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1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APRAKSTS 

 
Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Jēkabpils novada domes 30.04.2015. lēmumu 

Nr.120 (protokols Nr.6) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Bulīši”, Kalna 

pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56660040012” un apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma 

izstrādei.  

Detālplānojuma izstrādei tika saņemti nosacījumi no darba uzdevumā norādītajām institūcijām: 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvaldes, AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu 

Ekspluatācijas daļas, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA „Lattelecom” un Kalna pagasta 

pārvaldes. Nosacījumi tika apkopoti un sagatavots ziņojums par to ievērošanu.  

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tika ievietots Jēkabpils novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv un publicēts Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ļaudis un Darbi no Ābeļiem līdz Jadvigovai” (24.09.2015.). Informācija par detālplānojuma 

izstrādi tika ievietota Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.  

Paziņojumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tika izsūtīti nekustamo īpašumu īpašniekiem 

(tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar 

detālplānojuma teritoriju.   

Par detālplānojuma izstrādi tika saņemts 1 (viens) iesniegums.  

Izstrādātā detālplānojuma projekts tika iesniegts Jēkabpils novada domei. 

 

3

http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.geolatvija.lv/


 
 

2. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 
 

 

− Jēkabpils novada domes 30.04.2015. lēmums Nr.120 (protokols Nr.6) „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma „Bulīši”, Kalna pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56660040012”. 

 

− Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei Jēkabpils novada Kalna pagasta nekustamajam īpašumam 
„Bulīši” (kadastra Nr. 56660040012, zemesgabala platība 12.32 ha). 
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Nr.56660040012. sastav no vienas zemes vienibas ar apzlmeiumu kadastra 5666 00,1
00l2 arkopejo platibu 12.32 ha, tai skaira:
4.1. tinuni - 2.58 ha:
4.2. ganibas ,1.86 ha;
1.3. meii 3.22 ha
4.4. zem Ckam 0.53 hai
4.5. Zem celiem 1.13 ha.

5. Publiskas personas mantas atsavinaSaoas likuna 4.panta pin,trd dala atiauj ierosinat
atvasinatas publiskas personas mantas atsavinalanu. ia ta nav nepiecieSama aflieclgai
atvasinAtai publiskai peisonai vai tas iestadem to funkciju nodroSinaianai. Mincla
likuma s.panta pima dala nosaka, ka atlauju atsavinat atvasinatu publisku personu
nekustamo rpaiunru dod attiecTgas atvasinatas publiskas personas lemeiinstitlcija.
lEnruma par nekustama -rpasuna atsavinalanu nosakot atsavineianas veidu, un ja
nepieciesams, nekustama ipasuota turymakfu izmantola[as nosacljumus Lm

atsavineSanas tiesibu aprobeio jumus.

6. No rpaiuma ,,BulTii", kadasrra Nr.566600400i2, kopplatibas 12,32 ha ierosinars
atsavinAt 7 zemes gabalus 2.33 ha kopplatiba. Atsavindianai nevat nodot dalu no
nekustama 1pa!uma.

7. Saska4a ar JCkabpils novada 2013.gada 22.augusta domes sedE (lCmuns Nr.288)
apstiprii-to tetitodjas planojumu, saistosie noteikumi Nr. 9 ,, Par J-kabpils novada
teritodjas planoiuma 2013. - 2025. gadam Teritorijas izmantosanas un apbaves
noteikumiem un Grafisko da1u". kas stajusies spckA 30.08.20i3, tstenojcmi 1ro

1,1.11.2013., nekustamais ipaiums,,BuLSi" kadastra Nr.566600,{0012, J€kabpils
Dovada Kalna pagasta aftodas planotajA (atlautaja) teritodja sa\rupmeju apb[ves
teritorija. dabas terito ja, nazdarzilu teritorija, tehnisko un saimniecisko objektu
apbives te todja.

8. 2012.gada l6.oktobra Ministru kabineta noreikumu Nr.71l .,Noteikuni par
pasvaldlbu teritorijas attTstibas planoianas dokumentiem" 34.2. punkta ir noteikts, ka
deElplanojumu izstradA zemes viembam, kuram paredzata kompleksa apbive.

9. Nlinistru kabineta noteikumi Nr.711 ,,Noteikuni par paivaldibu teriroriias attTsubas
planolanas dokumentiem" 01.05.201 5. zauda spCku.

10. No 01.05.2015. speka ir 20l4.gada l,l.oktobra Ministru kabineta roteikurni Nr.628
,.Noteikumi par paSvaldTbu te torijas atustTbas pl6nosanas dokumentiem,', kur.u
39.3. punlta ir roteikls. ka pilsCtas un ciemos derelplanojunu izstmda, ja planota
triju rm vairak jaunu apb[\,ei paredzetu zemcs vienlbu izveide te torija, kura
terito jas planojuma noteikE lunkcionala zona ir salrupmaju apbilves reritorija
(DzS), mazstavu dzTvojamas apblves terirorija (DzM), daudzsta\u dzT\ ojcmls
apbuves telito ia (DzD), jaukras centra apbuves re torija (lC) vai publiskas apb-ves
leritorija (P).

11. Saskala ar speka esoso te torijas planojumu, lai veiktu [ekustama ipaiuma ,,Bu]rii,..
kadastra Nr.56660040012, JEkabpiLs novads. Kaha pagasts, sadahscnu" ir
nepiecieiama detdlplano j uma izstrade.

12. Tstenojot detAlplanojuna izstradi. mainisies ierosindto atsavinamo zenes gabalu
platibas. nekustamo -rpaiumu nosaukumi un kadastua numud, 6pac ierosinajumi uz
atsavinasanu atdalltajiem konkretajiem zemes rpasumiem bus idiesniedz atkafioti.

Pamatojotics uz Teritorijas attrstibas planoSanas Iikuma 28.panta treso dalu, 2012.gada
l6.oktobra Mi11islru kabineta noteikumu Nr.711 ,,Noleikumipar pasvaldibu terirori_jas artlsribas
planosanas dokumentiem" 3,1.2. punkru uD l0l.punktu,20t4.gada l4.okrobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.628 ,.Noteikumi par pasvaldlbu teritor{as attrstibas plAnoianas dokumentiem,,
39.3. punktu uD 98.puoktu. rlemoi vEra Attistlbas un tautsaimniecibas komitclas 2015.gada
23.aprjla sedes icrosinajumu,
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Jakabpils novada dom€ NOLIMJ:

1. Uzsakt detalplano.juma izsfadi nekustamajam ]paiumam .,BulrSi", Kalna pagasts Jekabpils
novads, kadastra Nr.56660040012, - 12.32 ha plauba. Detalplanojuma izstrades teritorija
ietverot arl paivaldibai piekritoso zemes gabalu .,Bites", kadastra Nr.56660040192 0.21

ha plahba saska4a ar pielikumu Nr.1. un pielikumu Nr.2.
2. Apstiprinat darba uzde,!urnu saskarlS ar pielikumu Nr.3-
3. Par detalplarojuna izstades vadrtaju apstiprinat teritorialas planosanas speoiilisli Dzidru

Nartiiu.
4. Lcmums sta_jas spaka pcc iepirkuma liguma noslEgsanas nr detilplanojuma izstradataju.
5. Uzdot Fjnansu un ekonomikas nodalai planot finanscjumu detalplanojuma izstladci,

ieklaujol i/rndksd, budZera gro/-rjurro..

Domes priekisadatajs E.Meq!is-il^,
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PIELIKUMS Nr.3
Apstiprindfi ar Jdkdbpils nowda dones 30.01.2015.

\,des lanmtu Nr.l20 (protokols Nr.6)

DARBA UZDEVUMS Df TALPLANOJUMA IZSTRiDDI
JEkabpils novada Kalna pagasta nekustamajam rpaSumam ,,Bullli"

(kadastra Nr.56660040012, zemesgabala plattb^ 12.32 ha)

1. Zemesg:rbala rpasnicks: Jckabpils
Nr.90009116789

nov:rda paivaldrba (regisffacijas

Detiilplanojuma izstrades ierosinet;ijs:
Jckabpils novada paSvaldlbs (reEistracijas Nr.900091 I 6789)

Detnlplanojumu izstriidii, pamatojoties rz:
Teritorijas atistibas planoianas likumu;
Ministru kabineta 20l4.gada l4.oktobra noteikumi Nr.628 ,,Noteikum i par paSvaldlbu

teritorijas attrstrbas planoSanas dokumentiem";
Ministru kabineta 20l0.gada 2S.scptembra noteikumi Nr.916,,Dokurnentu
izstrada iana s un nolbrmeianas karuba";
citiem I-atvijas Republika spEka esosajiem normativa_jiem aktiem;
Jakabpils novada domes 2013.gada 22.augusta saistoso noteikurnu Nr.9 ,,Par
Jekabpils novada teritorijas pldnojuma 2013. 2025. gadam Tedtodjas izrnantosanas
un dpb. \ e( noleik. miem un C-a I'ko Jr lu .

2.

3.1 .

3.2.

3.3.

i.4.
:t 5.

,1. Dctalplanojumaizstrjides mCr\is.
Izshadat detalplanojumu, paredzot zemesgabala sadali uD nosakot apbuves

priekllikumus un apblves raditajus apbnves intensitati, blivurnu un augstumu zemesgabala,
pamatot satiksmes inf(astrukturas teritofljas, sarkano ltuiju noteiksana, vadoties pEc Jckabpils
novada doiles 20l3.gada 22.augusta saistoiajiem [oteikumiem Nr-g ,,Par Jakabpils novada
teritorijas planoiuma 2013. - 2025. gadam Teritorijas izmantoianas un apboves noteikumiem
un Graflsko dalu", Latvijas Rcpublikas bavnonnatlvicm, vides uu ekologiska.jienl apstakliem.

5. Dcrnlplxnojuma i/\rrrdes robe;ds.
5.1. Zemesgabals ,,Bul]ii". Kalna pagasts Jckabpils novads. kadasra Nr.56660040012, -

12.32 ha plairba:
5.2. Zcmes gabals ,.Bites", Kalna pagasts Jekabpils n ovads, kadastra Nr.5 6660 040 I 92 0.21

ha platibe:
5.i. Planot, (atlauta) teritorija - savrupnajlr apbaves teritorija, dabas tcritorija, mazdirzilu

teritorija, tehnisko un sailnniecisko objektu apblves teritorija.

6. Prasrbtrs dclalpla''ojuma i/\rrrdci
(saskalra ar 20l,1.gada l4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 .,Noteikulr par
pasvaldibu teritorijas attist'ibas planoSanas doknmentiem"):

6.1. Sallemt nosacrjunus detalplanojuma izstuadei u atzinunrus par izstradato
deElplanoiuma redakciiLr, no:
6.I.l. Daugavpils rcgionala vides parvalde;
6.L.2. A/S,.Sadalestikls"
6.1.3. SIA,,Latelekon";
6.1,.4. Valsts akciiu sab iedrlba ,,Lat! rj as Valsts radio Lrn televrzijas centrs"
6.1.5. Kalna pagasta pal1aldes komunala saimnieclba.

6.2. Detalplenojunra sastlvs:
6.2.1. paskaidrojurna raksts - ietler teritorijas pasreizcjas jzmantoianas un

detelplanojuma risinajnma aprakstu un pamatojurnu un sinajunu saisubu ar
pieguloiajam leritorijtul;

6.2.2. grafiska dala:

8



. grafisko dalu izstrada Latlijas l992.gada geodcziskaja koordinatu sistEma

LKS - 92 TM uz augstas detalizacijas topografiskas iDformacijas pamatnes;
. teritoriias paSreizcjas iznrantoSanas plans;
. teritorijas planota (atlaute) izmaDtosaDa un izmantosanas aprobezojumi

(plans ar topogfifijas elenentiem), nosakot pa(reizejas un planotas zemes

vienTbu robeZas. planotas apbuves, satiksmes infrastrukt[ras un
inzenierkomunikaciju izvietojumu shemu, apgrutinatas teritoriias un

objektus, kuriem nosaka aizsar&ioslas;
. citi pleni, shEmas, kas nepieciesami atsevis\u pldnoto (atlauto)

izmantosanas veidu un izmantosanas aprobezojumu atlEloianai (ietverot
celu u[ ielu shCmas, inienierapgades tlklu shemas, sadales plens).

6.2.3. teritoujas iznrantosanas un apblves nosac-rjumi:
. detalizEt; leritorijas izmaltosanas nosac-rjumi un apbnves paramctri saskala

ar Jakabpils novada 2013.gada 22-augusta domes sada (lemums Nr.288)
apstipriniro tedtorijas planojumu, saistosje noteikumi Nr. 9 ,,Par Jakabpils
novada teritonjas plaDojuma 20i3. 2025. gadam Teritoriias izm rtoianas
un apbaves noteikumiem un Grafisko da!u". kas stajusies spek. 30.08.2013,
Istenojami no l4.ll.20ll., albilstosi maroga noteikttbai detalizcjoi un
precizajot taja noteiktas teritorrjas dalas planoto (atlauto) izrantosanu un
izmantoianas aprobezoj umus.

. detelplanojuma realizacijas kafi1ba.
6.1. Perskats par detalplanojuma izstrades procesu atbilstosi 2014.gada l4.ok1obra Ministru

kabineta noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par paivaldibu tedtodjas attlsubas planosanas

dokunenliem" I 15.punktam.

7. DetrlplanojumaizskafiSan:r.
?.1. Detalplanojuma izstradatajs detalplanojuma projektu iesniedz izstrades vaditdjam, kurs

to izsknta detru nedalu laika un sagatavo zilojumu par detalplanojuma projekta
turymako virzlbu. Pac detalplanojuma projekta un izstrades vadrtaja zigojurna par
detalplanojuma projekta turpmiko virzrbu izskatisaDas vietEja palvaldlba pie0em
lamumu atbilstosi 2014.8ada l,+.oktobra Miristru kabincta noteikumu Nr.628
,.Noteikumi par paSvaldlbu tedtorijas atustlbas planosanas dokuDlentieln" 109.punl'1am
par detalplanojuma pirmes redakcijas nodoianu publiskajai apsprieianai un atzirurnu
satemSanai vai detalplanojuma redakcijas precizcsanu atbilstosi izstrades vad-rtaja
zi4ojumam.

7.2. Divu nedelu laika pEc lEmuDla pie4emlanas p detalplanojuma projekta nodosanu
publiskajai apspdesanai izstrades vadrtajs sadarblba ar detalplanojuma izsrradataju
organize publisko apspriesanu un pazir,lo institiicijam par detalplanojuma projekta
izstradi un nepiecielam1bu sniegt par to atzinunu 20l4.gada l4.oktobra Miristru
kabiieta noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par pasvald'ibu teritorijas attistTbas planosanrs
dokumentiem" 4. nodala noteikaia karUba.

7.3. Projekta matoriali publiskajai apsprieSanai iesniedzami uz plansetED (Al vai A2
formdtl, vElarns uz planA katona) un digitAle veida (*dgn., +.pdfvai +jpg formata) uD

viena eksemplara paplra formata.
7.4. OrganizEt sabiedribas lldzdalibas pasakLrmu publiskds apsprieiaras ietvaros.
7.5. Pac publiskas apspriesanas beigam izshades vaditAjs organize sanaksmi, kuri tiek

izskat'iti publiskas apsprieianas laikE sar,remtie priekslikumi un institriciju atzinumi.
7.6. Pac publiskAs apspdesanas beigam detalplanojuma izstradAtajs kopa ar izshades

vad-rtaju apkopo publiskAs apspriesanas materiAlus un instituciju atzinumus,
skalojumus un, ja nepiecieiams, detalplanojuma izstradatajs precizc detalplanojume
projektu.

8. Detalpl[nojuma apstiprinaiana
8.1. Izstradato detdlplanojuma redakciju kopl ar parskatu par detalplanojuma izstuadi.

detalplanojuma izstuadatais iesniedz izstrades vadrtajam.
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8.2.

8.3.

8.4.

Ja detalplanojuma ietvedie risinajumi tiesi saistrti ar nekustama.jiem Ipasumiem, kufl
nav ietvefti detalplarojuma teritorija. pir]ns detalplanojuma apstiprinaianas jasalem io
nekustamo 

_lpasumu lpainieku vai tiesisko valdltaju rakstiska piekriiana, izrlemot
gadijumu, ja normatlvajos aktos noteiktaja kaftiba tiek piemErota nekustamo ipasumu
piespiedu atsavinaSana.
Detalplanojuma dokumenticiju izsfades vadltajs iesnicdz izskatlsanai domE. Dome
piellem lamumu atbilstosi 20l4.gada l4.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628

,Noteikumi par paSvaldlbu tedtorijas attisubas planosanas dokumentieDl" l l9.punktam
un Teritorijas atfstibas planosanas likuma 29.panlam.
Detzilplanojuma sEjas spEka nakaDraja diena pac iam, kad pazi4o.iums par

detalplanojuma apstiprirrasanu pubticcts oficialaje izdevuma,,Latvijas Vesftesis".
Pazi4ojumu ievicto arl paSvaldfuas informatlvaja izdevuma un pasvaldlbas tmekla
vielnc un izziDo citos sabiednbai pieejamos veidos.

9" Citas praslbas,
9.1. Detalplanojuma izstada6jiem jaievaro prasibas atbilstosi 20l4.gada l4.oktobra

Ministru kabineta noteikumu Nr.628 ,,Noteikulni par pasvaldibu teritorijas att'isubas
planoSanas dokumeriiem".

9.2. Detalplanojuma izstradatajiem jeievero 2013.gada 30.aprrla Ministru kabincta
noteikuDlu Nr.240 ,,VisptuIgie teritorijas planoianas, izmantoianas un apbiives
noteikumi" prasibas.

9-1. Delalplanojuma darba uzdevuma derlguma termi\rS ir divi gadi.

9.4. Apstiprinato detalplanojumu nofoflret 2 sejumos saska!a ar 2010.gada 28.septembra
Miristru kabineta noteikumiem Nr.9l6 ,.Dokumentu izstuadesanas un noforma(anas

kaftIba" un elektroniska lomata (3 CD).

Sagatavoja: Dz.NarliSa

Domcs prieksscdctajs E.Me4!is-il//r^i
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PIEI IKI lM,9 Nr /
Apsriprindts ar Jekabpils natdda danes 30.01.2015.

:.des lenmu Nr.t20 (prctokols Nt.6)

Izkopajuns no Jakabpils novada Kalna pagasta kadastra kates
Zetnes \'ienlba ar apzlrnCjumu kadastri 5666 004 0012: kopplaUba -I2.32 ha ,
Zemes vienlba ar apzlmajumLr kadastra 5666 004 0192; kopplatrba - 0.21 ha

.&-. :g-
t"1,3 

"? 
;

Sagatavoia: Dz.Nafti5a

Domes pdekisEdafijs 4* F. Menkis
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PIELIKUMS Nt.2
.,1p.niprinac ar Jakabpils novada done.s 30.01.2415.

sides lantunu Nr.120 (pratokols Nr.6)

lzkoDcirLms no lEka

Sagatavojai Dz.Nartisa

Domes priekSsEdEtajs

f(^ xdx rer itorii.s sl, Vidsalas ciema

Dctalplanojuma teritori ja

Savrupmaju apbiives teritodja
Telmisko un saimniccisko objcktu apblvcs teritori_ja

Mazdarzitu teritorija
Dabas teritorija

E.Menkis
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3. PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 

3.1. 

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu: 

− Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv; 

− Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi no Ābeļiem līdz 

Jadvigovai” (24.09.2015.); 

− Informācija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. 
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Paziņojums Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jekabpilsnovads.lv 
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam “Bulīši”, Vidsalā, Kalna pagastā 

Jēkabpils novadā 
11.08.2015 

Jēkabpils novada Dome 2015.gada 30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.120 (protokols 
Nr.6) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Bulīši”, Kalna 
pagasts Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56660040012”. 

Detālplānojuma izstrādes robežas: 
1. Zemesgabals „Bulīši”, Kalna pagasts Jēkabpils novads, kadastra 

Nr.56660040012, - 12.32 ha platībā; 
2. Zemes gabals „Bites”, Kalna pagasts Jēkabpils novads, kadastra 

Nr.56660040192 – 0.21 ha platībā; 
Plānotā (atļautā) teritorija saskaņā ar Jēkabpils novada 2013.gada 22.augusta domes 
sēdē (lēmums Nr.288) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr. 9 „ 
Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu", kas stājušies spēkā 
30.08.2013, īstenojami no 14.11.2013– savrupmāju apbūves teritorija, dabas teritorija, 
mazdārziņu teritorija, tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorija. 
 

 

________         Detālplānojuma teritorija 

DzS1 Savrupmāju apbūves teritorija 
T Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorija 

D4 Mazdārziņu teritorija 
D1 Dabas teritorija 
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Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt nekustamā īpašuma „Bulīši” sadalīšanu, 
nosakot apbūves priekšlikumus un apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un 
augstumu zemesgabalā, pamatot satiksmes infrastruktūras teritorijas, sarkano līniju 
noteikšanu. 
Detālplānojuma vadītāja Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra 
Nartiša. Detālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, reģistrācijas 
Nr.40003404474, juridiskā adrese Rūpniecības iela 32B-2, Rīga, LV-1045 
 
Lejuplādējamie faili 
Jēkabpils novada Domes 30.04.2015. sēdes lēmums Nr.120 (protokols Nr.6) “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Bulīši”, Kalna pagasts 
Jēkabpils novads, kadastra Nr. 56660040012”. 
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Kur veidojas Latvijas nākotnes līderi?
Nu jau vairākus gadus ik vasaru atbilde
uz šo jautājumu ir - Jēkabpils novada
Zasas pagastā. Tur tiek rīkota gudrāko
Latvijas skolēnu vasaras nometne „Alfa“,
un starp tās absolventiem ir gan profeso-
ri, gan Ministru prezidenti. 

No 13. jūlija līdz 1. augustam Zasas vi-
dusskolā “Alfa” notika jau 48. reizi, un tajā
piedalījās valsts mācību priekšmetu olim-
piāžu uzvarētāji un Latvijas 39. skolēnu
zinātniskās konferences laureāti.

30. jūlijā nometnes dalībnieki skolotājus
un pašvaldības pārstāvjus aicināja uz pašu
sarūpētu koncertu, kurā caur mūsdienu
deju un pašu dziedātām dziesmām tika at-
tēlota cīņa starp gaismu un tumsu. Pie deju
horeogrāfijas savu artavu bija pielikusi arī
vidusskolas skolotāja Daiga Ģeidāne, un
dalībniekiem ar māksliniecisko noformēju-
mu palīdzēja skolotāja Inese Kalniškāne.

Pēc tam sekoja jauniešu diskusija ar Iz-
glītības un zinātnes ministri Mārīti Seili
par izglītības kvalitāti. Jaunieši sniedza
savu vērtējumu par patreizējo situāciju
skolās, un to, kas būtu jāuzlabo. Kā varē-

ja noprast no ministres teiktā, viņa kā
prioritāti šobrīd redz skolotāju kvalifikāci-
jas līmeņa celšanu. Ministre arī izstaigāja
skolu un iepazinās ar tās darbību.

Nometnes dalībniekus un tās vadītāju
Mudīti Kalniņu sveikt bija ieradies novada
domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, pa-
gasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš un
vidusskolas direktore Olita Spēka.

Dienas noslēgumā “alfieši” bija sarūpē-
juši ko diezgan neparastu vecajā Zasas
pasta ēkā. Tā tika izmantota kā skatuve
brīvdabas teātrim par Aspazijas dzīves gai-
tām, kurā ik pa brīdim paspīdēja arī pats
Rainis. Izrādes režisors – Kārlis Anitēns.

CIk varēja noprast no nometnes rīkotā-
jiem, tieši skaistā un mierīgā vide ir tas,
kas liek šeit atgriezties vēl un vēl. Nomet-
nes vadītāja priecājas, ka Zasā uzlaboju-
sies sadzīves kvalitāte un dzīves apstākļi
dienesta viesnīcā. Tieši šo apstākļu ko-
pums nodrošina atkārtotu nometņu norisi
tieši Zasā. Pēc 2 gadiem „Alfai” gaidāma
50 gadu jubileja.

K.Sēlis
Autora foto

Noslēgusies nometne „Alfa” Zasā

Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja Maruta Cankale.vadītāja Maruta Cankale.

Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

Jēkabpils novada pašvaldības budže-
ta 2015. gada 1. pusgada ieņēmumi ir
EUR 2  313 755, jeb 57,71% no gada
plāna. Pamatbudžeta izdevumi gada
1.pusgadā sastāda EUR 1 910 440, jeb
43.11% no gada plāna. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2015.
gada 1. pusgadā sastāda EUR 134174,
kas veido 48,79% no ieņēmumu gada

plāna. Speciālā budžeta izdevumi 2015.
gada 1.pusgadā sastāda EUR 89826, jeb
22,2% no gada plāna. Uzturēšanas izde-
vumi veido EUR 85129, kas ir 94,8% no
kopējiem izdevumiem, kapitālie izdevumi
- EUR 4697 (5,2%). 

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv, augšpusē, 
sadaļā „Ziņas par pašvaldību” ->

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

Pēc 23. jūlijā notikušās domes sēdes
pārdomas un secinājumi būs ne tikai
man, bet arī iedzīvotājiem.

Jūtos līdzatbildīgs par domes noraidīto
priekšlikumu rīkot iedzīvotāju sabiedris-
ko apspriešanu par novada administrā-
cijas atrašanos, kurš tika ierosināts ie-
dzīvotāju sapulcē, kura notika Dunavā,
un lauksaimnieku apvienības sapulcē.

Jā, esam saņēmuši daudzas iedzīvo-
tāju vēstules no Zasas un Ābeļu pagas-
ta, no lauksaimniekiem un uzņēmējiem
par iepējamajiem variantiem pārceļo-
ties, kurās ir daudz patiesības par iepē-
jamajiem plusiem un mīnusiem. Bet tā ir
neliela iedzīvotāju daļa, apmēram 6%
no iedzīvotāju kopskaita vai 10% no ak-
tīvo vēlētāju skaita. Šī viedokļu atšķirība
ir saglabājusies apmēram tādās pašās
proporcijās, kā bija pirms novadu veido-
šanas reformas.

Tāpēc, lai pamatoti deputātu pado-
me nosvērtos par Zasas, Brodu vai Jē-
kabpils variantu, manuprāt, ir nepiecie-

šama aptveroša iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošana, kas skaisti rakstīts no-
vada attīstības programmā, pašvaldī-
bas nolikumā, uz ko arī aicinām savus
cilvēkus – nozīmīgu jautājumu izlemša-
nu organizēt, iesaistot sabiedrību, or-
ganizējot publisko apspriešanu. Lētā-
kais,  visneatkarīgākais un objektīvā-
kais tas būtu aktualizējot novada attīs-
tības programmu 2016.gadā vai pie pa-
švaldību vēlēšanām, ievērojot vēlēšanu
likumu un citus normatīvos aktus.

Ja kādam tas šķiet mazsvarīgi, tad
tomēr ir jārēķinās ar negatīvām sekām
iedzīvotāju iesaistīšanā, lemjot par ci-
tiem jautājumiem, cilvēku sašķelšanā
un sadalīšanā, un savstarpējā komuni-
kācijā. 

Domāsim, vai tas ir vajadzīgi un godī-
gi, vai tas ir tas, ko solījām pirms vēlēša-
nām. Es tādu nostāju nevaru atbalstīt. 

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->

“Normatīvie akti un dokumenti”

2015.gada septembris2

Jēkabpils novada pašvaldība atgādina ze-
mes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, 
ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2015. 
gada 3. ceturksni bija jāsamaksā līdz šī 
gada 17. augustam. Nākamais maksāša-
nas termiņš ir 16.11.2015.

Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi  nomaksāt 
Nekustamā īpašuma nodokli un zemes no-
mas maksu, ievērojot maksāšanas termiņus.

Nekustamā īpašuma nodokli un zemes 
nomas maksu var iemaksāt pagastu pārvalžu 
kasēs vai ieskaitīt Jēkabpils novada pašvaldī-
bas, reģ.Nr.90009116789 bankas kontā:

-AS Swedbank, konta Nr.LV21HABA 0551 
0350 9773 1

-SEB Bankas, konta Nr.LV21UNLA 0050 
0216 7851 8 

Lai iegūtu aktuālo informāciju par ne-
kustamā īpašuma nodokli, nodokļa mak-
sātāji var izmantot portālu www.epakalpo-
jumi.lv.

Portāls sniedz iespēju:
• Iegūt informāciju par savu nekustamo īpa-

šumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
• Sekot līdzi nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumiem;
• Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli 

par sev piederošajiem vai par citas fizis-
kas vai juridiskas personas īpašumiem 
jau sagatavotā maksājumā, izmantojot 
ērtāko Ibanku;

• Pieteikties elektroniskai maksāšanas pa-
ziņojumu saņemšanai;

• Pieteikties e-pasta vai SMS atgādināju-
mam par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas termiņa tuvošanos.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar no-
dokļa apmaksas termiņu, aicinām pieteikties 
atgādinājumu saņemšanai par nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvoša-
nos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālru-
ni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto 
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – mak-
sāšanas termiņa samaksas dienā.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājam – juridiskai personai – mē-
neša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas pienākuma rašanās brīža turp-
mākai saziņai ar NĪN administratoru ir jāpazi-
ņo sava elektroniskā pasta adrese. 

Airita Liepiņa

Atgādinājums par 
Nekustamā īpašuma 

nodokli

Jēkabpils novada Dome 2015.gada 
30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.120 
(protokols Nr.6) “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamā īpa-
šuma „Bulīši”, Kalna pagasts Jēkabpils 
novads, kadastra Nr. 56660040012”.

Detālplānojuma izstrādes robežas:
1. Zemesgabals „Bulīši”, Kalna 

pagasts Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56660040012, - 12.32 ha platībā;

2. Zemes gabals „Bites”, Kalna 
pagasts Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56660040192 – 0.21 ha platībā;

Plānotā (atļautā) teritorija saskaņā 
ar Jēkabpils novada 2013.gada 22.au-
gusta domes sēdē (lēmums Nr.288) 
apstiprināto teritorijas plānojumu, sais-
tošie noteikumi Nr. 9 „ Par Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2025. gadam Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem un Grafisko 

daļu”, kas stājušies spēkā 30.08.2013, 
īstenojami no 14.11.2013– savrupmāju 
apbūves teritorija, dabas teritorija, maz-
dārziņu teritorija, tehnisko un saimnie-
cisko objektu apbūves teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
veikt nekustamā īpašuma „Bulīši” sada-
līšanu, nosakot apbūves priekšlikumus 
un apbūves rādītājus – apbūves inten-
sitāti, blīvumu un augstumu zemesga-
balā, pamatot satiksmes infrastruktūras 
teritorijas, sarkano līniju noteikšanu.

Detālplānojuma vadītāja Jēkabpils 
novada teritoriālās plānošanas speciā-
liste Dzidra Nartiša. Detālplānojumu 
izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, re-
ģistrācijas Nr.40003404474, juridiskā 
adrese Rūpniecības iela 32B-2, Rīga, 
LV-1045

Dzidra Nartiša

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam “Bulīši”, Vidsalā, Kalna 

pagastā Jēkabpils novadā

(1 slodze uz nenoteiktu laiku)
• Pretendentiem nepieciešama augstākā izglītība sporta vai veselības veicinā-

šanas jomā.
• Vēlama sporta un kultūras pasākumu vadīšanas pieredze.
• Svarīga komunikācijas prasme un pozitīva attieksme, prasme plānot savu 

darbu, strādāt patstāvīgi un uzņemties iniciatīvu.
• Darbam nepieciešamas datorprasmes un B kategorijas autovadītāja tiesības.

Pieteikumus un CV iesūtīt/iesniegt  līdz 2015. gada 5. oktobrim (ieskaitot) uz 
e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv.

Konsultācijas: Izpilddirektors J.Subatiņš, 65220733, 29126223.

Jēkabpils novada pašvaldība

Meklē sporta pasākumu 
organizatoru Jēkabpils novadā
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INFORMĀCIJA LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ www.geolatvija.lv 
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4. PAZIŅOJUMI NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKIEM (TIESISKAJIEM VALDĪTĀJIEM), KURU 
ĪPAŠUMĀ (VALDĪJUMĀ) ESOŠIE NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI ROBEŽOJAS AR DETĀLPLĀNOJUMA 

TERITORIJU  
 
 
 

1) SIA „Reģionālie projekti” vēstule 8.10.2015. Nr.15-141 „Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu”. 
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5. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU 
 
 
 
5.1. Institūciju nosacījumi 
 

− Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 26.08.2015. Nr.2.5-7/1668 
 

− AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļa 18.09.2015. Nr.30KI60-02.06/1043 

 
− VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 28.08.2015. Nr.30.04-01/15/00/1404 1 

 
− SIA “Lattelecom” 08.09.2015. Nr.37.8-10/52/0621 

 
− Kalna pagasta pārvalde 15.09.2015. KPP/13-8/15/14 

 
 

                                                 
1 Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu 
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Pielikums Nr. 1
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VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Vienotais reģistrācijas  Nr. 40003011203, Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67108704, fakss: 67315577, e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

28.08.2015. Nr.30.04-01/15/00/1404
Uz 18.08.2015. Nr.15-115/4 

SIA “Reģionālie projekti”
Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045

e-pasts: birojs@rp.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) izskatīja Jūsu
iesniegumu par  nosacījumu un informācijas sniegšanu nekustamā īpašuma “Bullīši”, Kalna
pagasts, Jēkabpils novads, kadastra Nr.56660040012, detālplānojuma izstrādei.

Saskaņā  ar  Jūsu  iesniegumam  pievienoto  situācijas  plānu,  norādītajā  teritorijā
neatrodas  LVRTC elektronisko  sakaru  komunikācijas,  tādēļ  detālplānojuma  izstrādāšanai
šajā objektā LVRTC tehniskos nosacījumus neizvirza. 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Infrastruktūras attīstības departamenta direktors   Ivars Spriņģis

Sudmale 28355625
iveta.sudmale@lvrtc.lv
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LATVIJAS REPUBLIKA

JEKABPILS NOVADA PASvALDIBA
KALNA PAGASTI pAnvaLDE

,,Alvaros", Kalna pag., Jekabpils nov,, p/n Kalnaciems, LV-5220, tdlrunis 65229306
e-p ast s : kal na@j e k ab p i I s n ov ads. lv

.){'
' ,'l.f;. ' fl}',' ..#

Jekabpils novada Kalna pagasta

2015. gada 1 5.septembrr, KPP/I 3-81 15 I 14

Uz Nr.15-115/5 no 18.08.2015.

Par nosacr.jumiem detalpldnojuma izstradei

SIA Refionalie projekti

Izstradajot detdlpldnojumu nekustamajam rpa5umam ,,Buh5i" jdievero sekojo5i
nosac-rjumi saskar.ra ar izstradato tehniski ekonomisko pamatojumu fidenssaimniecrbas
infrastrukturas projektam Vidsalas ciemd (ilgtermiqa investrciju programma):

, 1) ParedzEt ldensapgades sistemas rekonstrukcijas turpinajumu;

2) P ar e dzEt kanalizacijas s i s temas reko ns trukcij as turp inaj umu un j aunbtvi.

Kalna pagasta parvaldes vad-rtaja Maruta Cankale
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5.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu un tehnisko noteikumu ievērošanu 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

1. Valsts vides 
dienesta 

Daugavpils 
reģionālā vides 

pārvalde 
26.08.2015. 

Nr.2.5-7/1668 
 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 
(turpmāk - VVD Daugavpils RVP) izskatīja SIA “Reģionālie 
projekti” 18.08.2015. vēstuli Nr.15-115/1 par nosacījumu 
izsniegšanu detālplānojuma izstrādāšanai zemes vienībai ar 
kadastra Nr. 5666 004 0012, „Bulīši”, Kalna pagastā, Jēkabpils 
novadā ar kopējo platību 12,32 ha. Detālplānojumu tiek plānots 
izstrādāt ar mērķi, lai paredzētu zemes vienības sadali, nosakot 
apbūves priekšlikumus un apbūves rādītājus - apbūves 
intensitāti, blīvumu un augstumu zemes vienībā u.c. 
VVD Daugavpils RVP atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628) 51. p., 56.2 p., 58. 
p. prasībām, sniedz informāciju un izvirza sekojošus nosacījumus 
detālplānojuma izstrādei zemes vienībai ar kadastra Nr. 5666 
004 0012, „Bulīši”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā: 
1. Detālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Teritorijas 

plānošanas likuma, Noteikumu Nr.628 un MK 30.04.2013. 
noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Noteikumi 
Nr.240) prasībām. Jāievēro Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteiktās prasības. 

2. Detālplānojums jāizstrādā, ņemot vērā Aizsargjoslu likuma 
prasības. Detālplānojuma grafiskās daļas teritorijas kartēs 
jāiezīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, 
sanitārās un drošības aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās 
darbības aprobežojumu dotajā teritorijā atbilstoši augstāk 
minētā likuma prasībām. Nepieciešamības gadījumā jānosaka 
aizsargjosla ap plānotajiem objektiem: 
2.1. Ņemot vērā, ka uz zemes vienības ar kadastra Nr. 5666 

004 0012, „Bulīši”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 
atrodas Vidsalas ciema komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, nepieciešams tās iezīmēt teritorijas 
kartēs un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām 
noteikt aizsargjoslu ap Vidsalas ciema komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, un darbību 
aprobežojumus dotajā aizsargjoslā. 

3. Veicot detālplānojuma izstrādi, būtu lietderīgi veikt dotajā 
teritorijā esošo ēku, būvju, inženierkomunikāciju 
inventarizāciju, izvērtēšanu. Nepieciešamības gadījumā 
jāparedz teritorijā avārijas stāvoklī esošo ēku, būvju, 
inženiertīklu sakārtošana, atjaunošana vai nojaukšana. 

4. Izstrādājot detālplānojumu jāņem vērā, ka, piemēram 
paredzot teritorijas uzbēršanu, drīkst izmantot sasmalcinātus 
būvgružus, kas nesatur bīstamas vielas un kuri nav uzskatāmi 
par atkritumiem. 

5. Jāievēro MK 30.06.2015. noteikumu Nr.326 par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, MK 
20.01.2004 noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasības. 
Detālplānojumā jāizvērtē jautājumu par plānojamo objektu 
ūdensapgādes veikšanu no Vidsalas ciema centralizētajiem 
ūdensapgādes tīkliem. 
 

6. Plānojot infrastruktūras attīstību, būtu nepieciešams atrisināt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
2. Ņemts vērā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ņemts vērā, atbilstoši 

detālplānojuma izstrādes 
kompetencei un Darba 
uzdevumam. 
 

4. Ņemts vērā, iekļauts 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves nosacījumos. 

 
5. Ņemts vērā, perspektīvā 

jaunveidojamajām zemes 
vienībām paredzēta 
pieslēguma veidošana pie 
Vidsalas ciema 
centralizētajiem 
ūdensapgādes tīkliem.  

 
6. Ņemts vērā: 
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komunālo un lietus notekūdeņu savākšanas un utilizācijas 
jautājumu (Ievērojot MK 22.01.2002 noteikumu Nr.34 
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk - 
Noteikumi Nr.34) 42.p. prasības, kas nosaka, ka neattīrītu 
ražošanas notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai 
vidē ir aizliegta): 
6.1. Detālplānojumā jāizvērtē jautājums par komunālo 

notekūdeņu savākšanu un tālāku novadīšanu Vidsalas 
ciema komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmā 
saskaņā ar Noteikumu Nr.34. 42. p. Prasībām; 

6.2. Detālplānojumā nepieciešams atrisināt jautājumu par 
lietus notekūdeņu savākšanu un tālāku novadīšanu. 
Nepieciešamības gadījumā jāparedz lietus notekūdeņu 
attiecīgu attīrīšanu pirms to novadīšanas (likuma „Par 
piesārņojumu” 5.pants.). 

7. Detālplānojumā būtu nepieciešams atrisināt apkures un 
kurināmā uzglabāšanas jautājumu. Jānodrošina tādu 
kurināmā uzglabāšanu, lai nepieļautu ūdens vai augsnes 
piesārņojumu. Jāizvērtē iespēju par siltumapgādes veikšanu 
no centralizētiem siltumapgādes tīkliem. 

 
 
 
8. Plānojot dzīvnieku novietņu izvietošanu, jāņem vērā MK 

06.01.2015. noteikumu Nr.829 „Īpašās prasības piesārņojošo 
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” un MK 07.01.2015. 
noteikumu Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes 
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta 
piesārņojuma ar nitrātiem” prasības. Īpašu uzmanību 
pievēršot Noteikumu Nr.240 140.p., 143.p. prasībām, kas 
nosaka minimālos attālumus no dzīvojamās un publiskās 
apbūves līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei. 

9. Izstrādājot detālplānojumu jāņem vērā MK 03.11.2009. 
noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, MK 
16.12.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas 
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī 
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” un MK 
07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība” prasības. 

Atzinuma saņemšanai par izstrādātā detālplānojuma 
redakciju, jāinformē VVD Daugavpils RVP saskaņā ar 
Noteikumu Nr.628 56.3.p. prasībām. 
 

6.1. perspektīvā 
jaunveidojamajām 
zemes vienībām 
paredzēta pieslēguma 
veidošana pie Vidsalas 
ciema centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem;  

 
 
 

6.2. paredzēta lietusūdeņu 
savākšana atklātos 
grāvjos gar pašvaldības 
ceļu. 
 

7. Daļēji ņemts vērā. 
Detālplānojuma risinājumu 
paredz individuālos 
siltumapgādes risinājumus. 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves nosacījumos noteikts 
nosacījums kurināmā 
uzglabāšanai. 

8. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Ņemts vērā. 
 

2. AS “Sadales tīkls” 
Ziemeļaustrumu 

Ekspluatācijas 
daļa  

18.09.2015. 
Nr.30KI60-
02.06/1043 

 

AS “Sadales tīkls” ir saņemta SIA “Reģionālie projekti” 
18.08.2015. vēstule “Par nosacījumu un informācijas sniegšanu 
detālplānojuma izstrādei”, kurā tiek lūgts izsniegt nosacījumus 
zemes īpašumam “Bulīši”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 
detālplānojuma izstrādei. 
Izvērtējot detālplānojumā ietvertās teritorijas “Bulīši”, Kalna 
pagastā, Jēkabpils novadā (kad. Nr. 5666 004 0012) attīstības 
plānus, izsniedzam šādus priekšlikumus: 
1. Plānojot projektējamo objektu izvietojumu, atkarībā no to 

elektriskās slodzes lieluma, rakstura un režīma, nodrošināt 
brīvu pieeju AS “Sadales tīkls” elektrotīklu operatīvajam 
personālam jebkurā diennakts laikā. Elektroapgādes 
inženierbūvju un inženierkomunikāciju (tai skaitā to 
aizsargjoslu) izvietojumu paredzēt starp projektējamo 
brauktuvi un sarkano līniju. Paredzēt elektrosadales skapju 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ņemts vērā. 

 
 
 
 
 
 

33



Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

un ievadsadaļņu novietošanas vietas. Detālplānojumā 
paredzēt vietu visu elektroapgādei nepieciešamo 
elektroietaišu izbūvei, atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā 
arī tehnisko noteikumu prasībām, Aizsargjoslu likumam un 
spēkā esošo normu prasībām. 
 

2. Lai nodrošinātu elektrisko tīklu drošu ekspluatāciju, kā arī 
piekļūšanu elektroietaisēm, teritorijas detālplānojumā 
jāuzrāda visas esošo un perspektīvo elektrisko tīklu 
izvietošanas zonas, ievērojot “Aizsargjoslu likumā” noteiktās 
elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas (16.pants), un 
jāinformē zemes īpašniekus par īpašumu lietošanas tiesību 
ierobežojumiem tajās (35. un 45. pants). Plānojot zemes 
gabalu sadalījumu vai/un apbūvi, jāsaglabā esošo 
elektroapgādes objektu izvietojumu. Ja detālplānojumā 
paredzēta esošo elektroietaišu demontāža vai pārbūve 
(pārvietošana), pirms detālplānojuma izstrādāšanas AS 
“Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģionā jāsaņem uzdevums 
projektēšanai (tehniskie noteikumi), elektroietaišu 
demontāžai vai pārbūvei (pārvietošanai), bet pēc 
detālplānojuma akceptēšanas elektroietaišu demontāža vai 
pārbūve (pārvietošana) iespējama pēc tehniskā projekta 
izstrādes. Izstrādājot elektroapgādes tehnisko projektu, 
jāievēro līnijas pārbūves projektēšanas uzdevums. 

 
3. Veicot detālplānojuma izstrādi, nepieciešams ievērot 

Ministru kabineta noteikumus Nr.1069 “Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās”. 

Elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas: 

Nr. 
p.k. 

Elektrisko 
tīklu objekti 

Platums (m) 
ārpus pilsētām 
un ciemiem, kā 
arī pilsētu lauku 

teritorijās 

Platums (m) 
Pilsētās un 

ciemos 
Piezīmes 

1. 

GVL 
nominālo 

spriegumu 
līdz 20 kV 
ieskaitot 

6,5* 2,5* GVL - gaisvadu 
līnijas 

2. 

GVL ar 
nominālo 

spriegumu 
110 kV 

30,0 m attālumā 
no malējiem 

vadiem uz ārpusi 
no līnijas 

7,0 m 
attālumā no 

malējiem 
vadiem uz 
ārpusi no 

līnijas 

 

3. 

GVL ar 
nominālo 

spriegumu 
330 kV 

30,0 m attālumā 
no malējiem 

vadiem uz ārpusi 
no līnijas 

12,0 m 
attālumā no 

malējiem 
vadiem uz 
ārpusi no 

līnijas 

 

4. KL 1,5** 1,0** KL - kabeļu līnijas 

5. Būves: 
TP,SP,FP 1,0 1,0 

1 m attālumā no 
nožogojuma vai 
būves visvairāk 

izvirzīto daļu 
projekcijas 

 
*Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 

 
 
 
 
 
 

2. Ņemts vērā, atbilstoši 
detālplānojuma izstrādes 
kompetencei un  Darba 
uzdevumam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ņemts vērā. Informācija 

pieņemta zināšanai. 
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16.pantu, ka attālums no līnijas ass abpus līnijai. 
 **Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 
16.pantu, ka attālums no līnijas ass abpus līnijai. Ja kabelis 
atrodas tuvāk par 1 m no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē 
aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem. 
 
4. Saskaņā ar spēkā esošam normām, projektējot pārejās 

komunikācijās, jāievēro šādus horizontālus attālumus no 
elektropārvades līnijas:    

Nr. Elektrisko tīklu objekti Komunikācijas, būves, dabas 
objekti Attālums 

1. 20 kV gaisvadu līnija (no 
malējā vada) Koku stumbri = 6,5 m 

2. 20 kV balsta pazemes 
daļa Ielas braucamā dala > 1,5 m 

3. 20 kV balsta pazemes 
daļa 0,4 kV kabelis >2 m 

4. 20 kV gaisvadu līnijas 
malējais vads Ēkas ārējā siena vai balkons > 2 m 

5. 0,4 kV kabeļlīnija Būves pazemes daļa > 0,6 m 
6. 0,4 kV kabeļlīnija Sakaru kabelis >0,5 m 
7. 0,4 kV kabeļlīnija 0,4 kV kabeļu līnija >0,1 m 
8. 0,4 kV kabeļlīnija Koku stumbri >2 m 

9. 20 kV balsta pazemes 
daļa 

Sakaru kabelis (aizsargāts ar 
leņķa tēraudu) > 1 m 

10. 0,4 kV kabeļlīnija Zemā un vid. spiediena 
gāzes vads > 1 m 

11. 0,4 kV kabeļlīnija Augstā spiediena gāzes vads > 2 m 
12. 0,4 kV kabeļlīnija Ūdensvads > 1 m 

13. "P" - veida 20/0,42 kV 
TA 

IV un V ugunsizturības 
pakāpes ēkas >5 m 

Zem ēku pamatiem kabeļa ieguldīšana nav atļauta. 
 
5. Detālplānojuma pilna sējuma projektu (vienu sējumu 

jāparedz AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona arhīvam) 
ar ielu šķērsprofiliem, elektropārvades līniju komunikāciju 
izvietojumu un digitālā projekta versiju (AutoCAD.dwg 
formātā) saskaņot AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu 
Kapitālieguldījumu daļā, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, 
Madonas novadā, LV-4860, tālr.: 64810359. 
 

6. Izstrādājot detālplānojumu, plānotajā teritorijā, 
nepieciešams uzrādīt perspektīvo elektroenerģijas patērētāju 
slodzi kilovatos (kW) un elektroapgādes nodrošinājuma 
shēmu atsevišķā lapā. 

 
7. Detālplānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešams norādīt 

perspektīvās slodzes zonējumu plānotajā teritorijā. 

 

 
8. Ārējo elektrisko tīklu ierīkošanai tehniskā projekta stadijā 

iesniegt pieteikumu Lietotāja elektroapgādei jebkurā AS 
“Latvenergo” klientu apkalpošanas centrā. 

 
9. Pirms elektriskā tīkla izbūves: 

a) dabā ar ģeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām 

 
 
 
 
 
 

4. Ņemts vērā. Informācija 
pieņemta zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Tiks iesniegts pēc 

detālplānojuma 
apstiprināšanas pašvaldībā. 
 
 
 
 
 

6. Daļēji tika ņemts vērā. Precīza 
perspektīvo elektroenerģijas 
patērētāju slodze kilovatos 
(kW) tiks uzrādīta tehniskajos 
projektos. 
 

7. Neatbilst detālplānojuma 
izstrādes kompetencei un 
Darba uzdevumam. Jāveic 
elektroapgādes tehniskā 
projekta ietvaros. 

8. Jāveic pēc detālplānojuma 
apstiprināšanas pašvaldībā. 
 

 
9. Jāņem vērā pirms būvdarbu 

veikšanas. 
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un atzīmētām ceļu (ielu) sarkano līniju robežām, 
b) jābūt veiktiem zemes planēšanas darbiem. 

 
10. Šo nosacījumu derīguma laiks ir 1 gads no izdošanas brīža. 
Pielikumā Nr.1 pievienota esošo AS “Sadales tīkls” elektrisko 
pārvades tīklu plāns. 
Pielikumā: EPL plāns - 1 lpp. 
 

 
 
 
10. Derīguma termiņš ievērots. 

3. VAS “Latvijas 
Valsts radio un 

televīzijas centrs” 
28.08.2015. 

Nr.30.04-
01/15/00/1404 
Dokuments ir 
parakstīts ar 

drošu elektronisko 
parakstu, kas 

satur laika zīmogu 
 

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - 
LVRTC) izskatīja iesniegumu par nosacījumu un informācijas 
sniegšanu nekustamā īpašuma “Bulīši”, Kalna pagasts, Jēkabpils 
novads, kadastra Nr.56660040012, detālplānojuma izstrādei. 
Saskaņā ar iesniegumam pievienoto situācijas plānu, norādītajā 
teritorijā neatrodas LVRTC elektronisko sakaru komunikācijas, 
tādēļ detālplānojuma izstrādāšanai šajā objektā LVRTC tehniskos 
nosacījumus neizvirza. 
 

Informācija pieņemta zināšanai, 
nosacījumi netiek izvirzīti. 

4. SIA “Lattelecom” 
08.09.2015. 

Nr.37.8-
10/52/0621 

Atsaucoties uz 18.08.2015. vēstuli Nr.15-115/3, informējam ka, 
izstrādājot nekustamā īpašumā detālplānojumu un veicot 
būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārēji nosacījumi: 
- visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem 

būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR “Aizsargjoslu likuma” 
14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 
35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta 
(Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) 
noteiktās prasības; 

- teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko 
sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām; 

- visi būvprojekti SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu 
tuvumā ir saskaņojami ar SIA Lattelecom, bet gadījumā, ja 
nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir 
pieprasāmi tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana 
veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas 
ierosinātāja līdzekļiem; 

- privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts 
pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam publiskajam 
elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprinātajiem “Noteikumiem par 
privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 
elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 22.09.2010. Padomes 
sēdes lēmums Nr.1/16, protokols Nr.34, 10.p.), kuros 
norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas 
kārtība; 

- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par elektronisko 
sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju 
elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi jāveic ēkas vai 
teritorijas īpašniekam vai valdītājam saskaņā ar šo noslēgto 
robežlīgumu; 

- uzņēmumos un sabiedriskās ēkās jānodrošina atsevišķa telpa 
elektronisko sakaru tīkla iekārtām, atsevišķā gadījumā arī 
līniju ievadiem; 

- privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un 
jāizbūvē atbilstoši MK apstiprinātajiem “Elektronisko sakaru 
tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” (MK 
noteikumi Nr.501) un “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

 
 
Nosacījumi: 
- normatīvie akti ņemti vērā; 

 
 
 
 
 

- ņemts vērā; 
 

- jāņem vērā pie tehnisko 
projektu izstrādes; 

 

 

 
- informācija pieņemta 

zināšanai; 

 

 

 

 
- informācija pieņemta 

zināšanai; 
 
 
 
 

- informācija pieņemta 
zināšanai; 
 

- informācija pieņemta 
zināšanai; 
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LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi 
Nr.328); 

- lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības 
plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi 
informēt SIA Lattelecom par nekustamā īpašuma attīstības 
plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības 
objektu celtniecību; 

- katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom 
par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

Lai uzrādītu aizsargjoslas gar SIA Lattelecom elektronisko sakaru 
komunikācijām detālplānojumu kartogrāfiskajā materiālā, kā arī 
par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko 
sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, 
lūdzu, griezties pie SIA “Lattelecom” PPUD ARN Jēkabpils-Preiļu-
Aizkraukles grupas Līniju uzraudzības inspektora Modra 
Jakubovska, Jaunā iela 16, Jēkabpilī, tālr.65234333, e-pasts: 
Modris. Jakubovskis@lattelecom.lv 
 

 
- informācija pieņemta 

zināšanai; 
 
 
 
- informācija pieņemta 

zināšanai. 

5. Kalna pagasta 
pārvalde 

15.09.2015. 
KPP/13-
8/15/14 

 

Izstrādājot detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Bulīši” 
jāievēro sekojoši nosacījumi saskaņā ar izstrādāto tehniski 
ekonomisko pamatojumu ūdenssaimniecības infrastruktūras 
projektam Vidsalas ciemā (ilgtermiņa investīciju programma): 
1) Paredzēt ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas 

turpinājumu; 
2) Paredzēt kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas turpinājumu 

un jaunbūvi. 

 
 
 
 
1) Ņemts vērā; 
 
2) Ņemts vērā. 
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6. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM IESNIEGUMIEM 
 
Iesniedzējs, 

datums Iesnieguma saturs Komentārs, darbība 

Jānis Borovskis, 
15.10.2015. 

Sakarā ar SIA "Reģionālie projekti" paziņojumu 
Nr.15-141, vēlos izteikt savus ierosinājumus uzsāktā 
detālplānojuma izstrādē, nekustamā īpašuma 
"Bullīši", Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra 
Nr. 56660040012. 
Informēju, ka mans īpašums "Eglītes" robežojas ar 
detālplānojumā iekļauto teritoriju, un tādēļ es vēlos 
ierosināt zemesgabala, kas pieguļ manam 
īpašumam (sk. Pielikumu Nr.1.), atsavināšanu, kā to 
paredz "Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums". 
Tāpat, ņemot vērā, ka manā īpašumā nav 
mazdārziņa teritorijas, esmu ieinteresēts iegūt savā 
īpašumā arī kādu no aramzemes platībām, jebkurā 
detālplānojuma ietvertās teritorijas daļā. 
Lūdzu šos ierosinājumus ņemt vērā detālplānojuma 
izstrādes gaitā. 
Pielikumā: 
1) Zemes robežu plāns ar iezīmētu paredzamu 
īpašumam "Eglītes piegulošo atsavināmo teritoriju. 

Spēkā esošajā Jēkabpils novada teritorijas 
plānojumā 2013.-2025.gadam 
nekustamajam īpašumam „Eglītes“ 
pieguļošā teritorija noteikta kā Dabas 
teritorija (D1).  
Pašvaldība neplāno D1 teritoriju 
sadalīšanu. D1 teritorijas tiks saglabātas 
pašvaldības īpašumā sabiedrībai pieejamas 
zaļās publikas ārtelpas nodrošināšanas 
Vidsalas iedzīvotājiem mērķiem. 
Detālplaņojuma ietvaros jaunu zemes 
vienību izveide tiek plānota tikai 
Savrupmāju apbūves teriritorijā (DzS). 
Likumdošanā noteiktajā kartībā 
(nekustamo īpašumu izsolē) 
privātpersonas varēs pretendēt uz kādas 
no jaunizveidotās DzS zemes vienības 
iegūšanu savā īpašumā. 
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7. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI  

 
 

− Nekustamā īpašuma „Bulīši” kadastra numurs: 5666 004 0012 zemes robežu, situācijas un 
apgrūtinājumu plāns un zemesgrāmata.  
 

− Nekustamā īpašuma „Bites” kadastra numurs: 5666 004 0192 zemes robežu, situācijas un 
apgrūtinājumu plāns un zemesgrāmata.  
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DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJS: 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

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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