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I PASKAIDROJUMA RAKSTS 
IEVADS 

Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciema nekustamo īpašumu „Bulīši” (kadastra nr. 5666 004 0012) un 
„Bites“ (kadastra nr. 5666 000 0192), (turpmāk - detālplānojums „Bulīši“) izstrāde uzsākta saskaņā ar Jēkabpils 
novada domes 30.04.2015. lēmumu Nr.120 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
„Bulīši”, Kalna pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56660040012” (protokols Nr.6) un šajā sēdē apstiprināto 
Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei Jēkabpils novada Kalna pagasta nekustamajam īpašumam „Bulīši” 
(kadastra Nr.5666 004 0012, zemesgabala platība 12,32 ha). 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra 
Nartiša. 

Pēc Jēkabpils novada pašvaldības pasūtījuma, detālplānojuma „Bulīši“ izstrādi veica SIA „Reģionālie projekti” 
(projekta vadītāja un teritorijas plānotāja - Santa Pētersone, kartogrāfs un teritorijas plānotājs - Ivo Narbuts), 
sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciālisti Dzidru Nartišu, Kalna pagasta 
pārvaldes vadītāju  Marutu Cankali u.c.   

Lai veidotu atvērtu plānošanas procesu, ciešāku sadarbību ar detālplānojuma „Bulīši“ teritorijas iedzīvotājiem 
un noskaidrotu viņu viedokli, detālplānojums projekta izstrādes ietvaros tika organizēta informatīva sanāksme 
(04.02.2016. plkst. 15.00 Kalna pagasta pārvaldes ēkā, Vidsalā). Sanāksmē iedzīvotāji tika informēti par 
detālplānojuma izstrādes procedūru un uzklausīts viņu viedoklis un priekšlikumi detālplānojuma izstrādei. 

Detālplānojums „Bulīši“ izstrādāts saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, citiem uz teritoriju plānošanu un projektēšanu attiecināmiem 
Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. 

Projekta sastāvā ietilpst četras sastāvdaļas:  

〉 I PASKAIDROJUMA RAKSTS,  

〉 II GRAFISKĀ DAĻA (AR IZSTRĀDES PRECIZITĀTI M 1: 500),  

〉 III TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI,  

〉 IV PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU. 

Grafiskā daļa izstrādāta uz Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas pamatnes - inženiertopogrāfiskā plāna ar pazemes komunikācijām M 
1: 500. 
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1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS 
Saskaņā ar Jēkabpils novada domes izsniegto Darba uzdevumu, detālplānojuma “Bulīši” izstrādes mērķis: 

Paredzēt zemesgabala sadali un noteikt apbūves priekšlikumus un apbūves rādītājus - apbūves intensitāti, 
blīvumu un augstumu zemesgabalā, pamatot satiksmes infrastruktūras teritorijas un noteikt ielu sarkanās 
līnijas, vadoties pēc Jēkabpils novada domes 2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
un Grafisko daļu”, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem. 

Galvenais detālplānojuma izstrādes uzdevums ir noteikt funkcionāli nepieciešamās zemes vienības jau esošajai 
Vidsalas ciema savrupmāju dzīvojamajai apbūvei. 
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2. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ĪSS RAKSTUROJUMS 

2.1. NOVIETOJUMS, ROBEŽAS UN PLATĪBA 

Detālplānojuma “Bulīši” teritorija atrodas Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā, pie valsts reģionālā 
autoceļa P72  Ilūkste (Virsaiši) - Bebrene - Birži. (skatīt 1.attēlā un fotoattēlos zemāk)  Attālums no Vidsalas 
ciema līdz Jēkabpils novada attīstības un administratīvajam centram Jēkabpilij ir apmēram 25 km. 

 
1.attēls. VIDSALAS CIEMA NOVIETOJUMS  

  

  
FOTOATTĒLI: VIDSALAS CIEMS, SKATI UZ DETĀLPLĀNOJUMA UN TAI BLAKUS ESOŠAJĀM TERITORIJĀM1 

 

 

                                            
1 Fotoattēli no Jēkabpils novada domes un SIA “Reģionālie projekti” resursiem 
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Detālplānojuma teritorijā ietilpst divi Jēkabpils novada pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi:  

o „Bulīši” (kadastra nr. 5666 004 0012), platība - 12,32 ha (reģistrētsJēkabpils Zemesgrāmatu nodaļas 
Kalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.34, reģistrācijas Nr.90000024559); 

o  „Bites“ (kadastra nr. 5666 004 0192), platība - 0,21 ha.  

 
2.attēls. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ROBEŽAS 

Neliela nekustamā īpašuma „Bulīši“ dienvidu daļa atrodas ārpus Vidsalas ciema robežām, Kalna pagasta lauku 
teritorijā. 

Kopējā detālplānojuma platība sastāda 12,53 ha. Detālplānojuma teritorijas robežas attēlotas  2.attēlā. 

Plānojamā teritorija robežojas ar vairākiem Vidsalas ciema, kā arī Kalnu pagasta lauku teritorijas 
nekustamajiem īpašumiem - “Mežrozes”, “Tūjas”, “Eglītes”, “Zīlītes”, “Griezes”, “Bērzkalni”, “Efejas”, 
“Vīgriezes”, “Tērces”, “Vāverītes”, “Gundegas”, “Veldres”, “Virši”, “Akmentiņi” (Vidsalas ciema privātmāju 
apbūve pie pašvaldības ceļa 7-12), “Sarmas” (daudzdzīvokļu mājas dzīvojamā apbūve), “Birztalas”, “Birznieki”, 
“Bērzi”, “Bērzi-1”, “Irbītes”, “Ozoliņi” (Vidsalas ciema privātmāju apbūve un piemājas saimniecības pie 
pašvaldības ceļa 7-13), “Cielavas”, “Baltiņi”, “Laukezeriņi”, “Atvari”, “Vidsalas krejotava”, “Dzilnas”, “Dainas 1”, 
“Dainas 2”, “Kalnbirzes” (lauksaimniecības un meža zemes, savrupas dzīvojamās mājas ar piemājas 
saimniecībām). (skatīt 2.attēlā) 

2.2. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS RAKSTUROJUMS 

Tā kā praktiski gandrīz visa detālplānojuma teritorija atrodas Vidsalas ciemā un robežojas ar blīvas dzīvojamās 
apbūves teritorijām, plānojamā teritorija ir lielākā vai mazākā mērā antropogēni ietekmēta un tajā dominē 
cilvēka pārveidotas ainavas.  
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Pēc dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” esošās informācijas, detālplānojuma teritorijā neatrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas un biotopi, kā arī detālplānojuma teritorija nerobežojas ar īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām. 

Teritorijas reljefs nav viendabīgs un vidējās absolūtās zemes virsas augstuma atzīmes svārstās no 115 m līdz 
120 m vjl. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, detālplānojuma teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu lietošanas mērķis ir 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.  

Pēc zemes lietošanas veidiem, lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 7,65 ha, tajā skaitā aramzeme 
aizņem 2,78 ha un ganības - 4,86 ha. Meži aizņem 3,22 ha, zem ēkām un pagalmiem atrodas 0,53 ha, bet zem 
ceļiem - 1,14 ha zemes.2  

Detālplānojuma teritorijas pašreizējā izmantošana attēlota 3.attēlā. 

 

3.attēls. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

Lauksaimniecības zemes starp pašvaldības ceļiem 7-13 un 7-12 pašlaik tiek iznomātas blakus esošo privātmāju 
īpašniekiem un izmantotas kā piemājas saimniecības zemes (sakņu un augļu dārzi, pļavas un ganības). Savukārt 
detālplānojuma centrālajā daļā esošās lauksaimniecības zemes izmanto daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji 
(nomas mazdārziņi). 

                                            
2 Zemes vienību “Bulīši” un “Bites” Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni 
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Detālplānojuma teritorijas ziemeļrietumu un dienvidu daļā esošās mežu un pļavu teritorijas netiek intensīvi 
izmantotas un nodrošina Vidsalas ciema publisko zaļo un atpūtas funkciju.  

  

  
FOTOATTĒLI: DETĀLPĀNOJUMA TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS KOLĀŽA - VIDSALAS CIEMA SPORTA 

UN ATPŪTAS LAUKUMS, MAZDĀRZIŅU TERITORIJAS, GARĀZAS, LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES3 

Detālplānojuma teritorija praktiski ir bez apbūves, izņemot dažas garāžu ēkas u.c. tehniska rakstura būves, 
bijušo notekūdeņu attīrīšanas ietaišu dīķi), bet tieši robežojas ar esošo Vidsalas ciema privātmāju apbūvi un 
daudzdzīvokļu mājas ar veikala piebūvi teritoriju. (skatīt fotoattēlos zemāk) 

  
FOTOATTĒLI: BLAKUS ESOŠĀS PRIVĀTMĀJAS UN DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA4 

                                            
3 Fotoattēli no SIA “Reģionālie projekti” resursiem 
4 Fotoattēli no SIA “Reģionālie projekti” resursiem 
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2.3. ĪPAŠUMU PIEDERĪBA UN APGRŪTINĀJUMI 

Detālplānojuma “Bulīši” teritorijā ietilpstošās zemes vienības “Bulīši” un “”Bites” ir Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi. 

Saskaņā ar nekustamā īpašumu Zemesgrāmatu apliecību, nekustamajam īpašumam “Bulīši” (kadastra nr. 5666 
004 0012) ir noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi: 

o aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām un kabeļu kanalizāciju 
(apgrūtinājuma kods 020401 - 0,07 ha, 0,05 ha, 0,13 ha un 0,01 ha (kopā 0,26 ha); 

o aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu 
lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem (apgrūtinājuma kods 02050101) – 0,04 ha, 0,02 ha, 0,05 ha, 0,07 
ha, 0,01 ha, 0,04 ha un 0,02 ha (kopā 0,25 ha); 

o ceļa servitūta teritorija (apgrūtinājuma kods 050203) - 0,01 ha, 0,1 ha, 0,16 ha, 0,06 ha, 0,04 ha, 0,07 
ha un 0,7 ha (kopā 1,14 ha). 

Saskaņā ar Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, zemes vienībā„Bites“ (kadastra nr. 5666 004 
0192) ir noteigts apgrūtinājums - ceļa servitūta teritorija (apgrūtinājuma kods 050203) 0,01 ha platībā. 

2.4. Piekļuve un nodrošinājums ar inženierkomunikācijām 

Piekļuve detālplānojuma “Bulīši” teritorijai notiek, izmantojot pašvaldības ceļus 7-12 Atvari - Ūdenāni un 7-13 
Kalnbirzes - Gobas (skatīt fotoattēlos zemāk), kas tālāk savienojas ar valsts reģionālo autoceļu P72  Ilūkste 
(Virsaiši) - Bebrene - Birži. 

  
FOTOATTĒLI: PAŠVALDĪBAS CEĻI 7-12 UN 7-13 DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJĀ5 

Detālplānojuma teritorija praktiski ir nodrošināta ar pieslēguma iespējām pie inženierkomunikācijām - 
elektroapgādes, sakaru komunikācijām, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.  

Vidsalas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros ir izbūvētas jaunas bioloģiskās notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises. (skatīt fotoattēlā zemāk) Centralizētās notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar visā apstrādes 
ciklā slēgtu notekūdeņu apstrādi un ar novadīto notekūdeņu apjomu diennaktī līdz 5 m3 atrodas 
detālplānojuma teritorijai blakus esošajā nekustamajā īpašumā ar kad. nr. 6660040176. Tā kā notekūdeņu 
attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 5 m3 notekūdeņu diennaktī, sanitārā aizsargjosla nav noteikta. 

                                            
5 Fotoattēli no Jēkabpils novada domes un SIA “Reģionālie projekti” resursiem 



11 
 

 

Sadzīves notekūdeņu 
kanalizācijas vadi un ūdensvadi ir 
izbūvēti pašvaldības ceļos.  

Detālplānojuma teritoriju šķērso 
0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu 
līnijas un kabeļu līnijas, kā arī 
elektronisko sakaru gaisvadu un 
kabeļu līnijas.  
 

               FOTOATTĒLS: VIDSALAS CIEMA NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES6 

 

 

 

  

                                            
6 Fotoattēls no SIA “Reģionālie projekti” resursiem 
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3. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (01.12.2011.), detālplānojums ir detalizēts vietējās 
pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību 
izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.7 

Spēkā esošajā Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam detālplānojuma “Bulīši” teritorijā 
noteikti funkcionālā zonējuma /teritorijas atļautās izmantošanas veidi - Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1), 
Dabas teritorijas (D1), Mazdārziņu teritorijas (D4), Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas (T), 
Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) Vidsalas ciema teritorijas robežās, kā arī Mežu teritorijas (M) un 
Lauku zemes (L1) lauku teritorijā (nelielā zemes vienības “Bulīši” dienvidu daļā). (skatīt 4.attēlā) 

 
4.attēls. TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA/FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS8  

Detālplānojuma teritorijai blakus esošo teritoriju izmantošanas veidi ir Sabiedriskās apbūves teritorijas (P1), 
Jauktas publiskās apbūves teritorijas (P2), Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas (DzD), Dabas teritorijas (D1), 
Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas (T), Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) Vidsalas 
ciema teritorijas robežās, kā arī Mežu teritorijas (M) un Lauku zemes (L1) lauku teritorijā. (skatīt 4.attēlā) 

                                            
7 Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 10) daļa 
8 Attēla sagatavošanā izmantots Jēkabpils novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam 
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4. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN 
PAMATOJUMS 

Detālplānojuma “Bulīši” izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciema 
iedzīvotāju iesniegumiem, kuros viņi lūdz nodot atsavināšanai daļu no Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Bulīši”.  Līdz ar to, viens no detālplānojuma projekta galvenajiem izstrādes uzdevumiem 
ir paredzēt pašreizējo pašvaldības nomas zemju sadali Savrupmāju apbūves zonā (DzS1) - noteikt funkcionāli 
nepieciešamās zemes vienības jau esošajai Vidsalas ciema savrupmāju dzīvojamajai apbūvei, lai tās pēc 
reģistrācijas nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā varētu nodot atsavināšanas procedūrai. 

Detālplānojuma risinājumu priekšlikumi ir saistīti ar spēkā esošajā Jēkabpils novada teritorijas plānojumā 
2013.-2025.gadam noteiktās teritorijas atļautās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizāciju un 
precizēšanu un jaunu zemes vienību izveidi, nodalot dažāda lieluma un atšķirīgas izmantošanas teritorijās. 

Projektā iekļauti satiksmes organizācijas risinājumi un atbilstoši noteiktas ielu sarkanās līnijas un teritorijas, kas 
perspektīvē kalpotu ceļu servitūtu nodibināšanai, kā arī risinājumi perspektīvajam nodrošinājumam ar 
nepieciešamo inženierkomunikāciju infrastruktūru, ja teritorijā tiks veidota jauna apbūve. 

Risinājumi un priekšlikumi kalpos par pamatu turpmākajai būvprojektēšanai, ielu un servitūtu ceļu tīkla un 
publiskās ārtelpas labiekārtojuma veidošanai detālplānojuma teritorijā. 

Detālplānojumā paredzētos zemes ierīcības darbus īstenos Jēkabpils novada pašvaldība. 

4.1. TERITORIJAS ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS UN JAUNU ZEMES VIENĪBU IZVEIDES 
PRIEKŠLIKUMS 

Detālplānojuma projekta priekšlikumi iekļauj teritorijas atļautās izmantošanas (funkcionālo zonu) precizēšanu 
un jaunu zemes vienību izveidi, atbilstoši plānotajai teritorijas funkcionālajai izmantošanai. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves nosacījumos iekļautas prasības apbūves parametriem, labiekārtojuma un 
nepieciešamās tehniskās infrastruktūras veidošanai katrā funkcionālajā zonā. (skatīt III daļā Teritorijas 
izmantošanas un apbūves nosacījumi) 

Atbilstoši spēkā esošajam Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam, detālplānojuma 
teritorijā noteiktas funkcionālās zonas: 

o Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1),  

o Dabas teritorijas (D1),  

o Mazdārziņu teritorijas (D4), 

o Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas (T),  

o Transporta infrastruktūras teritorijas (TR), 

o Mežu teritorijas (M), 

o Lauku zemes (L1). (skatīt 5.attēlā) 

Detālplānojuma projekts ietver priekšlikumu jaunu zemes vienību izveidei - esošo zemes vienības „Bulīši” un 
“Bites” sadalīšanu 26 (divdesmit sešās) atsevišķās zemes vienībās, tajā skaitā 16 (sešpadsmit) Savrupmāju 
apbūves teritorijas (DzS1), viena Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1)/Tehnisko un saimniecisko objektu 
apbūves teritorija (T), viena Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorija (T), viena Dabas teritorija 
(D1), viena Dabas teritorija (D1)/Mazdārziņu teritorija (D4)/Mežu teritorija (M)/Lauku zeme (L1) un sešas 
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Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) – ielas sarkanajās līnijās teritorijas apkalpošanai nepieciešamās 
satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūras attīstībai.  

Atļautās izmantošanas raksturojums funkcionālajās zonās sniegts 1.tabulā, bet jaunveidojamo zemes vienību 
platības un apgrūtinātas platības - 2.tabulā. 

1.tabula. PLĀNOTĀS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS RAKSTUROJUMS 

FUNKCIONĀLA ZONA ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS RAKSTUROJUMS 
Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS1) 

Jaunveidojamās zemes vienības nr.2 
(daļa),3,4,5,6,7,8.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. 
Galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju dzīvojamā apbūve. 
Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - 1200 m2. Maksimālā apbūves 
blīvums - 30%, maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 12 m un 2 stāvi. 
Zemes vienības plānots funkcionāli piesaistīt esošajām DzS1 zemes vienībām, 
piemājas saimniecības zemju nodrošinājumam.  

Dabas teritorijas (D1) Jaunveidojamā zemes vienība nr.1, daļa no zemes vienības nr.19 
Galvenais zemes izmantošanas veids ir sabiedrībai pieejama un labiekārtota 
publiskā zaļā ārtelpa (atpūtas, sporta, piknika vietas, apstādījumi, labiekārtojuma 
elementi utml). Atļautās izmantošanas nodrošināšanai, atļauta palīgēkas līdz 25 
m2 būvniecība. Maksimālā apbūves blīvums - 5%, maksimālais apbūves augstums 
un stāvu skaits - 6 m un 1 stāvs. 
Zemes vienībā nr.1.plānots izveidot labiekārtotu Vidsalas ciema aktīvās atpūtas 
un sporta laukumu. 
Zemes vienības nr.19 D1 daļā tiek saglabātas publiskās zaļās ārtelpas teritorijas. 

Mazdārziņu teritorijas 
(D4) 

Jaunveidojamā zemes vienība nr.19 (daļa). 
Tiek saglabāta pašreizējā teritorijas izmantošana - daudzdzīvokļu mājas 
iedzīvotāju nomas mazdārziņu zemes, kurā galvenais zemes izmantošanas veids 
ir Vidsalas ciema iedzīvotāju mazdārziņi dārzkopības vajadzībām. Netiek plānota 
mazdārziņu nomas zemju sadalīšana, bet noteikta mazdārziņu minimālā nomas 
zemes platība - 200 m2. Atļautās izmantošanas nodrošināšanai, atļauta palīgēkas 
(darbarīku novietne utml) līdz 25 m2 būvniecība. Maksimālā apbūves blīvums - 
5%, maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 6 m un 1 stāvs. 

Tehnisko un 
saimniecisko objektu 
apbūves teritorijas (T) 

Jaunveidojamā zemes vienība nr.20, daļa no zemes vienības nr.2. 
Galvenais zemes izmantošanas veids ir inženiertehniskā infrastruktūra. 
Maksimālā apbūves blīvums - 70%, minimālā brīvā teritorija – 5%, maksimālais 
apbūves augstums un stāvu skaits - 9 m un 2 stāvi. Zemes vienības robežās, kurās 
atrodas tehniskie un saimnieciskie objekti ir jānodrošina pasākumi apkārtējo 
teritoriju aizsardzībai pret šo objektu radītajiem trokšniem un/vai citu 
piesārņojumu. 

Transporta 
infrastruktūras teritorijas 

(TR) 

Jaunveidojamās zemes vienības nr.21,22,23,24,25,26 (ielu teritorijas sarkanajās 
līnijās). 
Galvenais zemes izmantošanas veids ir autotransporta, velosipēdistu un gājēju 
satiksme, kā arī transportlīdzekļu novietnes un maģistrālo inženierkomunikāciju 
izvietošana. 

Mežu teritorijas (M) Daļa no zemes vienības nr.19. Tiek saglabāta pašreizējā izmantošana – Mežu 
teritorijas (M). Izmantošana saskaņā ar spēkā esošā Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma prasībām.  

Lauku zemes (L1) Daļa no zemes vienības nr.19. Tiek saglabāta pašreizējā izmantošana – Lauku 
zemes (L1). Izmantošana saskaņā ar spēkā esošā Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma prasībām. 
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5.attēls. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA9  

2. tabula. JAUNVEIDOJAMĀS ZEMES VIENĪBAS, APGRŪTINĀTĀS PLATĪBAS UN ADRESĀCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

ZEMES 
VIENĪBAS 
NR.KARTĒ 

ATĻAUTĀ 
IZMANTOŠANA 
 (FUNKCIONĀLĀ 

ZONA/S) 

KOPĒJĀ 
PLATĪBA (M2) 

APGRŪTINĀTĀ PLATĪBA 
(M2)/APGRŪTINĀJUMS/KODS 

ADRESĀCIJAS 
PRIEKŠLIKUMS 

1. Dabas teritorija (D1) 4929 380/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar pazemes 

elektronisko sakaru tīklu līniju 
un kabeļu 

kanalizāciju/7312040100; 
 

497/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju pilsētās un 
ciemos ar nominālo spriegumu 

līdz 20 kV /7312050601 

“Bulīši” 1.zemes 
vienība, Vidsala, 
Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads 

2. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1/Tehnisko un 
saimniecisko objektu 

4232 - “Bulīši” 2.zemes 
vienība, Vidsala, 
Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads 
                                            
9 Attēla sagatavošanā izmantots Jēkabpils novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam 
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ZEMES 
VIENĪBAS 
NR.KARTĒ 

ATĻAUTĀ 
IZMANTOŠANA 
 (FUNKCIONĀLĀ 

ZONA/S) 

KOPĒJĀ 
PLATĪBA (M2) 

APGRŪTINĀTĀ PLATĪBA 
(M2)/APGRŪTINĀJUMS/KODS 

ADRESĀCIJAS 
PRIEKŠLIKUMS 

apbūves teritorijas (T) 
3. Savrupmāju dzīvojamās 

apbūves teritorijas 
(DzS1) 

2358 - “Jaundārzi”, Vidsala, 
Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads 
4. Savrupmāju dzīvojamās 

apbūves teritorijas 
(DzS1) 

3479 - “Jaunspodrītes”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

5. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

1586 - “Jaundainas”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

6. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

3804 - “Akas”, Vidsala, 
Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads 
7. Savrupmāju dzīvojamās 

apbūves teritorijas 
(DzS1) 

2214 - “Jaunakmentiņi”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

8. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

1682 - “Bites”, Vidsala, 
Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads10 
9. Savrupmāju dzīvojamās 

apbūves teritorijas 
(DzS1) 

1210 - “Jaunkoki”, Vidsala, 
Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads 
10. Savrupmāju dzīvojamās 

apbūves teritorijas 
(DzS1) 

1472 - “Jaunveldres”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

11. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

1767 312/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija ap ūdensvadu, kas 

atrodas līdz 2 m 
dziļumā/7312010101; 

 
22/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar pazemes 
elektronisko sakaru tīklu līniju 

un kabeļu 
kanalizāciju/7312040100 

“Jaungundegas”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

12. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

2104 81/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija ap ūdensvadu, kas 

atrodas līdz 2 m 
dziļumā/7312010101; 

 
159/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu 

“Jaunvāverītes”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

                                            
10 Esoša zemes vienība, reģistrēta Zemesgrāmatā 
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ZEMES 
VIENĪBAS 
NR.KARTĒ 

ATĻAUTĀ 
IZMANTOŠANA 
 (FUNKCIONĀLĀ 

ZONA/S) 

KOPĒJĀ 
PLATĪBA (M2) 

APGRŪTINĀTĀ PLATĪBA 
(M2)/APGRŪTINĀJUMS/KODS 

ADRESĀCIJAS 
PRIEKŠLIKUMS 

kabeļu līniju /7312050201 
13. Savrupmāju dzīvojamās 

apbūves teritorijas 
(DzS1) 

1500 118/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar elektrisko tīklu 
kabeļu līniju /7312050201 

“Jaunvīgriezes”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

14. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

5120 4/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija ap ūdensvadu, kas 

atrodas līdz 2 m 
dziļumā/7312010101’; 

 
260/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu 
kabeļu līniju /7312050201 

“Jaunefejas”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

15. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

4955 12/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija ap ūdensvadu, kas 

atrodas līdz 2 m 
dziļumā/7312010101; 

 
297/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu 
kabeļu līniju /7312050201 

“Jaunirbītes”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

16. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

2124 140/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar elektrisko tīklu 
kabeļu līniju /7312050201; 

 
156/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu 
gaisvadu līniju pilsētās un 

ciemos ar nominālo spriegumu 
līdz 20 kV /7312050601 

“Jaunozoliņi”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 

17. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

3384 309/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar kanalizācijas 

spiedvadu, kas atrodas līdz 2 m 
dziļumā/7312010201; 

 
92/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektronisko sakaru 
tīklu gaisvadu līniju 

/7312040200; 
 

371/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju pilsētās un 
ciemos ar nominālo spriegumu 

līdz 20 kV /7312050601 

“Bulīši” 3.zemes 
vienība, Vidsala, 
Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads 

18. Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas 
(DzS1) 

3245 16/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar kanalizācijas 

spiedvadu, kas atrodas līdz 2 m 
dziļumā/7312010201; 

 

“Jaunbērzkalni”, 
Vidsala, Kalna 

pagasts, Jēkabpils 
novads 
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ZEMES 
VIENĪBAS 
NR.KARTĒ 

ATĻAUTĀ 
IZMANTOŠANA 
 (FUNKCIONĀLĀ 

ZONA/S) 

KOPĒJĀ 
PLATĪBA (M2) 

APGRŪTINĀTĀ PLATĪBA 
(M2)/APGRŪTINĀJUMS/KODS 

ADRESĀCIJAS 
PRIEKŠLIKUMS 

9/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar pašteces 

kanalizācijas vadu /7312010300; 
 

3/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar elektronisko sakaru 

tīklu gaisvadu līniju 
/7312040200 

19. Dabas teritorijas 
(D1)/Mazdārziņu 
teritorijas (D4)/ Mežu 
teritorijas (M)/Lauku 
zemes (L1) 

60115 72/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar pazemes 

elektronisko sakaru tīklu līniju 
un kabeļu 

kanalizāciju/7312040100; 
 

1943/Ekspluatācijas 
aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu kabeļu līniju 
/7312050201; 

 
722/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu 
gaisvadu līniju pilsētās un 

ciemos ar nominālo spriegumu 
līdz 20 kV /7312050601 

“Bulīši” 4.zemes 
vienība, Vidsala, 
Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads 

20. Tehnisko un 
saimniecisko objektu 
apbūves teritorijas (T) 

1480 20/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar pazemes 

elektronisko sakaru tīklu līniju 
un kabeļu 

kanalizāciju/7312040100; 
 

351/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju pilsētās un 
ciemos ar nominālo spriegumu 

līdz 20 kV /7312050601 

“Bulīši” 5.zemes 
vienība, Vidsala, 
Kalna pagasts, 

Jēkabpils novads 

21. Transporta 
infrastruktūras 
teritorijas (TR) 

8682 8682/Aizsargjoslas teritorija gar 
ielu - sarkanā 

līnija/7312030100; 
 

2439/Ekspluatācijas 
aizsargjoslas teritorija gar 

ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m 
dziļumā/7312010101; 

 
267/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar kanalizācijas 
spiedvadu, kas atrodas līdz 2 m 

dziļumā/7312010201; 
 

Tiks pievienota 
īpašumam “Atvari-
Ūdenāni” (kad. Nr. 
5666 004 0146)11 

                                            
11 Pašvaldības ceļš 
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ZEMES 
VIENĪBAS 
NR.KARTĒ 

ATĻAUTĀ 
IZMANTOŠANA 
 (FUNKCIONĀLĀ 

ZONA/S) 

KOPĒJĀ 
PLATĪBA (M2) 

APGRŪTINĀTĀ PLATĪBA 
(M2)/APGRŪTINĀJUMS/KODS 

ADRESĀCIJAS 
PRIEKŠLIKUMS 

1653/Ekspluatācijas 
aizsargjoslas teritorija gar 

pašteces kanalizācijas vadu 
/7312010300; 

 
410/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar pazemes 
elektronisko sakaru tīklu līniju 

un kabeļu 
kanalizāciju/7312040100; 

102/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar elektronisko sakaru 

tīklu gaisvadu līniju 
/7312040200; 

 
431/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu 
gaisvadu līniju pilsētās un 

ciemos ar nominālo spriegumu 
līdz 20 kV /7312050601 

22. Transporta 
infrastruktūras 
teritorijas (TR) 

1465 1465/Aizsargjoslas teritorija gar 
ielu - sarkanā 

līnija/7312030100; 
 

265/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar ūdensvadu, kas 

atrodas līdz 2 m 
dziļumā/7312010101; 

 
536/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar pazemes 
elektronisko sakaru tīklu līniju 

un kabeļu 
kanalizāciju/7312040100; 

 
22/Ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu 
kabeļu līniju /7312050201 

Tiks pievienota 
īpašumam 

“Kalnbirzes - Gobas” 
(kad. Nr. 5666 004 

0177)12 

23. Transporta 
infrastruktūras 
teritorijas (TR) 

1051 1051/Aizsargjoslas teritorija gar 
ielu - sarkanā 

līnija/7312030100; 
 

902/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar ūdensvadu, kas 

atrodas līdz 2 m 
dziļumā/7312010101 

Tiks pievienota 
īpašumam 

“Kalnbirzes - Gobas” 
(kad. Nr. 5666 004 

0177)13 

24. Transporta 
infrastruktūras 

158 158/Aizsargjoslas teritorija gar 
ielu - sarkanā līnija/7312030100 

Tiks pievienota 
īpašumam “Niedrīši - 

                                            
12 Pašvaldības ceļš 
13 Pašvaldības ceļš 
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ZEMES 
VIENĪBAS 
NR.KARTĒ 

ATĻAUTĀ 
IZMANTOŠANA 
 (FUNKCIONĀLĀ 

ZONA/S) 

KOPĒJĀ 
PLATĪBA (M2) 

APGRŪTINĀTĀ PLATĪBA 
(M2)/APGRŪTINĀJUMS/KODS 

ADRESĀCIJAS 
PRIEKŠLIKUMS 

teritorijas (TR) Kalnbirzes” (kad. Nr. 
5666 004 0197)14 

25. Transporta 
infrastruktūras 
teritorijas (TR) 

1135 1135/Aizsargjoslas teritorija gar 
ielu - sarkanā 

līnija/7312030100; 
 

78/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar pazemes 

elektronisko sakaru tīklu līniju 
un kabeļu 

kanalizāciju/7312040100; 
 

36/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju pilsētās un 
ciemos ar nominālo spriegumu 

līdz 20 kV /7312050601 

“Atvari - Niedrīši” 15 

26. Transporta 
infrastruktūras 
teritorijas (TR) 

55 55/Aizsargjoslas teritorija gar 
ielu - sarkanā 

līnija/7312030100; 
 

7/Ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar pazemes 

elektronisko sakaru tīklu līniju 
un kabeļu 

kanalizāciju/7312040100 
 

Tiks pievienota 
īpašumam 

“Laukezeriņi - 
Vidsalas krējotava” 
(kad. Nr. 5666 004 

0197)16 

Kopā  12 5306   

Lai teritorijā veidotos vienota un harmoniska apbūve, detālplānojuma II daļas „Grafiskā daļa” kartē „ Jēkabpils 
novada Kalna pagasta ddetālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana un apgrūtinātās teritorijas un objekti” 
noteiktas būvlaides (6 m) un apbūves līnijas (4 m un 8 m). Precīzs jaunbūvējamo ēku un būvju apjoms un 
izvietojums ir nosakāms būvprojektos. 

  

                                            
14 Pašvaldības ceļš 
15 Pašvaldības ceļš 
16 Pašvaldības ceļš 



21 
 

 

6.attēls. ADRESĀCIJAS PRIEKŠLIKUMS 
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4.2. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS RISINĀJUMI 

Satiksmes organizācijas risinājumi ir izstrādāti, ņemot vērā Latvijas spēkā esošos standartus ceļu projektēšanā 
un būvniecībā. 

Piebraukšana detālplānojuma “Bulīši” teritorijā esošajiem nekustamajiem tiks nodrošināta no esošā 
pašvaldības ceļu tīkla. Ņemot vērā Darba uzdevumu, pašvaldības ceļu posmiem detālplānojuma projektā 
noteiktas 10 m līdz 12 m platas projektējamās ielu sarkanās līnijas (skatīt II Grafiskās daļas kartē M 1:500 
„Jēkabpils novada Kalna pagasta detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana un apgrūtinātās teritorijas un 
objekti“) 

 

7.attēls. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS RISINĀJUMI 

Grafiskās daļas kartē M 1:500 „Jēkabpils novada Kalna pagasta detālplānojuma teritorijas zemes ierīcības 
darbu plāns“ attēloti saglabājamie un likvidējamie ceļu servitūti un attēlotas teritoriju robežas, kas nākotnē 
var kalpot ceļa servitūti tiesību nodibināšanai. (skatīt arī 6.attēlā) 

Plānotais detālplānojuma teritorijas iekšējais ielu un ceļu servitūtu tīkls nodrošinās piekļuvi gan visām 
jaunveidojamām zemes vienībām detālplānojuma teritorijā, gan blakus esošajiem Vidsalas ciema dzīvojamās 
apbūves zemes vienībām. 
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4.3. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ATTĪSTĪBAS RISINĀJUMI 

Detālplānojuma ietverto teritoriju, ja tajā tiks veidota jauna apbūve, iespējams nodrošināt ar 
inženiertehniskās apgādes tīkliem - centralizēto ūdensapgādi (skatīt 8.attēlā) un sadzīves notekūdeņu 
kanalizāciju (skatīt 9.attēlā), elektroapgādi (skatīt 10.attēlā) un sakariem. Gāzes apgāde netiek plānota, bet 
siltumapgāde risināma individuāli. 

Perspektīvā nodrošinājuma ar inženierkomunikācijām risinājumi plānoti ņemot vērā detālplānojuma teritorijā 
un tās tuvumā jau izbūvētos inženierkomunikāciju objektus un tīklus, Kalna pagasta Vidsalas ciema 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu, paredzot tālāku ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukciju, kā arī kompetento institūciju izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādei (AS 
“Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļa, 18.09.2015., Nr.30KI60-02.06/1043, Valsts vides dienesta 
Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 26.08.2015., Nr.2.5-7/1668, SIA “Lattelecom”, 08.09.2015., Nr.37.8-
10/52/0621, Kalna pagasta pārvalde, 15.09.2015.,KPP/13-8/15/14.  

Nepieciešamās inženierkomunikācijas - elektroapgādes un sakaru kabeļus, ūdensvadu, sadzīves kanalizācijas 
vadus ir paredzēts izvietot plānoto sarkano līniju koridoros (Transporta infrastruktūras teritorijā (TR)). 

 

8.attēls. ŪDENSAPGĀDES RISINĀJUMI  

Teritorijas ūdensapgādē izmantojams esošais artēziskais urbums (DB nr. 13483).  

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi novadāmi uz Vidsalas ciema bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 
(nekustamajā īpašumā ar kad. nr. 6660040176). 
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9.attēls. KANALIZĀCIJAS RISINĀJUMI  

 

10.attēls. ELEKTROAPGĀDES RISINĀJUMI 
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Ja detālplānojuma teritorijā tiks būvēta jaunbūves, to elektroapgādi varēs nodrošināt, veidojot pieslēgumu pie 
esošās elektroapgādes infrastruktūras - 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas Nr.T-6104 un 0,4 kV 
elektrolīnijām. (skatīt 10.attēlā) 

Detālplānojuma risinājumi paredz esošo SIA “Lattelecom” komunikāciju saglabāšanu. Perspektīvā iespējamam 
elektronisko sakaru tīklu izvietojumam, projektējamo sarkano līniju koridoros paredzētas telekomunikāciju 
sakaru trases. Ja detālplānojuma teritorijā tiks būvētas ēkas, tehniskajos projektos telekomunikāciju ievadi 
jāparedz uz visām projektējamajām ēkām no komunikāciju trasēm, kā arī jāparedz vietas sakaru sadales 
punktu ierīkošanai pie projektējamajām sakaru trasēm ekspluatācijai piemērotās vietās. 

Ielu/pašvaldības ceļu posmu šķērsprofila risinājumi ar sarkanajām līnijām, būvlaidēm un inženiertehnisko 
komunikāciju izvietojumu skatīt II Grafiskās daļas kartē “Jēkabpils novada Kalna pagasta detālplānojuma 
teritorijas inženierkomunikāciju plāns”.  

Inženierkomunikāciju projektēšana un būvniecība tiks veikta atbilstoši detālplānojuma un turpmāk 
izstrādājamo tehnisko projektu risinājumiem. Visas nepieciešamās inženiertehnisko komunikāciju sistēmas 
izbūvējamas pēc tehnisko projektu izstrādes. 
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PROJEKTA VADĪTĀJA, TERITORIJAS PLĀNOTĀJA: SANTA PĒTERSONE 

KARTOGRĀFS, TERITORIJAS PLĀNOTĀJS: IVO NARBUTS 

 

SIA ”REĢIONĀLIE PROJEKTI” 
Racionālas idejas un Perspektīvi risinājumi 

 
Rūpniecības iela 32b - 501, Rīga, LV – 1045 
Tel.: +371 67 32 08 09, e-pasts: birojs@rp.lv 

www.rp.lv 
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