus vienlaidu platībā. Plūdu riska teritorijās nav 

vēlama jauna apbūve, ja tās īstenošanai nepieciešama uzbēršana vairāk kā 0,5 m tieši 

zem ēku pamatiem. 

Pirms jaunas būvniecības uzsākšanas potenciāli piesārņotās vietās ir veicama izpēte un 

piesārņojuma analīze. Sanācijas nepieciešamība novērtējama atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

Riska objektu un teritoriju izmantošanai atbilstoši normatīvo aktu un TIAN prasībām būs 

pozitīva ietekme uz vidi. 

Ūdeņu teritorijas tiek pamatā plānotas saistībā ar rekreācijas un tūrisma attīstības 

mērķiem. TP grafiski noteiktas gan applūstošās teritorijas, gan virszemes ūdensobjekta 

aizsargjoslas. 
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7.2. Netiešās ietekmes 

Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības rezultātā starp vidi un tiešajām ietekmēm 

(piemēram, skābo lietu veidošanās rūpnieciskos izmešus ievadot atmosfērā, pazemes un 

virszemes noteces režīma izmaiņas mežu izciršanas rezultātā).  

Uzlabojot autoceļu stāvokli, var palielināties satiksmes plūsmas intensitāte, līdz ar to var 

palielināties gaisa piesārņojums. Uzlabojot transporta infrastruktūru, cilvēki vairāk var 

izmantot interneta pakalpojumus, tādējādi mazāk nepieciešams lietot transportu, lai 

veiktu darījumus. Tas dod iespēju samazināt izmešus gaisā. Izmantojot veloceliņus, 

aktīvi kustoties, arī cilvēku veselība var uzlaboties.  

Zemes izmantošanas veidiem var būt dažādas netiešas ietekmes. Derīgo izrakteņu 

ieguve var radīt ietekmi uz hidroloģiskiem režīmiem. Attīstot tūrisma nozari un pieaugot 

apmeklētāju plūsmai, palielinās arī slodze uz ūdens resursiem (nepieciešamība pēc 

rezerves jaudām, lai tūrisma sezonā attīrītu lielāku notekūdeņu daudzumu), pieaug 

transporta plūsma, atkritumu apjoms. Attīstoties uzņēmējdarbības videi, var tikt netieši 

veicināta gaisa, ūdens un trokšņa piesārņojuma palielināšanās. 

Pieaugot iedzīvotāju labklājībai, palielinās atkritumu daudzums, 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. 

Tabulās 7.1 un 7.2. ir apkopotas TP īstenošanas iespējamās būtiskās ietekmes uz vidi. 

 

Tabula Nr.7.1 TP īstenošanas iespējamās būtiskās ietekmes uz vidi 

Jēkabpils novada TP 

plānotā zemes 

izmantošana 

Gaiss Ūdens Augsne 

Atkritu

mu 

saimnie

cība 

 

Klimata 

pārmaiņ

as 

Bioloģiskā 

daudzveidī

ba 

Kultūras 

mantoju

ms 

Cilvēku 

veselība 

Apdzīvojuma struktūras 

attīstība  
0 +/0 0 

+ +/0 
+ 0 +/0 

Infrastruktūras attīstība:         

-transporta infrastruktūras 

attīstība 
+/- 0 0 

0 0 
0/- 0 + 

-ūdenssaimniecības attīstība 0 + + 0 0/+ + 0 + 

- energoefektivitātes un 

siltumapgādes sistēmu 

uzlabošana 

+ 0 0 

 

0 

 

+ 0/+ 0 + 

Transporta +/0 0/- 0 +/0 +/0 0 0 +/0 
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infrastruktūras 

teritorijas 

Ražošanas objekti  ? ? ? 0/- 0/- 0/- 0 0 

Meža teritorijas:  +/0 +/0 0 0 + +/- 0 0 

Dabas teritorijas + +/0 0 + + +/0 + + 

Lauku teritorijas 0 0/- 0/- +/0 + +/- 0 0 

-  negatīva ietekme  

+ pozitīva ietekme uz vidi, ievērojot normatīvo aktu prasības  

+/-  iespējama gan pozitīva, gan negatīva ietekme, atkarībā no tehniskā risinājuma  

0 ietekme nav būtiska vai tā ir neitrāla 

?           nav pietiekamu datu novērtēšanai 

 

Tabula 7.2. Plānošanas dokumenta izvirzīto mērķu ietekme uz vides stāvokli 

Jēkabpils novada TP 
izvirzītie attīstības 
virzieni  

Vides indikatori Izvirzītie mērķi un vides stāvoklis 

 
Apdzīvojuma struktūra  

Apdzīvojamo teritoriju īpatsvars 
 
 

 Kopumā tiek plānots saglabāt esošo 
apdzīvojuma struktūru. Pārskatītas, 
samazinātas ciemu robežas, tomēr atvēlētajās 
teritorijās varētu notikt būvniecība.  
 
Stāvoklis var uzlaboties/nemainīties 

Mājokļu skaits 

 
Ražošanas objektu 
apbūves teritorija (R)  

 
Novadīto piesārņojošo vielu 
ūdenī daudzums (N un P tūkst. 
tonnas gadā) 

 
Attīstoties attiecīgiem ražošanas veidiem, var 
pieaugt novadītā piesārņojuma daudzums 
Daugavas upju baseinā. 

Stāvoklis var nemainīties/pasliktināties 

Piesārņojums gaisā Attīstoties attiecīgiem ražošanas veidiem, var 
pieaugt novadītā piesārņojuma daudzums 
gaisā 
Stāvoklis var nemainīties/pasliktināties 

Trokšņa piesārņojums Attīstoties attiecīgiem ražošanas veidiem, var 
pieaugt transporta plūsma un līdz ar to 
troksnis. Tas var negatīvi ietekmēt 
pieguļošajās teritorijās esošās dzīvojamās 
teritorijas.  
Stāvoklis var nemainīties/pasliktināties 

Derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas (TD) 

Derīgo izrakteņu ieguves apjomi Derīgo izrakteņu ieguves vietās vides 
stāvoklis noteikti mainīsies, tā būtiskumu 
jāvērtē pirms praktiskās ieguves. 
Samazināsies derīgo izrakteņu apjomi.  

Stāvoklis var pasliktināties 
 
Tehnisko un saimniecisko 
objektu apbūves teritorija 
(T)  

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri 
izmanto centralizētu ūdens 
apgādi un kanalizāciju (%) 

 
Stāvoklis uzlabosies 

Ūdens zudumi centralizētās 
apgādes sistēmā (%) 

Stāvoklis uzlabosies 

 
Novadīto piesārņojošo vielu 
ūdenī daudzums (N un P tūkst. 
tonnas gadā) 

Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana un 
pakalpojumu pieejamības paplašināšana var 
samazināt novadāmā piesārņojuma 
daudzumu  Daugavas un nedaudz Lielupes 
upju baseinu apgabalā.  

Stāvoklis var nemainīties/uzlaboties 

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri Stāvoklis uzlabosies 
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Jēkabpils novada TP 
izvirzītie attīstības 
virzieni  

Vides indikatori Izvirzītie mērķi un vides stāvoklis 

izmanto centralizētu 

siltumapgādi (%) 

Ierīkoti dalītas atkritumu 
savākšanas punkti/laukumi 
(skaits) 
  

Stāvoklis uzlabosies 

Pārstrādei nodoto atkritumu 
daļa attiecībā pret radīto 
sadzīves atkritumu daudzumu 
(%)  

 
Stāvoklis uzlabosies 

Transporta infrastruktūras 
teritorijas (TR) 

Ceļu aizņemtās platības Jēkabpils novadā tuvāko 13 gadu laikā netiek 
plānots izbūvēt jaunus autoceļa posmus.  
Stāvoklis nemainīsies 

 Noasfaltēti ceļu/ielu posmi, km Samazināsies putekļu piesārņojums gaisā 
Stāvoklis uzlabosies 

Lauku teritorijas (L) Ūdens objektu stāvoklis (ūdens 
objektu sadalījums- augsta, 
laba, vidēja, slikta un ļoti slikta 
kvalitāte) 

Lauksaimniecība ir viena no galvenajām 
ekonomiskajām nozarēm, kas ietekmē ūdens 
kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Tādējādi 
ūdens kvalitāte Daugavā (D476; D487) un 
Dienvidsusējā (L166;L169) varētu arī 
neuzlaboties. 
Stāvoklis var nemainīties/pasliktināties 

Tūrisma un atpūtas iestāžu 
skaits 

Tūrisma nozarei attīstoties bez attiecīgas 
infrastruktūras var pasliktināt vides stāvokli 
(ūdens piesārņojums, atkritumi). 
Stāvoklis var nemainīties/pasliktināties 

Ražošanas objektu skaits Attīstoties attiecīgiem ražošanas veidiem, var 
pieaugt novadītā piesārņojuma daudzums 
Daugavas upju baseinā un gaisā 
Stāvoklis var nemainīties/pasliktināties 

Derīgo izrakteņu ieguves apjomi  Derīgo izrakteņu ieguves vietās vides 
stāvoklis noteikti mainīsies, tā būtiskumu 
jāvērtē pirms praktiskās ieguves. 
Samazināsies derīgo izrakteņu apjomi.  
Stāvoklis var pasliktināties 

Dabas teritorijas (D) Īpaši aizsargājamo teritoriju 
īpatsvars 

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.  
Stāvoklis nemainīsies 

Izstrādāti īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju – dabas liegumu 
apsaimniekošanas plāni, skaits 

 
Stāvoklis uzlabosies 

Labiekārtotu teritoriju skaits Īpaši veidotas un labiekārtotas publiski 
pieejamas teritorijas daudzveidīgas 
iedzīvotāju aktīvās un pasīvās atpūtas iespēju 
nodrošināšanai, tai skaitā ar tūrisma un 
atpūtas industriju saistītiem uzņēmumiem, 
var atstāt gan pozitīvu, gan arī negatīvu 
(ūdens piesārņojums, atkritumi) ietekmi uz 
vidi.  
Stāvoklis var uzlaboties/pasliktināties 

Bioloģiskā daudzveidība 

 

Stāvoklis var nemainīties/pasliktināties 

Mežu teritorijas (M) Mežu platības (ha) Plānots, ka var apmežot neizmantojamās 
lauksaimniecības zemes, tādējādi notiks meža 
teritoriju paplašināšana 
Stāvoklis var uzlaboties 

Ražošanas objektu skaits Attīstoties attiecīgiem ražošanas veidiem, var 
pieaugt novadītā piesārņojuma daudzums 
Daugavas upju baseinā un gaisā. 
Stāvoklis var nemainīties/pasliktināties 

Derīgo izrakteņu ieguves apjomi Derīgo izrakteņu ieguves vietās vides 
stāvoklis noteikti mainīsies, tā būtiskumu 
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Jēkabpils novada TP 
izvirzītie attīstības 
virzieni  

Vides indikatori Izvirzītie mērķi un vides stāvoklis 

jāvērtē pirms praktiskās ieguves. 
Samazināsies derīgo izrakteņu apjomi.  
Stāvoklis var pasliktināties 

Tūrisma un atpūtas iestāžu 
skaits  

Tūrisma nozarei attīstoties bez attiecīgas 
infrastruktūras var pasliktināties vides 
stāvoklis (var pieaug atkritumu daudzumi, 
ūdens piesārņojums). 
Stāvoklis var nemainīties/pasliktināties 

 

Izvērtējot ietekmes, var secināt, ka kopumā plānotā zemes izmantošana un attīstības 

virzieni dos tiešu vai netiešu, pozitīvu ietekmi uz vidi. Tomēr iespējamas arī negatīvas 

ietekmes, piemēram, piesārņojuma palielināšanās attīstoties uzņēmējdarbībai, pieaugot 

tūrisma plūsmai u.tml..  

7.3. Īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmes 

Plānošanas dokumentos paredzētās darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt īslaicīgas, 

vidēji ilgas un ilglaicīgas ietekmes darbībās. Tā kā novada teritorijas plānojums ir vērsts 

uz vidēju vai pat ilgtermiņa zemes lietojuma attīstību, tad galvenā ietekme tomēr būs 

vērojama ilgākā laika posmā. 

Īslaicīgās ietekmes. Par īslaicīgas ietekmes darbībām var uzskatīt plānošanas 

dokumentos paredzēto ražošanas teritoriju un apbūves teritoriju celtniecības darbu 

veikšanu. Jēkabpils novada TP/AP paredz komunālo saimniecību infrastruktūras 

uzlabojumus, ceļu un ielu rekonstrukcijas darbus, u.c. Galvenās ar celtniecības darbiem 

saistītās problēmas ir troksnis, zemsedzes bojājumi, putekļu emisija, būvgruži. Lielākā 

daļa šo faktoru tiek neitralizēti līdz ar darbības izbeigšanos. Taču atkarībā no objekta pēc 

tam var turpināties cita veida ilglaicīgās ietekmes.  

Par īslaicīgu ietekmi uz vidi var uzskatīt arī apmeklētāju skaita sezonālās svārstības, kas 

rodas pateicoties tūrismam un rekreācijai. Katrā noteiktā gadījumā ir jāizvērtē, vai 

īslaicīgās ietekmes rezultātā netiek iznīcinātas sugas vai biotopi. 

Vidēji ilgās ietekmes. Par vidēji ilgām var uzskatīt mežizstrādes darbus, kur pēc koku 

izciršanas (radot ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un ainavu, ūdens ekosistēmām), tiek 

veikti mežaudžu atjaunošanas un kopšanas darbi.  

Ilglaicīgās ietekmes Ilglaicīgās ietekmes var būt saistītas ar ilgtermiņa zemes 

izmantošanu saimnieciskām vajadzībām, piemēram, intensīvu lauksaimniecības zemju 

izmantošanu. Ilglaicīgas ietekmes var būt saistītas arī ar lauksaimniecības zemju 

izmantošanu tūrisma un atpūtas iestāžu, ražošanas objektu būvei, kā arī apmežošanu un 

derīgo izrakteņu ieguvi, kā arī meža zemju izmantošanai, kas saistīta ar mežsaimniecības 

infrastruktūras būvniecību, vai derīgo izrakteņu ieguvi un tūrisma un atpūtas iestāžu 
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apbūvi. Šādi pasākumi rada ietekmi ne tikai konkrētajā pasākuma realizācijas vietā, bet 

atstāj ietekmi arī uz apkārtējās teritorijas vides kvalitāti un teritorijas attīstību. Tieši 

ilglaicīgās ietekmes var atstāt būtiskāko ietekmi uz cilvēku veselību, ainavu, 

saimnieciskās darbības iespējamību teritorijā. 

Plānošanas dokumentā ietverto uzdevumu īstenošanā konsekventi jāievēro normatīvo 

aktu izvirzīto nosacījumu ievērošana, pretējā gadījumā īslaicīgās un vidēji ilgās ietekmes 

var pārvērsties ilglaicīgajās ietekmēs.  

7.4. Summārās (kumulatīvās) ietekmes 

Summārās (kumulatīvās) ietekmes veidojas ilgstoši uzkrājoties vidē ietekmēm, kuras 

radušās cilvēku darbības rezultātā. Tā kā Jēkabpils novada teritorijas plānojumā ir 

ievēroti galvenie normatīvie akti attiecībā uz vides aizsardzību, ņemti vērā institūciju 

sniegtie nosacījumi un sabiedrības viedoklis, var uzskatīt, ka tā summārā ietekme uz vidi 

un iedzīvotāju dzīves kvalitāti būs pozitīva, salīdzinot ar iespēju, ja plānošanas 

dokuments netiktu izstrādāts un īstenots. Tomēr pirms katras konkrētās darbības 

veikšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām jāizvērtē tās iespējamā ietekme vai jāveic 

ietekmes uz vidi novērtējums. Ievērojot plānošanas dokumentos noteiktās vides 

prasības, ietekme uz vidi varētu tikt minimizēta, un līdz ar to vides kvalitāte novadā 

varētu uzlaboties. 
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8. IETEKMES UZ VIDI SAMAZINOŠIE PASĀKUMI 

Galvenais nosacījums ietekmes uz vidi samazināšanai ir ES un nacionālajā likumdošanā 

izvirzīto prasību ievērošana, t.sk. aizsargjoslu prasību ievērošana. Pirms konkrētu 

projektu īstenošanas, jāizvērtē to atbilstība likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. 

un 2. pielikumā noteiktajām darbībām, kurām jāveic sākotnējais izvērtējums vai 

ietekmes uz vidi novērtējums. Ja darbības plānotas NATURA 2000 teritorijās, tām 

novērtējums jāveic atbilstoši MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.300 „Kārtība, kādā 

novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 

2000)”. 

Ietekmes uz vidi samazināšanai nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi 

saudzējošas metodes un tehnoloģijas, paredzot attiecīgās nozares labāko pieejamo 

tehnoloģisko paņēmienu izmantošanu.  

Lai samazinātu iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un nodrošinātu līdzsvarotu Jēkabpils 

novada attīstību, teritorijas plānojumā ietverti vairāki nosacījumi: 

  visā novada teritorijā 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:  

 - teritorijās, kurās augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojums pārsniedz 

               pieļaujamo normu (veic potenciāli piesārņotās vietas sanāciju); 

 - teritorijās ar augstu gruntsūdens līmeni; 

 - teritorijās, kur nepieciešams nodrošināt piekļūšanu un inženiertehnisko 

    apgādi;  

 - ūdensteču krastu erozijas zonās; 

 - applūstošajās teritorijās, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības; 

 - teritorijās, kur vērojami karsta procesi un citās būvniecībai nelabvēlīgās 

     teritorijās.  
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   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 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.  

Novadā ir iespējams veikt virkni dabas un vides aizsardzības pasākumu, kuru efektivitāte 

parasti ir proporcionāla ieguldīto līdzekļu un resursu apjomam. Pie tādiem pasākumiem 

pieder sabiedrības informēšana, izglītošana, vides aizsardzības kampaņas, investīcijas 

vides aizsardzībā. Šie pasākumi ir uzskatami par vides politikas realizāciju un ir ārpus 

teritorijas plānojuma nosacījumiem, taču tiem varētu būt viena no lielākajam ietekmēm 

uz vides kvalitāti. 

Jēkabpils novada TP ieviesējiem ir jāseko līdz un jāievēro gan vides aizsardzības 

normatīvajos aktos iekļautās prasības, gan šī plānojuma Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos izvirzītās prasības.  
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9. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IESPĒJAMO 
ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS 

Veicot Jēkabpils novada teritorijas esošās izmantošanas analīzi un salīdzinot to ar plānoto 

teritorijas izmantošanu, kā alternatīvu Jēkabpils novada TP teorētiski var pieņemt – 

“nulles” variantu, t.i.- tiek saglabāta esošā situācija un netiek izstrādāts teritorijas 

plānojums vai netiek ievēroti teritorijas plānojumā ietvertie noteikumi. 

Ja šāds variants tiktu realizēts, tad sociālās un ekonomiskās sfēras attīstība Jēkabpils 

novadā var radīt nepārdomātu lēmumu pieņemšanu, neadekvātus problēmu risinājumus, 

haotisku teritorijas attīstību un vides problēmu saasināšanos. Šāda „nulles” varianta 

realizācijas gaitā nav iespējams sasniegt tos mērķus, kuri izvirzīti, izstrādājot Jēkabpils 

novada TP, bez tam tas ir pretrunā ar Latvijas likumdošanu, kas nosaka, ka katrai 

pašvaldībai ir jāizstrādā teritorijas plānojums. 

 

10. IESPĒJAMĀ PĀRROBEŽU IETEKME 

Jēkabpils novada TP neveicina pārrobežu piesārņojuma izplatīšanos. 

 

11. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI 

Kompensējošos pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 

2000) tīklam (turpmāk - kompensējošie pasākumi) veic, lai nodrošinātu paredzētās 

darbības veikšanas vai plānošanas dokumenta īstenošanas negatīvo ietekmju 

līdzsvarošanu un teritorijas vienotības (viengabalainības) aizsardzību un saglabāšanu.  

Veicot Jēkabpils novada TP ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu un šī vides pārskata 

sagatavošanu, nav identificēti tādi pasākumi, kuri varētu būtiski ietekmēt novada 

NATURA 2000 teritorijas, tādēļ kompensēšanas pasākumi nav nepieciešami. 

Par dabai vai dabas objektiem nodarīto kaitējumu, par piesārņojošo darbību nosacījumu 

neievērošanu un normatīvu pārsniegšanu, kā arī par piesārņojošo vielu, produktu izplūdi 

avārijas gadījumos fiziskās un juridiskās personas nes atbildību saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 
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12. TERITORIJAS PLĀNOJUMA MONITORINGA 
PASĀKUMI 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka MK noteikumi 

Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Plānošanas 

dokumenta īstenošanas monitoringu veic ar nolūku konstatēt teritorijas plānojuma 

īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, vides pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi 

uz vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā.  

Plānojuma īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas 

iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas būs pieejama Jēkabpils 

novada domei.  

Plānojuma izstrādātājs sastāda monitoringa ziņojumu un atzinumā par vides pārskatu 

noteiktajā termiņā iesniedz to Valsts vides pārraudzības birojā. Monitoringa ziņojumā 

apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar plānošanas dokumenta īstenošanu 

saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu. 

Lai atspoguļotu vides stāvokļa izmaiņas un tendences Jēkabpils novadā saistībā ar 

plānojuma ieviešanu, tiek ieteikts izmantot vides indikatorus, kuri tika pielietoti šajā 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma SIVN procesā (tabula 7.2). 

Tabula Nr. 12.1. Potenciālie vides indikatori teritorijas plānojuma monitoringam 

Jēkabpils novada TP izvirzītie attīstības 

virzieni  

Vides indikatori 

 

Apdzīvojuma struktūra  

Apdzīvojamo teritoriju īpatsvars 

Mājokļu skaits 

Ražošanas objektu apbūves teritorija (R) Novadīto piesārņojošo vielu ūdenī daudzums (N 

un P tūkst. tonnas gadā) 

Piesārņojums gaisā 

Trokšņa piesārņojums 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (TD) Derīgo izrakteņu ieguves apjomi 

Transporta infrastruktūras teritorijas Noasfaltēti ceļu/ielu posmi, km 

 

Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves 

teritorija (T)  

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri izmanto centralizētu 

ūdens apgādi un kanalizāciju (%) 

Ūdens zudumi centralizētās apgādes sistēmā (%) 

Novadīto piesārņojošo vielu ūdenī daudzums (N 

un P tūkst. tonnas gadā) 

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri izmanto centralizētu 

siltumapgādi (%) 

Ierīkoti atkritumu savākšanas un šķirošanas 

laukumi (skaits) 

Pārstrādei nodoto atkritumu daļa attiecībā pret 
radīto sadzīves atkritumu daudzumu (%)  

Lauku teritorijas (L) Ūdens objektu stāvoklis (ūdens objektu 
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Jēkabpils novada TP izvirzītie attīstības 

virzieni  

Vides indikatori 

sadalījums- augsta, laba, vidēja, slikta un ļoti 

slikta kvalitāte) 

Ražošanas objektu skaits 

Derīgo izrakteņu ieguves apjomi 

Tūrisma un atpūtas iestāžu skaits 

Dabas teritorijas (D) Īpaši aizsargājamo teritoriju īpatsvars 

Izstrādāto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – 

dabas liegumu apsaimniekošanas plānu skaits 

Labiekārtotu teritoriju skaits 

Bioloģiskā daudzveidība 

Mežu teritorijas (M) Mežu platības (ha) 

Tūrisma un atpūtas iestāžu skaits 

Ražošanas objektu skaits 

Derīgo izrakteņu ieguves apjomi 

 

Jēkabpils novada Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringam var izmantot valsts 

vides monitoringa statistikas datus, kā ari citu pieejamu informāciju. Vides monitoringa 

programma, kura ir apstiprināta ar vides ministra 2010. gada 19. aprīļa rīkojumu Nr.121 

„Par Vides monitoringa programmu”, sastāv no sekojošam sadaļām: 

 gaisa monitoringa programma; 

  ūdeņu monitoringa programma; 

  zemes monitoringa programma; 

  bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma. 
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13. KOPSAVILKUMS 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, kas veicama likuma „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, lai novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un lai 

izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, kā arī lai 

nodrošinātu sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu plānošanas dokumenta 

izstrādāšanas procesā. Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskats ir 

izstrādāts vienlaikus ar Jēkabpils novada teritoriālo plānojumu 2013. - 2025.gadam.  

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma vides aizsardzības mērķi ir risināt Jēkabpils 

novadam nozīmīgas vides problēmas, veicināt bioloģisko daudzveidību, saglabājot 

noteiktiem biotopiem un sugām „labvēlīgu aizsardzības statusu” NATURA 2000 teritorijas 

dabas liegumos. 

Plānojuma risinājumu iespējamā ietekme uz vidi ir neitrāla vai pozitīva, 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. 

Tā kā Jēkabpils novada teritorijas plānojumā ir ievēroti galvenie normatīvie akti attiecībā 

uz vides aizsardzību, ņemti vērā institūciju sniegtie nosacījumi un sabiedrības viedoklis, 
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var uzskatīt, ka tā summārā ietekme uz vidi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti būs pozitīva, 

salīdzinot ar iespēju, ja plānošanas dokuments netiktu izstrādāts un īstenots. Tomēr 

pirms katras konkrētās darbības veikšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām jāizvērtē 

tās iespējamā ietekme vai jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.  

Galvenais nosacījums teritoriālā plāna ieviešanas ietekmes uz vidi samazināšanai ir ES un 

nacionālajā likumdošanā izvirzīto prasību ievērošana, t.sk. aizsargjoslu prasību 

ievērošana, kā arī plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izvirzītās 

prasību ievērošana.   

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. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums neveicina pārrobežu piesārņojuma izplatīšanos. 

Veicot Jēkabpils novada teritorijas plānojuma ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu 

un vides pārskata sagatavošanu, nav identificēti tādi pasākumi, kuri varētu būtiski 

ietekmēt novada NATURA 2000 teritorijas, tādēļ kompensēšanas pasākumi nav 

nepieciešami. 

Lai izvērtētu novada teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringu, teritorijā nav 

paredzēti īpaši pasākumi papildus Valsts vides nacionālā monitoringa programmas 

pasākumiem. 
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14. IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI 

1. Jēkabpils novada integrētas attīstības programma 2012.-2018. gadam 

2. Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam projekts, 1.redakcija 

3. Vides pārskats Ābeļu pagasta teritoriālajam plānojumam 2008.-2020. gadam 

4. Vides pārskats Kalnu pagasta teritoriālajam plānojumam 2005.-2017. gadam 

5. Vides pārskats Dignājas pagasta teritoriālajam plānojumam 2006.-2018. gadam 

6. Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats, Jēkabpils 2012 

7. Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam 

8.  Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

9. Vides politikas pamatnostādnes 2009. - 2015. gadam 

10.  Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (2000. gads) 

11. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam 

12. Daugavas upju sateces baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010. - 2015. 

gadam.   

13. Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam 

14. Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību - Bernes 

konvencija (1979) 

15. Konvencija par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi 

– Ramsāres konvencija (1971) 

16. Konvencija par bioloģisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija (1992) 

17. Eiropas 6. vides aizsardzības rīcības programma 

18. Zemgales plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2006. - 2026. 

gadam 

19. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008.-2014.gadam 

20. Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007. - 2013. gadam 

21. Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam 

 

Interneta avoti 

1. Jēkabpils novada mājas lapa www.jekabpilsnovads.lv  

2. Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapa http://www.daba.gov.lv 

3. Reģionālās attīstības un vides ministrijas mājas lapa www.varam.gov.lv 

4. Valsts vides pārraudzības biroja mājas lapa www.vpvb.gov.lv 

5. Vides valsts dienesta mājas lapa www.vvd.gov.lv 

6. Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra mājas lapa www.lvgma.gov.lv  

 

 

 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.daba.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/
http://www.vvd.gov.lv/
http://www.lvgma.gov.lv/
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15. PIELIKUMI 
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Pielikums Nr.1 

Dabas parka "Dvietes paliene" funkcionālo zonu shēma 
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Avots: Dabas parka Dvietes paliene dabas aizsardzības plāns 
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Pielikums Nr.2 

Dabas lieguma “Ābeļi” funkcionālo zonu shēma (avots MK noteikumi Nr.369) 
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Pielikums Nr.3 

 

Dabas lieguma „Dimantu mežs” robežu shēma 

 

 

 

Avots: www.daba.gov.lv 
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Pielikums Nr.4 

 

 

 

Dabas lieguma „Eglone” robežu shēma 

 

1. Spēkā esošā 

 

 

 

Avots: www.daba.gov.lv 
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2. Precizētā robežu shēma, avots: Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Eglone”, 3. 

redakcija, 2013. gada aprīlis 
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Pielikums Nr.5 

 

Dabas lieguma „Klaucānu un Priekulānu ezeri” zonējuma karte 

 

 

 

 

 

Avots: Dabas lieguma „Klaucānu un Priekulānu ezeri” dabas aizsardzības plāns 
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Pielikums Nr.6 

Dabas lieguma „Nomavas purvs” atrašanās vieta 

 

 

Avots: Dabas lieguma "Nomavas purvs" dabas aizsardzības plāns 
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Pielikums Nr.7 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Jēkabpils novadā 

Aiz- 
sard
z. 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļ
a veids 

Pieminekļa nosaukums/ 
datējums 

Atrašanās vieta 

26  Valsts 
nozīmes  

Vēsture  Dzejnieka Raiņa dzīves vieta/ 
1865.-1869.  

Dunavas pagasts, 
Tadenava   

872  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Barankroga senkapi  Ābeļu pagasts, Laši 

873  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Delvenieku senkapi  Ābeļu pagasts   

874  Valsts 

nozīmes  

Arheoloģija  Kauprenieku senkapi  Ābeļu pagasts  

875  Valsts 

nozīmes  

Arheoloģija  Kaupres pilskalns  Ābeļu pagasts 

876  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Reiņu senkapi un apmetne  Ābeļu pagasts  

877  Vietējās 

nozīmes  

Arheoloģija  Smilktiņu senkapi  Ābeļu pagasts   

886  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Dignājas baznīcas apmetne un 
senkapi  

Dignājas pagasts   

887  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Avotiņu apmetne  Dunavas pagasts  

888  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Dobkalnu viduslaiku kapsēta  Dunavas pagasts   

889  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Drancānu apmetne  Dunavas pagasts  

890  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Galenieku apmetne  Dunavas pagasts 

891  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Dignājas pilskalns un apmetne  Dunavas pagasts   

892  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Ružu senkapi  Dunavas pagasts   

893  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Strautmaļu senkapi  Dunavas pagasts, 
Sudrabkalns 

905  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Minsteru senkapi  Kalna pagasts   

906  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Ķiocu senkapi  Kalna pagasts   

907  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Biržu pilskalns  Kalna pagasts   

915  Vietējās 

nozīmes  

Arheoloģija  Stradu senkapi  Leimaņu pagasts   

926  Valsts 

nozīmes  

Arheoloģija  Dronku apmetne  Rubenes pagasts   

927  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Slates senkapi  Rubenes pagasts   

928  Vietējās 

nozīmes  

Arheoloģija  Zesercelmu senkapi  Rubenes pagasts   

929  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Ģevrānu Velna akmens - kulta 
vieta  

Rubenes pagasts   

930  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Lubiņu viduslaiku kapsēta  Rubenes pagasts   

931  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Rubiķu sila senkapi  Rubenes pagasts   

932  Valsts 

nozīmes  

Arheoloģija  Kaldabruņas pilskalns ar apmetni  Rubenes pagasts   

 

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=26&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=872&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=873&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=874&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=875&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=876&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=877&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=886&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=886&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=887&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=888&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=889&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=890&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=891&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=892&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=893&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=905&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=906&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=907&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=915&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=926&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=927&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=928&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=929&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=929&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=930&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=931&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=932&prod_sect=9
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Pielikums Nr.8 

 

No institūcijām saņemtie atzinumi 
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Pielikums Nr. 9 

 

Sabiedriskās apspriešanas sapulces dalībnieku saraksts 

 


