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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Jēkabpilī 
 

2013.gada 22.augustā      Saistošie noteikumi Nr.9/2013 
 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes  

22.08.2013. sēdes lēmumu Nr.288 (protokols Nr.12)  
 

Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 3.punktu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu,  

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu,  

Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711  

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 94.punktu  

 

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti Jēkabpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un Grafiskā daļa.  

2. Saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir: 

   2.1. 1.pielikums Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam III 

„Grafiskās daļas” kartes, kas attēlo funkcionālo zonējumu, aprobežojumus 

(aizsargjoslas), novada pagastu un ciemu robežas: 

2.1.1. Jēkabpils novada teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.2. Ābeļu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.3. Brodu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.4. Dubultu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.5. Dunavas ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.6. Kaldabruņas ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.7. Lašu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 
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2.1.8. Leimaņu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.9 Liepu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.10. Mežgales ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.11. Rubeņu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.12. Slates ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.13. Sudrabkalna ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.14. Vandānu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.15. Vidsalas ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas; 

2.1.16. Zasas ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 

teritorijas, objekti un to aizsargjoslas. 

   

2.2. 2.pielikums Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 

II daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", kas nosaka atļauto teritorijas 

izmantošanu, detalizētas prasības apbūvei un cita veida izmantošanai visā Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā un tās atsevišķās daļās (zonās). 

 

3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā, pēc paziņojuma par saistošo 

noteikumu pieņemšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.  

 

4. Ar šo pašvaldības saistošo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jēkabpils novada 

teritorijas plānojumiem” (17.09.2009. sēdes protokols Nr.6.,18.§.).  

 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks  A.Vanags 

 


