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Ievads 
 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030. gadam (turpmāk tekstā Teritorijas plānojums) ir 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā Pašvaldība) teritorijas i l g t e r m i ņ a  attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais 
zonējums, publiskās infrastruktūras teritorijas, aizsargjoslas u.c. apgrūtinātās teritorijas atbilstoši 
plānojuma mēroga noteiktībai, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
 
Kopš spēkā esošā Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2007. - 2019.gadam un tā 2010. gada grozījumu 
izstrādes un apstiprināšanas Latvijas Republikā ir būtiski mainījusies teritorijas attīstības plānošanas 
normatīvā bāze, reglamentējot valsti vienotu funkcionālā zonējuma klasifikāciju, tajā skaitā apzīmējumus, 
un nosakot nepieciešamību izstrādāt teritorijas plānojumu Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas 
sistēmā – TAPIS1. 
 
2012.gadā ir izstrādāta un apstiprināta2 Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (tālāk tekstā - 
Attīstības stratēģija), kas nosaka pilsētas attīstības ilgtermiņa redzējumu līdz 2030.gadam, tostarp nosakot 
tās telpiskās attīstības perspektīvu. Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka stājoties spēkā 
jaunam augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentam, vietējai pašvaldībai ir jāizvērtē tās 
esošais teritorijas plānojums un jālemj par nepieciešamību izdarīt tajā grozījumus. Iepriekš minētais 
būtiskākie apsvērumi, kas noteikuši nepieciešamību izstrādāt jaunu Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu 
2019.-2030.gadam. 
 
Jaunā teritorijas plānojuma izstrāde i r  uzsākta pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 20.04.2017. 
(protokols Nr.9, 12.§) lēmumu Nr.140 “Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, 
izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs 
ir SIA „Grupa 93" (Kr. Barona iela 3 – 4, Rīga, www.grupa93.lv), pamatojoties uz publiskā iepirkuma 
rezultātā noslēgto līgumu. 
 
 
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis - atbilstoši pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem un 
telpiskās attīstības perspektīvai izstrādāt efektīvu pilsētas plānošanas instrumentu Jēkabpils pilsētas 
ilgtermiņa attīstības īstenošanai teritorijas izmantošanas aspektā. 
 
 
Jaunais Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums izstrādāts pārmantojot līdzšinējā plānojumu pamatprincipus, 
nodrošinot pēctecību un salāgojot to ar jauno normatīvo regulējumu un novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā noteikto pilsētas telpiskās attīstības perspektīvu.  

 

Teritorijas plānojuma sastāvs:  

I Paskaidrojuma raksts  

II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

III Grafiskā daļa  

IV Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 
 
  

                                                           
1 Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 «Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi». 
2 apstiprināta ar Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.368 “Par Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgās attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu” 
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Paskaidrojuma rakstā iekļauts pārskats par plānošanas situāciju, spēkā esošā Jēkabpils pilsētas teritorijas 
plānojuma īstenošanu un izstrādātajiem detālplānojumiem, jaunā teritorijas plānojuma risinājumu apraksts.  
 
Grafiskajā daļā, kartēs ar mēroga 1: 10 000 noteiktību ( “Funkcionālais zonējums”, “Aizsargjoslas 
u.c. teritorijas izmantošanas aprobežojumi”) attēlotas teritorijas funkcionālais zonējums (teritorijas 
atļautā izmantošana), teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem 
nosaka aizsargjoslas (atbilstoši kartes mēroga noteiktībai), maģistrālās inženierkomunikācijas . Papildus 
sagatavotas tematiskās kartoshēmas (“Ielu klasifikācija”, “Riska objekti un teritorijas”, “Dabas un kultūrvēsturiskie 
objekti”, “Rekreācijas objekti un teritorijas”, “Sociālās infrastruktūras objekti”, “Ūdensapgāde”, “Sadzīves 
kanalizācija”, “Lietus kanalizācija”, Elektroapgāde”, “Gāzes apgāde’, “Sakaru apgāde”, “Siltumapgāde” u.tml. – 
iekļautas Paskaidrojuma rakstā). 
 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ( t ālāk  t eks tā -  TIAN)  noteiktas vispārīgas 
prasības teritorijas izmantošanai un plānošanai, konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves 
parametriem katrā funkcionālajā zonā, citas prasības, aprobežojumi un nosacījumi, ņemot institūciju 
nosacījumus.  
 
Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi iekļauti ziņojumi par saņemtajiem institūciju nosacījumiem 
un fizisko un juridisko personu priekšlikumiem. Tālākā plānojuma izstrādes gaitā tiks papildināti ar 
publiskās apspriešanas sanāksmju protokoliem, pārskata ziņojumiem pat institūciju atzinumiem un 
sabiedrības viedokli par apspriešanās nodotā redakciju. 
 
Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka plānošanas dokumenta sastāvu un 
izstrādes kārtību, kā arī prasības teritorijas plānojuma izstrādei, izmantojot vienotu valsts informācijas 
sistēmu - Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (turpmāk - TAPIS). Funkcionālais 
zonējums un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi sagatavoti atbilstoši 30.04.2013. MK 
noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - 
VAN) noteiktajām vienotajām normām teritorijas attīstības plānošanai, izmantošanai un apbūvei, 
funkcionālo zonu klasifikācijai un atļautajiem galvenajiem un papildizmantošanas veidiem u.c. normām. 
 
Ņemot vērā Teritorijas attīstības plānošanas likumā (01.12.2011.) 3.pantā noteiktos teritorijas attīstības 
plānošanas principus, tostarp pēctecības principu. Teritorijas plānojums ir izstrādāts, izvērtējot spēkā 
esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus (Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu 2007. – 
2019.gadam (ar 2010.gada grozījumiem), izstrādātos detālplānojumus un to īstenošanas praksi, pēc 
iespējas saglabājot līdzšinējās plānošanas dokumentos noteiktās normas teritorijas izmantošanai un 
būvniecībai, kas nav pretrunā augstāk stāvošo normatīvo aktu prasībām.   
 
Vides pārraudzība valsts birojs (tālāk tekstā - VPVB) 29.05.2017. Nr.7-01/612 vēstulē ir noradījis par 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (tālāk tekstā – SIVN) procedūras piemērošanu teritorijas 
plānojuma izstrādei, tāpēc līdztekus teritorijas plānojumam ir sagatavots  arī Vides pārskata projekts.  
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Lietotie saīsinājumi  

ADTI – augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija 
 
AS – akciju sabiedrība 

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde 

EPL – elektropārvades līnija 

ES – Eiropas Savienība 

Funkcionālais zonējums – teritorijas iedalījums zonās, kurām ir atšķirīgas prasības atļautajai teritorijas 
izmantošanai un apbūvei un kurām atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” ir noteikts valstī vienots 
nosaukums, attēlojums un burtu apzīmējums. 
 
GRS – gāzes regulēšanas stacija 

IAS jeb Stratēģija – Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, 

apstiprināta ar Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2012. (protokols Nr.23, 3.§) lēmumu Nr.367 

ĪADT – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

LBN – Latvijas būvnormatīvs 

LDZ – AS “Latvijas dzelzceļš” 

LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

LR – Latvijas Republika 

LVC – VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

LVĢMC - VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

LVS - Latvijas Valsts standarts 

MK – Ministru kabinets 

MKN 628 – Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

NATURA 2000 – Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīkls 

NĪ – nekustamais īpašums 

NĪLM – nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

RVP – Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 

SIVN – stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

MK VAN - Ministru kabineta noteikumi 2013.gada 30.aprīļa Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Tekstā – arī Vispārīgie apbūves noteikumi 

TAPIS – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma 

VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs 
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1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATNOSTĀDNES 

1.1. Pamatprincipi 

 
Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam ir izstrādāts saskaņā ar Jēkabpils pilsētas 
ilgtspējīgās attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, tajā definēto vīziju, stratēģiskajiem mērķiem un 
prioritātēm, ievērojot vispārīgos plānošanas principus saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
noteikto: 

  ilgtspējības princips - teritorijas attīstība tiek plānota, lai saglabātu un veidotu esošajām un 
nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku 
un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību; 

 pēctecības princips - jauns teritorijas attīstības plānošanas dokumentus tiek izstrādāts, izvērtējot 
spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi; 

 vienlīdzīgu iespēju princips - nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses 
tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību; 

 nepārtrauktības princips - teritorijas attīstība tiek plānota nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot 
šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamos risinājumus; 

 atklātības princips - teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē tiek nodrošināta 
sabiedrības informēšana un līdzdalības iespējas un lēmumu pieņemšanas atklātums; 

 integrētas pieejas princips - ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti, 
atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos 
plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz 
apkārtējām teritorijām un vidi; 

 daudzveidības princips - teritorijas attīstība tiek plānota, ņemot vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un 
materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību; 

 savstarpējās saskaņotības princips - teritorijas attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti, tos 
savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 

 
Papildus ievēroti sekojoši principi: 

 tiesiskās paļāvība – ikviens ir tiesīgs turpināt līdzšinējā laikā likumīgi uzsākto saimniecisko 
darbību saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem; 

 elastīgums – ņemot vērā līdzšinējā teritorijas plānojuma īstenošanas praksi, jaunajā plānojumā ir 
saglabāts salīdzinoši plašs atļauto izmantošanas spektru, vienlaicīgi konkrētās attīstības ieceres 
pamatošanai, ja nepieciešams, pašvaldībai ir tiesības piemērot papildus prasības – izpētēm, 
izvērtējamiem, publiskai apspriešanas vai detālplānojuma izstrādes procedūrai, tādejādi sekmējot 
pamatotāku attīstības ieceru izstrādi, ņemot vērā konkrētās vietas kontekstu, kā arī sabiedrības 
līdzdalības iespējas turpmāko lēmumu pieņemšanā.  

 

Teritorijas plānojuma izstrādē ņemti vērā darba izpildes uzdevumā akcentētie plānojuma izstrādes 
specifiskie mērķi: 

 Jēkabpils pilsētas identitātes saglabāšana; 

 pilsētas dabas, vides, kultūrvēsturisko teritoriju, industriālo teritoriju sabalansēta attīstība, esošo 
resursu racionāla izmantošana; 

 pilsētas publiskās telpas vides uzlabošana (dabas un apstādījumu teritorijas, autotransporta, 
gājēju un velosipēdistu kustība uzlabošana); 

 ērti transporta savienojumi pilsētā, sasaiste ar perspektīvajiem transporta tīkliem ārpus pilsētas. 
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1.2. Teritorijas izmantošanas priekšnoteikumi  
 
Jēkabpils pilsētas portrets 

Teritorijas platība: 2550 ha (255 
km2) - pēc platības astotā lielākā 
Latvijas pilsēta. 

Deklarēto iedzīvotāju skaits: 23 6563 
– devītā lielākā Latvijas pilsēta, 

Jēkabpils ir viena no deviņām Latvijas 
republikas nozīmes pilsētām, t.sk. 
nacionālās nozīmes attīstības centrs 
saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2030. 

1.attēls. Jēkabpils novietojums Latvijā un Zemgales reģionā. 

Ģeogrāfiskais novietojums: Zemgales reģiona austrumu daļā, Vidzemes un Latgales reģionu saskares 
punktā, ~ 140 km attālums no Rīgas, 90 km no Daugavpils, 100 km no Rēzeknes. 

Uz 2017.g. sākumu VZD 
Kadastra sistēmā reģistrētas 
5393 zemes vienības.  

Pēc zemes lietojuma veida 
747 ha (29% pilsētas 
teritorijas) aizņem zemes 
zem ēkām un pagalmiem, 274 
ha zeme zem ceļiem un ielām 
(11%), 189 ha meži (7,4%), 
347 ha ūdeņi (13,6%), 815 ha 
– pārējās zemes (32%) (skat. 
1.tabulu).  

Pēc nekustamā īpašuma 
lietojuma mērķiem (NĪLM) 
3367 zemes vienībām ir 
noteikts NĪLM “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūves 
zeme” (483 ha), 392 
“Daudzdzīvokļu māju 
apbūves zeme (109 ha), 148 
“Sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūves zeme “ 
(136ha), 317 “Ražošanas 
objektu apbūves zemes “ (290 
ha) , 485 “Satiksmes 
infrastruktūras apbūves 
zeme”(357 ha), u.c. NĪLM.  

2.attēls. Jēkabpils pilsētas struktūra 

 

                                                           
3 PLMP uz 01.2017 
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1.tabula. Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem (ha) Jēkabpils pilsētā uz 01.01.2017.4  
 

Kods Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu grupa 

Zemes 
vienību 
skaits 

Kopplatība 

Zemes lietojuma veids 

LIZ mežs krūmājs 
zeme 
zem 

ūdeņiem 

zeme 
zem 
ēkām un 
pagalmie
m 

zeme 
zem 
ceļiem 

pārējās  
zemes 

01 Lauksaimniecības zeme 220 308,3 35,3 9,2 2,1 0,5 36,2 1,1 223,9 

02 Mežsaimniecības zeme  14 175,6 5,6 154,6 1,1 0,0 0,0 3,7 10,6 
 

Ūdens objektu zeme 7 414,0 43,2 13,2 0,0 341,1 0,0 2,9 13,6 

04 Derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 Dabas pamatnes un rekreācijas 
nozīmes zeme 

81 146,0 25,1 5,3 2,5 0,5 8,6 0,9 103,1 

06 Individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme 

3367 483,9 35,9 3,8 0,7 0,7 236,5 0,9 205,4 

07 Daudzdzīvokļu māju apbūves 
zeme 

392 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,7 0,6 14,7 

08 Komercdarbības objektu apbūves 
zeme 

281 74,5 1,9 0,0 0,6 0,0 51,7 0,1 20,2 

09 Sabiedriskas nozīmes objektu 
apbūves zeme 

148 136,3 5,8 0,0 0,6 0,1 78,6 1,1 50,1 

10 Ražošanas objektu apbūves zeme 317 290,8 4,0 0,0 2,8 0,6 194,0 5,2 84,2 

11 Satiksmes infrastruktūras objektu 
apbūves zeme 

485 357,1 0,5 3,1 6,6 3,2 23,7 255,5 64,5 

12 Inženiertehniskās apgādes tīklu 
un objektu apbūves zeme 

81 53,6 0,4 0,0 0,3 0,5 24,5 2,9 25,0 

 
Kopā: 

5393 2549,1 
157,7 189,2 17,3 347,2 747,5 274,9 815,3 

% 6,2 7,4 0,7 13,6 29,3 10,8 32,0 

 
 

Jēkabpils pilsētas īpašās iezīmes: 

 pilsēta abpus Daugavai (pilsētas daļas Krustpils un Jēkabpils, vēsturiskās attīstības 
nianses), 

 izdevīga atrašanās vieta trīs reģionu – Zemgales, Vidzemes un Latgales – krustpunktā, 

 starptautiski nozīmīgas transporta infrastruktūras klātbūtne – plašs autoceļu tīkls un 
maģistrālo dzelzceļa līniju krustojums – nodrošina labu sasniedzamību un vidi reālās ekonomikas 
nozaru (rūpniecības un transporta) attīstībai, 

 industriālu objektu izveidei pieejamas teritorijas ar salīdzinoši nodrošinātu nepieciešamo 
pamatinfrastruktūru, 

 kultūrvidi veidojoši nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti (Jēkabpils vēsturiskais centrs), dabas 
vērtības un ainavas (Daugava, Radžu ūdenskrātuve) - pamats teritorijas pievilcības un 
atpazīstamības veidošanai, 

 izglītības, kultūras, sporta un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstības 
potenciāls. 

 

                                                           
4 www.vzd.gov.lv 
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2. PLĀNOŠANAS KONTEKSTS 
 

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka Latvijas Republikā teritorijas attīstību plāno, 
izstrādājot savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus: 

 
 nacionālajā līmenī - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu; 
 reģionālajā līmenī - plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu; 
 vietējā līmenī - vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas 

plānojumu, lokālplānojumus un detālplānojumus. 
 
Izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tiek ievērots Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā (01.12.2011.) ietvertais savstarpējās saskaņotības princips, kas paredz, izstrādājot teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus, tos savstarpēji saskaņot un izvērtēt citos teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto. 

 
2.1. Nacionālais līmenis 

 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (turpmāk arī - Latvija 2030) ir valsts hierarhiski 
augstākais plānošanas instruments ar likuma spēku. Visi tuvākas un tālākas nākotnes stratēģiskās 
plānošanas un attīstības dokumenti tiek veidoti saskaņā ar stratēģijas noteiktajiem virzieniem un 
prioritātēm.  
 
Latvijā 2030 ir noteiktas septiņas 
prioritātes, sestā no tām – (6) Telpiskās 
attīstības perspektīva, kas jāievēro 
zemāka līmeņa telpiskās plānošanas 
dokumentos. Telpiskās attīstības 
perspektīva uzsver trīs galvenos 
attīstības virzienus: mobilitāte, 
apdzīvojums, nacionālo interešu telpas.  
 

Telpiskā attīstības perspektīva mērķi 
nacionālā līmenī ir :  
1) radīt līdzvērtīgus dzīves un darba 
apstākļus visiem iedzīvotājiem, 
neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot 
uzņēmējdarbību reģionos, attīstot 
kvalitatīvu transporta un komunikāciju 
infrastruktūru un publiskos 
pakalpojumus;  
2) stiprināt Latvijas un tās reģionu 
starptautisko konkurētspēju, palielinot 
Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un 
citu valsts lielāko pilsētu starptautisko 
lomu;  
3) saglabāt Latvijas savdabību – 
daudzveidīgo dabas un kultūras 
mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas. 

3.attēls. Telpiskās attīstības perspektīva Latvija 2030.  
Saskaņā ar Latvija 2030, Jēkabpils pilsēta ir viens no nacionālas nozīmes attīstības centriem, kas atrodas 
starptautiskas nozīmes transporta koridoru, tostarp dzelzceļa līniju krustpunktā.  
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2.tabula Latvija 2030 Telpiskās attīstības perspektīvas un Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030. 
savstarpējā sasaiste 

Latvija 2030 
Telpiskās attīstības 
perspektīvas virzieni 
 

 
Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030.gadam 

Sasniedzamība un 
mobilitātes iespējas 
 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums paredz iespējas integrētai satiksmes infrastruktūras 
attīstībai pilsētas ietvaros un sasaisti ar apkārtējām teritorijām:  

- savstarpēji saistīta valsts galveno, reģionālo ceļu un pilsētas ielu tīkla attīstības iespējas; 
nepieciešamās teritorijas projekta “Sēlijas pieslēgums TEN – T tīklam” īstenošanai, 
Daugavas otrā tilta projekta īstenošanai;  

- publiskās dzelzceļa infrastruktūras attīstības iespējas, respektējot AS “Latvijas 
dzelzceļš” intereses dzelzceļa zemes nodalījuma zonas izmantošanai, 

- veloinfratruktūras attīstības iespējas, tostarp ikdienas lietišķo un rekreācija velomaršrutu 
attīstību u.tml. 

Apdzīvojums, kā 
ekonomiskas attīstības, 
cilvēku dzīves un darba 
vide 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumā tiek pārmantotas līdzšinējā plānojumā paredzētās 
teritorijas dzīvojamās apbūves attīstībai, kā arī dzīvojamā funkcijai netiek ierobežota jauktas 
centra apbūves teritorijas zonās.  

Nacionālo interešu telpas 
– unikālas specifiskas 
teritorijas, kas nozīmīgas 
visas valsts attīstībai 

 

Jēkabpils pilsēta ģeogrāfiski atrodas starp tādām nacionālo interešu telpām, kā: lauku attīstības 
telpas Daugavas labajā un kreisajā krastā, ūdeņi (pie Daugavas), nacionālas nozīmes transporta 
koridoru krustpunkts. Pilsēta tiek plānota atbilstoši nacionālās nozīmes attīstības centra statusam, 
nodrošinot iespējas plaša spektra pakalpojumu attīstībai un industriālo teritoriju attīstībai, ņemot 
vērā pilsētas transportģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības un uzņēmējdarbības attīstības 
potenciālu. 
 

2.2. Reģionālais līmenis 
 
Zemgales reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam 
 
Saskaņā ar ’’Latvija 2030” un Zemgales reģiona IAS 2030, Jēkabpils ir izvirzīta par nacionālas nozīmes 
attīstības centru, kā arī tai ir liela loma apkārtējo teritoriju izaugsmē - reģiona kontekstā tā ir valsts un 
pašvaldības publisko pakalpojumu centrs, industriālās attīstības, tehnoloģiju un inovāciju centrs, izglītības, 
veselības un sociālo pakalpojumu centrs, kultūras un sporta centrs.  
 

 

3.attēls. Zemgales reģionā telpiskās attīstības perspektīva 2030 

Zemgales IAS 2030 nosaka, ka “Zemgales attīstības centru funkcionālajā tīklā ir jāstiprina Jelgavas un 
Jēkabpils kā reģiona virzītājspēku loma, attīstot izglītības, zinātnes, ražošanas un loģistikas potenciālu”. 

 

Jēkabpils  

Jelgava  
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2.3. Vietējais līmenis 
 
Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam 
 
Jēkabpils pilsētas attīstības vīzija 2030 
 Jēkabpils ir augoša, saimnieciski darbīga pilsēta abos Daugavas krastos [Daugavas baseina vidienē]. 
 Jēkabpils ir starptautiski atpazīstams nacionālas nozīmes attīstības centrs un reģiona sociālekonomiskās 

attīstības virzītāja.  
 Jēkabpils unikālās kultūrvēsturiskās vērtības – Krustpils pils, Vecpilsētas apbūve, baznīcas un 

UNECSO mantojumā iekļautais Strūves meridiāns veido pilsētas atpazīstamības pamatu. 
 Pilsēta ir droša un kvalitatīva dzīves un darba vide. 
 Pilsētas sabiedrība ir radoša, izglītota, aktīva un sociāli vienota.  
 Pilsēta piedāvā kvalitatīvas un daudzpusējas mūžizglītības iespējas.  
 Pilsētas saimniecības pamatu veido starptautiski konkurētspējīgi uzņēmumi tradicionālās un uz 

inovācijām balstītās jomās. 
 Pilsētas darbspējīgie iedzīvotāji ir iesaistījušies produktīvā darbā, kas vairo individuālo un pilsētas 

labklājību.  
 Pilsētas attīstība ir vidi saudzējoša un resursus taupoša.  
 Pilsēta piedāvā bagātu un iedvesmojošu kultūras un sporta dzīvi. 
 
Stratēģiskie mērķi 
 SM1: Labāka dzīves kvalitāte 

pilsētas iedzīvotājiem, kas 
veido skaitliski augošu, sociāli 
vienotu, radošu, izglītotu un 
aktīvu sabiedrību. 

 SM2: Labāka dzīves kvalitāte 
pilsētas iedzīvotājiem, kas 
veido skaitliski augošu, sociāli 
vienotu, radošu, izglītotu un 
aktīvu sabiedrību. 

 SM3: Pilsēta ir reģiona 
ekonomiskās attīstības, 
publisko pakalpojumu un 
sabiedriskās dzīves centrs 

 
Telpiskās attīstības perspektīva 
2030. gadam ir Jēkabpils attīstības 
vīzijai un stratēģiskajiem mērķiem 
un prioritātēm, kā arī konkrēto 
pasākumu un darbību rezultātiem 
atbilstīgs telpiskās struktūras 
modelis. 

 

 

 

4.attēls. Telpiskās attīstības 
perspektīva 2030 (attēls no Jēkabpils 

IAS 2030, 2012.g.) 

  



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.gadam. Paskaidrojuma raksts 

SIA “Grupa93”, 2017.gads.   12 
 

Telpiskā attīstības perspektīvu veido telpiskās attīstības perspektīvas elementi: 

• Teritorijas dzīvošanai; 

• Industriālās teritorijas; 

• Zaļās teritorijas; 

• Pilsētas centri; 

• Kustība pilsētā; 

• Pilsētas vārti; 

• Atpazīstamība; 

• Maģistrālie inženiertīkli; 

• Vides riska teritorijas. 
 

Jaunais Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums veicinās Attīstības stratēģijā definēto mērķu sasniegšana, kā 
ari telpiski precizēs Attīstības stratēģijā ietverto telpiskās attīstības perspektīvu. 

3.tabula. Galvenās funkcionālās telpas, telpiskās struktūras elementi atbilstoši Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai 2030 un teritorijas plānojuma atbilstība tām 

 
Funkcionālā telpa/ 
telpiskās struktūras 
elements saskaņā ar IAS  

 

Teritorijas plānojuma 2019. – 2030.gadam atbilstība IAS vadlīnijām un 
pamatnostādnēm 

Teritorijas dzīvošanai TP pārmanto līdzšinējā TP noteiktās savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas, kā arī neierobežo dzīvojamās funkcijas iespēja 
Jauktas centru apbūves teritorijās. 

Industriālās teritorijas TP pārmanto līdzšinējā TP noteiktās industriālā rakstura teritorijas, nesamazinot to 
īpatsvaru kopējā pilsētas teritorijas bilancē, kā arī saglabājot līdzšinējo salīdzinoši 
plašo izmantošanas spektru.  

Zaļās teritorijas TP pārmanto līdzšinējā TP noteiktās atklāto telpu teritorijas (parki, skvēri, 
krastmalu apstādījumi, citas dabas teritorijas, kā arī mežus un mežaparka 
teritorijas) atbilstoši līdzšinējiem izmantošanas pamatprincipiem un nosacījumiem.  

Pilsētas centri TP respektē Jēkabpils pilsētas vēsturiskās attīstības īpašās iezīmes (pilsētas daļas - 
Krustpils, Jēkabpils), uzsverot valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa 
“Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritoriju un tā statusu. TP noteiktais Jauktas 
centra apbūves teritorijas zonējums ar tā apakšzonām sekmē pilsētas centrālās daļas 
daudzfunkcionālas izmantošanas iespējās, kā arī atbalsta daudzfunkcionālu 
teritorijas izmantošanu (dzīvojamo, darījumu, pakalpojumu, kā arī vieglās ražošanas 
funkciju (kas nerada būtisku piesārņojumu) citās pilsētas daļās. Jēkabpils pilsētas 
atpazīstamības objekti ir ņemti vērā, izstrādājot TP, akcentējot tos atsevišķo 
funkcionālo zonu izmantošanas nosacījumos.  

Pilsētas vārti 
Atpazīstamība 

Kustība pilsētā TP ir iekļautas un tiek nodrošinātas iespējas aktuālo infrastruktūras projektu 
turpmākai īstenošanai (teritorija otrā tilta pāri Daugavai izbūvei, Dolomīta ielas 
pieslēgums ceļam P76 (projekta “Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam” īstenošanai); 
aktualizēta ielu klasifikācija, tostarp nodrošinot savstarpēji saistīta ielu tīkla 
attīstības iespējas perspektīvā; veloinfrastruktūras attīstības iespējas5. 

Maģistrālie inženiertīkli TP respektē maģistrālo inženiertīklu izvietojumu, nodrošinot no ekspluatācijas un 
apsaimniekošanas iespējas.  

Vides riska teritorijas TP izstrādē precizēta aktuālā situācija attiecībā uz riska objektiem pilsētas teritorijā 
(skat. sējumu “Vides pārskata projekts”, grafiskās daļas karti “Aizsargjoslas un citi 
teritorijas izmantošanas aprobežojumi”.  

 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2007. – 2019.gadam, ar 2010.gada grozījumiem 
 
Spēkā esošais Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2007. - 2019.gadam ir apstiprināts ar Jēkabpils 

                                                           
5 Ņemot vērā paralēli notiekošo velokoncepcijas izstrādes darbu,  veloinfrastruktūras attīstības risinājums tiks iekļauts  TP tā  
publiskās  apspriešanas ietvaros 
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pilsētas domes 2007.gada 28.jūnija lēmumu Nr.307 (protokols Nr. 14, 22.§) “Par Jēkabpils pilsētas 
teritorijas plānojuma 2007. - 2019.gadam” apstiprināšanu. Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas līdz 
šim ir veikti vieni grozījumi - 2010.gada 4.martā ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.110 (protokols 
Nr.5, 6.§) ir apstiprināti “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi 2007. - 2019.gadam” un 
Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Saistošie noteikumi Nr.6), kas 
apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 4.marta lēmumu Nr.110 (protokola Nr.5, 6.§). Šie 
Saistošie noteikumi aizstāja Jēkabpils pilsētas domes 2007.gada 28.jūnijā apstiprinātos saistošos 
noteikumos Nr.12 “Jēkabpils pilsētas teritorijas un apbūves noteikumi”. Teritorijas plānojumā noteikts 
detalizēts teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas zonējums, ar apakšzonām (izņēmuma noteikumiem).  

4.tabula. Līdzšinējā spēkā esošā Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē 
“Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas zonējums” attēlotais zonu sadalījums 

 
 
Grafiskajā daļā attēlotas esošās un plānotās ielu teritorijas, taču ielu sarkanās līnijas noteiktas fragmentāri 
– tikai maģistrālajām ielām un to pieslēgumiem.  
 
Balstoties uz jaunā teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sanāksmēs pārspriesto ir secināms, ka 
līdzšinējā plānojuma piemērošana ir bijusi sekmīga – nav konstatējami izteikti konfliktu gadījumi. Ievērojot 
pēctecības principu, līdzšinējie TIAN nosacījumi jaunajā plānojumā ir galvenokārt pārmantojami, pārskatot 
atsevišķus gadījumus (piemēram, attiecībā uz savrupmāju attīstības iespējām, kur atsevišķās jauktās 
apbūves zonās tas ir bijis nepamatoti ierobežots). 

s 
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5.tabula. Apbūves teritoriju platības un apbūvēto teritoriju īpatsvars 

 
Teritorijas plānotās (atļautās ) izmantošanas zonējums  
TP 2007. – 2019.g. ( ar 2010.gada grozījumiem) 

Platība  
ha 

t.sk. zemes vienību īpatsvars 
ar apbūvi  (%),  

kur īstenota apbūve (uz 
01.01.2017.) 

Dzīvojamās apbūves teritorijas: 
  

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS) 355 72 
Savrupmāju apbūves teritorija ar mežaparka raksturu (DzSZ) 6 20 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 58 76 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) 55 92 

Dzīvojamās apbūves teritorija ar precizējamiem apbūves 
raksturlielumiem (Dz) 

38 69 

Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas:    
Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija (P) 73 58 
Nekomerciālās sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija (PI) 109 66 
Darījumu iestāžu apbūves teritorija ar autoservisu un DUS (PD1) 45 73 
Rūpniecisko un komunālo objektu apbūves teritorijas 

  

Vispārīgā ražošanas objektu apbūves teritorija (RR1) 29 36 
Smagās rūpniecības objektu apbūves teritorija (RR2) 142 58 

Komunālo objektu apbūves teritorija (RT) 17 95 
Vieglo automašīnu garāžu teritorija (RT1) 3 99 
Jauktas apbūves teritorijas 

  

Centru apbūves teritorija (C) 40 93 
Jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorija (J) 208 60 

Jaukta ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (ar nelielu 
pieļaujamo ietekmi uz vidi) (JRP1) 

116 78 

Jaukta ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorija ar 
ievērojamu pieļaujamo ietekmi uz vidi (JRP2) 

65 81 

 
6. tabula. Atklāto telpu izbūves teritoriju platības  

 
Teritorijas plānotās (atļautās ) izmantošanas zonējums  
TP 2007. – 2019.g. ( ar 2010.gada grozījumiem) 

Platība  
ha 

Atklāto telpu izbūves teritorijas:  
Parks vai skvērs (ZA1) 38 
Krastmalu apstādījumi (ZA2) 86 

Dabas teritorijas (ZA3) 40 

Piemiņas vietu apstādījumu teritorija (ZA4) 5 

Apstādījumu teritorija/sanitāro aizsargjoslu apstādījumi (ZA) 74 

Kapsētu teritorija (ZK) 43 
Meža teritorija (ZM) 135 
Mežaparku teritorija (ZM1) 51   

Ūdeņu teritorija (Ū) 358   

Ielu un ceļu teritorija 297 
Dzelzceļa teritorija (DzT) 59 

 

*Pilsētas teritorijas kopplatība 2549 ha 
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Līdzšinējā laikā izstrādāti un apstiprināti 7 detālplānojumi (skat. 25. attēlu 3.12. sadaļā) – vērtējami kā 
augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši. 
 
No līdzšinējā plānojumā noteiktajām obligāto detālplānojumu teritorijām jaunajā plānojumā 
pārmantojamas četras:  

- teritorija starp Daugavu un Rīgas ielu (Cukurfabrikas ielas rajons), 
- teritorija starp Neretas un Nameja ielām, 
- teritorija Celtnieku/Kārklu ielas rajonā, 
- Ķieģeļu ielas rajons. 

 
Kopumā ir secināms, ka līdzšinējais teritorijas plānojums ir pamats jaunajam teritorijas plānojumam, to 
pielāgojot aktuālo teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām - Ministru 
kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 «Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi» u.c., tostarp pārmantojot funkcionālo zonu pamatgrupu – apbūves teritoriju un dabas 
teritoriju savstarpējo bilanci. Līdzšinējie izstrādātie un detālplānojumi (skat. sarakstu TIAN pielikumā) 
saglabājami kā spēkā esoši.  
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3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 
 

3.1. Pamatojums 
 
Teritorijas plānojums izstrādes mērķis ir nostiprināt tiesisko pamatu Jēkabpils pilsētas teritorijas 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai telpiskajai attīstībai, nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas 
plānošanas jomā. Plānojums izstrādāts atbilstoši 2014.gada 14.oktobra MK noteikumi Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk arī MK noteikumi 
Nr.628), kas nosaka teritorijas plānojuma sastāvu un izstrādes kārtību, kā arī prasības teritorijas 
plānojuma izstrādei, izmantojot vienotu valsts informācijas sistēmu - Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmu (turpmāk - TAPIS). TAPIS ir primārā plānošanas dokumenta publicēšanas 
darba vide un informācijas avots, kurā t i e k  izstrādāts arī jaunais plānošanas dokuments – Jēkabpils 
pi lsētas teritorijas plānojums, ievērojot normatīvajā aktā par teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmu noteiktās prasības un izmantojot noteiktu teritorijas izmantošanas veidu 
klasifikatoru. 2013.gada 30.aprīļa MK noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - VAN) nosaka vienotas normas teritorijas attīstības 
plānošanai, izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā vienotu pieeju funkcionālā zonējuma noteikšanai, 
funkcionālajā zonā atļautajiem galvenajiem un papildizmantošanas veidiem u.c. normas. 

 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma (01.12.2011.) 3.pants kā būtisku teritorijas attīstības 
plānošanas principu nosaka “pēctecības principu”, ka jaunus teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus izstrādā, izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas 
praksi. Ņemot vērā pēctecības principu, jaunajā Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumā ir saglabātas 
spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās prasības un normas (ciktāl tās nav pretrunā ar valstī 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām). 
 
3.2. Galvenie risinājumi  
 

1. Apbūvējamo un neapbūvējamo teritoriju struktūra un savstarpējā bilance tiek pārmantota 
no līdzšinējā teritorijas plānojuma.  
 

2. Aktualizētas aizsargjoslas u.c. teritorijas izmantošanas aprobežojumi atbilstoši aktuālajiem 
normatīvajiem aktiem. 

 
3. Teritorijas plānojumā integrēti aktuālie projekti: otrais tilts pāri Daugavai, Dolomīta ielas un 

valsts autoceļa P76 savienojums (projekta “Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam) īstenošanai, ielu 
tīkla attīstība Ķieģeļu ielas rajonā, Jēkabpils pilsētas kapsētas paplašināšanas iespējas u.c.  
 

4. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 240 (VAN ) nodrošināta teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas 
zonu pāreja un Funkcionālo zonējumu, kā arī ieviestas teritorijas ar īpašiem noteikumiem – 
skat. tālāk 3.8. un 3.9. sadaļas. 

 
5. Izstrādātie un spēkā esošie detālplānojumi tiek saglabāti kā spēkā esoši. 
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3.3. Risinājumi vides un dabas aizsardzības jomā  

Visa veida aizsargjoslas ir attēlotas teritorijas plānojuma grafiskā daļas kartē “Galvenās aizsargjoslas u.c. 
teritorijas izmantošanas aprobežojumi”. Applūstošās teritorijas apspriešanā nodotajā teritorijas plānojuma 
redakcijā iekļautas atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajiem datiem un attēlotas atbilstoši M 1: 10 000 
noteiktībai ( t.i. 1 mm uz kartes – 10 m dabā). Veicot zemes vienības precīzo uzmērīšanu M1: 500 
noteiktībā, applūstošās teritorijas robežas, ja nepieciešams, ir precizējamas, ņemot vērā LVĢMC aktuālos 
datus un applūstošo teritoriju noteikšanas metodiku saskaņā ar aktuālajiem, spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.  
Aktualizēts piesārņotajām un potenciāli piesārņoti vietu saraksts (skat. detalizētu izklāstu Vides pārskatā); 
pirms šo teritorijas tālākās izmantošanas papildus detalizēti izvērtējamas, un, ja nepieciešams, jāveic 
sanācija vai monitorings (skat. nosacījumus TIAN 3.5.2. apakšnodaļā). 

Plānojumā ir uzrādīta Jēkabpils pilsētas kapsēta, tostarp tās paplašināšanai plānotā teritorija.  

Tālākajā TP īstenošanas gaitā, vietās, kur tas ir pamatoti nepieciešams, LP, DP vai būvprojektu sastāvā var 
paredzēt atbilstošus papildus pasākumus saimnieciskās darbības rezultātā kaitīgās ietekmes novēršanai uz 
cilvēka dzīves apstākļiem un apkārtējo vidi, pasākumus gaisa kvalitātes nodrošināšanai; pasākumus trokšņa 
līmeņa samazināšanai u.tml. (piemēram, teritorijās dzelzceļa vai maģistrālo (B kategorijas ielu) tiešā 
tuvumā).  

Jēkabpils pilsētas teritorijā ir valsts nozīmes aizsargājami koki (dižkoki), daudzi pašvaldības nozīmes 
aizsargājami koki (saraksts ir pievienots Vides pārskata pielikumā) un viens aizsargājams akmens 
(dižakmens) – Radžu akmens. Pilsētas teritorijā nav citu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, objektu vai 
mikroliegumu. Pilsētas teritorijā esošie meži tiek saglabāti un plānoti atbilstoši meža nozares normatīvajiem 
aktiem, meži Radžu ūdenskrātuves apkārtnē – mežaparka statusā. Saskaņā ar 2003.gada 4.februāra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.63 “Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika”, meži, kas Jēkabpils 
pilsētas teritorijas plānojumā ir noteikti funkcionālajās zonā Mežu teritorijas (M1) un Mežu teritorijas (M2) 
ir noteikti arī mežu aizsargjoslas ap pilsētām statusā. Pilsētas teritorijā esošie parki un skvēri tiek plānoti 
atbilstoši līdzšinējai izmantošanai. Dabas teritorijas Daugavas, Donaviņas u.c. ūdensteču apkārtnē, kā arī 
pie Radžu ūdens krātuves – dabas pamatnes saglabāšanai un ar iespējām tās labiekārtot. 

Cita detalizēta, ar vides kvalitāti saistītā informācija ir iekļauta Vides pārskata sējumā. 

3.4. Risinājumi kultūras mantojuma aizsardzības jomā 
  
Teritorijas plānojuma saistošajā daļā ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un vietējās nozīmes 
kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu uzskaitījums, kā arī līdzšinējā teritorijas plānojumā noteiktie vēsturiskās 
pilsētvides fragmenti ar īpašiem apbūves noteikumiem (skat. grafiskās daļas karti “Galvenās aizsargjoslas 
un teritorijas izmantošanas aprobežojumi”) nosacījumi iekļauti TIAN 2.9. apakšnodaļā “Prasības kultūras 
mantojuma saglabāšanai). 

Saskaņā ar VKPAI nosacījumiem Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādei, Jēkabpils pilsētā atrodas 
20 nekustamie kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128. Minētie 
kultūras pieminekļi ietver 1 pilsētbūvniecības, 1 arheoloģijas, 8 arhitektūras, 8 mākslas, 1 vēstures un 1 
industriālo pieminekli (saraksts iekļauts TIAN 6.pielikumā, principiālais izvietojums skatāms tālāk tekstā, 
5.attēlā). Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 
pieminekļos vai to aizsardzības zonās, tiek ņemti vērā sekojoši saistošie normatīvie akti un to prasības: 
saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu 
aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem pilsētās noteikta 100 m, ja aizsardzības 
zona nav noteikta īpaši. Ja kultūras piemineklis atrodas kāda cita kultūras pieminekļa teritorijā vai 
aizsardzības zonā (piemēram, Jēkabpils pilsētas vēsturiskā centra robežās), individuālā aizsardzības zona 
netiek noteikta. Ja nekustams mākslas piemineklis atrodas kultūras pieminekļa iekštelpās, tam atsevišķa 
aizsardzības zona netiek noteikta. VKPAI ir uzsākusi darbu pie valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa "Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7432) un valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa "Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve" (valsts aizsardzības Nr.6308) teritoriju 
robežu un to aizsargjoslu (aizsardzības zonu) precizēšanas. Risinājums atbilstoši VKPAI sniegtajai 
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informācijai uz 01.11.2017. attēlots grafiskās daļas kartē “Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa 
“Jēkabpils vēsturiskai centrs” individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) priekšlikums”. 

5.attēls. Valsts aizsargājamo dabas un kultūras pieminekļu un vietējās nozīmes aizsargājamās apbūves 
teritoriju izvietojums. 
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3.5. Risinājuma transporta infrastruktūras jomā  
 
Ielu infrastruktūras attīstība 
 
Vispārīgie principi transporta infrastruktūras attīstības iespēju nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas teritorijas 
plānojumā ir noteikti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas IAS 2030, tanī ietvertajām vadlīnijām transporta attīstībai 
pilsētā un apkārtējo teritoriju sasaistes nodrošināšana un pārmantojot līdzšinējā teritorijas plānojumā 
noteikto ielu tīklu. TP iekļauti aktuālie projekti (Daugavas otrais tilts, Dolomīta ielas pieslēgums P76 
projekta “Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam” īstenošanai u.c.). Atbilstoši MK 240 (VAN) prasībām, TP 
sastāvā noteiktas ielu kategorijas, nodrošinot pāreju no līdzšinējā TP esošās ielu klasifikācijas uz MK 
noteikumos noteikto. 

6.attēls. Ielu struktūra un kategorijas atbilstoši līdzšinējai ielu klasifikācijai 
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7.attēls. Ielu kategorijas atbilstoši MK 240 (VAN) 
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Vispārīgās prasības Transporta infrastruktūrai iekļautas TIAN 3.1. apakšnodaļā, prasības ielu teritorijām- 
apakšnodaļā Transporta infrastruktūras teritorijas TR1, 12.pielikumā pievienots ielu saraksts, ietverot ielu 
kategorijas un sarkano līniju platumu informāciju, kā arī principiālos ielu šķērsprofilus. 
 
Ielu sarkanās līnijas attēlotas, ņemot vērā līdzšinējā TP noteiktajiem un ADTI sistēmā reģistrētajiem 
datiem, precizējot atbilstoši situācijas izvērtējumam. Vispārīgā gadījumā, ja šajā plānojumā, 
lokālplānojumā vai detālplānojumā nav noteikts citādi, sarkanā līnija sakrīt ar ielas zemes vienības robežu. 
Sarkanās līnijas, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, precizē atbilstoši mēroga noteiktībai 
lokālplānojumā, detālplānojumā, zemes ierīcības projektā vai veicot zemes vienības precīzo uzmērīšanu un 
tie nav teritorijas plānojuma grozījumi.  
 
Dzelzceļa infrastruktūra 
 
Teritorijas plānojuma saistošajā daļā, grafiskās daļas kartēs “Funkcionālais zonējums” un “Galvenās 
aizsargjoslas u.c. teritorijas izmatošanas aprobežojumi” attēlota dzelzceļa zemes nodalījuma zona atbilstoši 
VZD Kadastra sistēmas datiem un AS “Latvijas dzelzceļš” sniegtajai informācijai un noteikta kā transporta 
infrastruktūras teritorijas apakšzona TR2 (skat. nosacījumus TIAN 4.7.2.apakšnodaļā). 
 
 Dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas attēlotas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 2006.gada 
18.jūlija MK noteikumu Nr.599  “Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem 
pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktu drošības aizsargjosla” 
nosacījumiem, ņemot dzelzceļa zemes nodalījuma zonas robežas un klātienes konsultācijas ar AS “Latvijas 
dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvaldes speciālistiem.  
 
TP apspriešanas ietvaros ar AS “Latvijas dzelzceļš” atsevišķi risināms jautājums par vietām, kur dzelzceļa 
zemes nodalījuma zonu saskaņā ar līdzšinējo teritorijas plānojumā skar ielu sarkanās līnijas (Zvaigžņu ielas 
pieslēgums Madonas ielai, Krustpils/Transporta ielas savienojums, Aizupes ielas pieslēgums Madonas ielai 
u.tml.). Apspriešanā nodotajā plānojuma redakcijā ir precizētas ielu sarkanās līnijas, Zvaigžņu ielas un 
Aizupes ielu pieslēgumu Madonas ielai risinot, neskarot dzelzceļa zemes nodalījumu zonu. Krustpils  ielas 
turpinājums līdz Transporta ielai ir saglabāts ielas sarkanajās līnijās, jo ir pamatots kā dabā esoša un faktiski 
lietota iela ~ 160 m garā posmā, kas nodrošina Transporta un Krustpils ielas sasaisti. Līdztekus Krustpils 
un Transporta ielas uzturēšanai pašvaldība nodrošina arī šī savienojuma uzturēšanu. Ielas posma 
saglabāšana ielas sarkanajās līnijas nekonfliktē ar esošo dzelzceļa infrastruktūras ēku un būvju izvietojumu 
un to izmantošanu. 
 
Velo infrastruktūras attīstība 

Teritorijas plānojuma ir  integrēta velomaršrutu un veloinfrastruktūras attīstības shēma (skat. tālāk tekstā 
9.attēlu). Detalizēts veloinfrastruktūras attīstības risinājumu un tā pamatojuma izklāsts iekļauts 
Velokoncepcijā6. 

 

Sabiedriskā transporta attīstība 

TP sastāvā iekļauta sabiedriskā transporta pārklājuma shēma (skat. 8.attēlu)  

 
 
Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 
 
Vispārīgās prasības transporta infrastruktūrai iekļautas TIAN 4.6. sadaļā, prasības Aizsargjoslu 
ievērošanai – 2.16 sadaļā. Aizsargjoslu uzskaitījums un platumu parametri pievienoti Paskaidrojuma 
raksta pielikumā.  

                                                           
6 „Veloinfrastruktūras attīstības koncepcija un audits Jēkabpilī”, pasūtītājs Jēkabpils pilsētas pašvaldība, izstrādātājs SIA “IE.LA 
inženieri”, 2018.g. 
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8.attēls. Sabiedriskā transporta pārklājums.  
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9.attēls.Velomaršrutu un veloinfrastruktūras attīstības principiālā shēma 
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3.6. Risinājumi inženiertehniskās apgādes jomā 
 

Visā Jēkabpils pilsētas teritorijā, ja tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām, papildus Apbūves 
noteikumos noteiktajam, i r  atļauts izmantot zemi un būves atbilstoši attiecīgajā funkcionālajā zonā 
atļautajai izmantošanai, kā arī inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve atļautās izmantošanas 
nodrošināšanai. 
 
Principiālais esošo un plānoto inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietojums atbilstoši 
inženierkomunikāciju turētāju sniegtajai informācijai parādīts tematiskajā kartoshēmas - skat. tālāk tekstā 
- “Elektroapgāde”, “Sakaru apgāde”, ”Gāzes apgāde”, “Ūdensapgāde”, “Sadzīves kanalizācija”, “Lietus 
kanalizācija” u.tml.  
 
Infrastruktūras objekti, kuru uzturēšanai izdalītas atsevišķas zemes vienība, ir ņemti vērā saistošās grafiskās 
daļas kartē “Funkcionālās zonējums” un noteiktas kā Tehniskās apbūves teritorijas (TA) (piemēram 
elektroapgādes apakšstacijas, ūdensgūtnes, NAI u.tml. ). 110 /330 EPL līniju novietojums attēlots atbilstoši 
topogrāfiskas kartes M 1: 10 000 noteiktībai. 20kV-0,4kV elektropārvades līnijas attēlo lokālplānojumos 
un vai detālplānojumos. 
 
Vispārīgas prasības noteiktas TIAN 3.2. sadaļā – Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem 
un 4.8. sadaļā “Tehniskās apbūves teritorijas (TA)”.  
 
Aizsargjoslas attēlotas atbilstoši TP mēroga 1: 10 000 noteiktībai, t.i.  tās aizsargjoslas, kuras ir platākas 
par 10 m. Aizsargjoslas ievēro Aizsargjoslu likuma u.c. saistīto normatīvo aktu prasības. 
 

Īstenojot teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu un konkrēto būvprojektu izstrādē ievēro 
"Aizsargjoslu likuma" (1997.g.), Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika" (2006.g.) uz. MK noteikumu, kas nosaka citu aizsargjoslu ap 
infrastruktūras objektiem noteikšanas metodiku, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības.  
 
Plānojot ielu, ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai 
šķērsojumos ar 110kV elektrolīniju un tuvošanos tām, ievēro nepieciešamos savstarpējos horizontālos un 
vertikālos attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", 
Aizsargjoslu likuma 45 .pantā, Ministru kabineta apstiprinātajos noteikumos Nr,982 "Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvos. 

Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstību un pasākumus dzeramā ūdens uzlabošanai 
nodrošina atbilstoši 2003.gada 29.aprīļa MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma 
un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kartība". Ūdensvada un kanalizācijas tiklus projektē, 
ievērojot LBN 223- 15 „Kanalizācijas būves" un LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves". 

Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto - nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīkla 
darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts 
ierīkot visās teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajās zonās; jaunveidojuma zemesgabala minimālā 
platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m) uz inženiertehniskās apgādes 
tīkliem un to objektiem neattiecina.. Izvērtējot mobilo sakaru mastu un antenu izvietojumu, ņem vērā 
Jēkabpils vēsturiskā centra u.tml. aizsarājamās teritorijas statusu. 

Ap gāzes vadiem un iekārtām ievēro ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam. Aizsargjoslas, kuru platums sasniedz 10m un vairāk, atbilstoši kartes mēroga 1: 10 000 
noteiktībai, ir attēlotas grafiskās daļas kartē “Aizsargjoslas u.c. teritorijas izmantošanas aprobežojumi.  
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10.attēls. Principiālais elektropagādes komunikāciju izvietojums 
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11.attēls. Principiālais gāzes apgādes komunikāciju izvietojums 
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12.attēls. Principiālais siltumapgādes komunikāciju izvietojums 
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13.atēls. Principiālais ūdensapgādes komunikāciju izvietojums 
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14.attēls. Galvenās ūdensgūtnes un to aizsardzības zonas 
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15.attēls Principiālais ūdensņemšanas vietu ugunsdzēsības vajadzībām izvietojums 
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16.attēls. Principiālais sadzīves kanalizācijas infrastruktūras izvietojums 
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17.attēls. Principiālais lietus kanalizācijas infrastruktūras izvietojums 
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18.attēls. Principiālais sakaru infrastruktūras izvietojums 
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Ģeodēziskie punkti 

 
Jēkabpils pilsētas teritorijā 
atrodas 10 (desmit) valsts 
ģeodēziskā tīkla punkti - 8 
(astoņi) nivelēšanas 1. klases 
(Nl) punkti, 1 (viens) 
gravimetrijas 2. klases (Gr2) 
punkts un 1 (viena) LatPos 
bāzes stacija (skat. 
kartoshēmu). Telpiskais 
izvietojums iekļauts arī 
grafiskās daļas kartē 
“Galvenās aizsargjoslas u.c. 
teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi” . 

Vietējās nozīmes 
ģeodēziskie punkti ir fiksēti 
ADTI sistēmā.  

Vispārīgie nosacījumi 
ģeodēziskajiem punktiem ir 
iekļauti TIAN 123.punktā, 
nosakot, ka ap valsts 
nozīmes ģeodēziskajiem p-
tiem ievēro Aizsargjoslu 
likumā noteiktos 
aprobežojumus; vietējā 
ģeodēziskā tīkla punktu 
ierīkošanu, uzturēšanu un 
aizsardzību Jēkabpils 
pilsētas teritorijā nodrošina 
Pašvaldība. 

19 attēls. Valsts ģeodēziskā tikla punktu izvietojums 

Plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, 
inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas 
skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums LĢIA par 
darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.  

Tālākā teritorijas plānojuma īstenošanā jāņem vērā, ka lokālplānojumos un detālplānojumos obligāti ir 
jāattēlo valsts ģeodēziskā tīkla punkti. 

Ģeodēziskā tīkla punktus ir aizliegts iznīcināt un bojāt, kā arī aizliegts veikt darbības, kas traucē pieeju 
ģeodēziskā tīkla punktiem un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos. Ja tiek bojāts ģeodēziskais punkts, tad 
atjaunošanas projekts jāsaskaņo ar ģeodēzisko punktu turētājiem, atjaunošanas darbi tiek veikti par tā 
līdzekļiem, kurš sabojājis ģeodēzijas. Atjaunojot būvi, ģeodēziskos punktus, kuri atrodas ēkās un būvēs 
(nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) nedrīkst aizsegt, bojāt, iznīcināti vai 
padarīti nepieejamus. 
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3.7. Risinājumi sociālās infrastruktūras un rekreācija objektu attīstības jomā 
 

Teritorijas plānojuma izstrādē ir respektēti esošie sociālās infrastruktūras  un rekreācijas objekti (skat. 
principiālo izvietojumu 20., 21.attēlos). Attiecīgi ņemts vērā, nosakot Publiskās apbūves,  Jauktas centra 
apbūves,  Dabas un apstādījumu teritoriju un Mežu teritiju  apakšzonas.  
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21.attēls. Rekreācijas objekti un teritorijas 
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3.8. Teritorijas funkcionālais zonējums 
 
Teritorijas plānošanā, nosakot atļauto izmantošanu, ar zonējuma palīdzību tiek parādītas un reizē 
nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas, strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb 
dažādās izmantošanas. Funkcionālā zonējuma izstrāde ir viens no teritorijas plānošanas galvenajiem 
mērķiem. Teritorijas izmantošanas veidu (funkcionālo zonu) iedalījums tiek veidots, balstoties uz atšķirīgu 
izmantošanas veidu galveno grupu noteikšanu, tai pašā laikā katras funkcionālās zonas telpiskās struktūras 
elementu vienojošās pazīmes ir to funkcija, telpiskais risinājums un novietojums. 30.04.2013. MK 
noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (VAN) nosaka 
vienotu funkcionālo zonu iedalījumu, kas jāizmanto, izstrādājot teritorijas plānojumus, to grozījumus un 
lokālplānojumus. 

4.tabula Funkcionālo zonu pārejas tabula 

Līdzšinējā Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma (2005. – 
2017.gadam) (ar 2010.gada grozījumiem) noteiktā plānotā 
(atļautā) teritorijas izmantošana 

Funkcionālais zonējums saskaņā ar MK 30.04.2013. 
noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”7 
 

Savrupmāju apbūves teritorija DzS  
Savrupmāju apbūves teritorija ar mežaparka raksturu DzSZ  
 

Savrupmāju apbūves teritorija DzS1 
Savrupmāju apbūves teritorija DzS2 
 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM 
 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzD Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzD 
 

Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija P 
Darījumu iestāžu apbūves teritorija ar autoservisu un DUS 
(PD1) 
Nekomerciālās sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (PI) 
Atpūtas iespēju teritorijas brīvā dabā (PI2) 

Publiskās apbūves teritorija P1 
Publiskās apbūves teritorija P2 
Publiskās apbūves teritorija P3 
 

Centru apbūves teritorijas (C) 
Jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorija (J)  
Jaukta ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (ar 
nelielu pieļaujamo ietekmi uz vidi) (JRP1) 

Jauktas centra apbūves teritorija JC1 
Jauktas centra apbūves teritorija JC2 
Jauktas centra apbūves teritorija JC3 
 
 

Vispārīgā ražošanas objektu apbūves teritorija (RR1) 
Smagās rūpniecības objektu apbūves teritorija (RR2) 
 
Jaukta ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorija ar 
ievērojamu pieļaujamo ietekmi uz vidi (JRP2) 

Rūpnieciskās apbūves teritorija R1 
 
 
Rūpnieciskās apbūves teritorija R2 
 

Komunālo objektu apbūves teritorija (RT) 
Vieglo automašīnu garāžu teritorija (RT1) 

Tehniskās apbūves teritorija TA 
 

 
Ielu un ceļu teritorija (L) 
Dzelzceļa teritorija (DzT) 

Transporta infrastruktūras teritorija TR1 
Transporta infrastruktūras teritorija TR2 

 
Parks vai skvērs (ZA1) 
Piemiņas vietu apstādījumu teritorija (ZA4) 
 
Krastmalu apstādījumi (ZA2) 
Dabas teritorijas (ZA3) 
Apstādījumu teritorija/sanitāro aizsargjoslu apstādījumi (ZA) 
 
Kapsētu teritorija (ZK) 

Dabas un apstādījumu teritorija DA1 
 
 
Dabas un apstādījumu teritorija DA2 
 
 
 
Dabas un apstādījumu teritorija DA3 
 

Meža teritorija (ZM) 
Mežaparku teritorija (ZM1) 

Mežu teritorija M1 
Mežu teritorija M2 

Ūdeņu teritorija Ūdeņu teritorija Ū 
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 4.tabulā iekļautas krāsas atbilstoši VAN; Teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskai apspriešanai sagatavotajā 
Funkcionālā zonējuma kartes izdrukas un pdf* formāta lietota no VAN nedaudz atšķirīgi krāsu toņi, lai uzskatāmāk 
parādītu apakšzonu atšķirības. 
 
Ar teritorijas plānojumu noteiktais funkcionālais zonējums balstīts uz principiem: 
- klasifikācija veidota saskaņā ar VAN noteikto vienoto funkcionālo zonu iedalījumu; 
- klasifikācija izveidota ar mērķi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc iespējas mazāku 

to skaitu; 
- ievērojot pēctecības principu, iespēju robežās maksimāli saglabāts šobrīd spēkā esošais regulējums 

attiecībā uz teritorijas izmantošanu un apbūvi (kas nav pretrunā normatīvo aktu prasībām). 
 
Katra konkrētā teritorija ir atšķirīga, tādēļ, lai klasifikācija neradītu tikai ierobežojumus, vairākās 
funkcionālajās zonās izdalītas apakšzonas ar atšķirīgiem izmantošanas noteikumiem, apzīmējot tās ar 
funkcionālā zonējuma indeksu (burtu un ciparu kombināciju). Funkcionālais zonējums attēlots grafiskās 
daļas kartē “Funkcionālais zonējums”. 
 
Detalizētu katras funkcionālās zonas atļauto izmantošanu - jaunveidojamo zemes vienību minimālās 
platības un apbūves parametrus - maksimālo apbūves blīvumu, maksimālo apbūves intensitāti, minimālo 
brīvo zaļo teritoriju, atļauto stāvu skaitu un maksimālo atļauto būvju augstumu skatīt sējumā “Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, 4.nodaļā “Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves 
parametriem katrā konkrētajā funkcionālajā zonā”. 
 

 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) - zemesgabali un teritorijas, kas paredzēti kvalitatīvas mājokļa 
funkcijas nodrošināšanai ģimeņu mājās uz atsevišķiem zemesgabaliem vidē ar augstu ekoloģisko vērtību. 
 Savrupmāju apbūves teritorija ar mežaparka raksturu (DzS2) - teritorijas ģimenes mājām ar lieliem 
zemesgabaliem vidē ar dabiskiem koku stādījumiem, kas saglabājami un izkopjami. 

 
Galvenā izmantošana ir vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja, bet papildizmantošanas ir īpatsvarā 
ierobežotas publiskā apbūve (tirdzniecības, pakalpojumu u.tml. rakstura izmantošanas). 

 
Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.1; 4.1.1. – 4.1.2.apakšsadaļās. 
 

 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kas paredzēti 
kvalitatīvu un daudzveidīgu mājokļu un intensīvas vai vidēji intensīvas dzīvojamās funkcijas 
nodrošināšanai šim nolūkam īpaši izbūvētā un labiekārtotā vidē. 

Galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve ar 1-3 stāvu, neieskaitot mansarda stāvu, daudzdzīvokļu namiem 
ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet papildizmantošanas ir īpatsvarā ierobežotas publiskās funkcijas 
(tirdzniecības, pakalpojumu u.tml. rakstura izmantošanas), kā arī vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas. 

Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.2.nodaļā. 

 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) - zemesgabali un teritorijas, kas paredzēti intensificētai 
dzīvojamās funkcijas nodrošināšanai kvalitatīvā, šim nolūkam īpaši izbūvētā un labiekārtotā vidē. 
Galvenokārt tie ir kvartāli ar esošo daudzstāvu dzīvojamajām mājām. 

Galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve ar 4 un vairāk stāvu daudzdzīvokļu namiem ar īres vai privātiem 
dzīvokļiem, bet papildizmantošanas veidi - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas, kas parasti 
izvietojamas dzīvojamo namu pirmajos stāvos un negatīvi neietekmē dzīvojamās vides kvalitāti. 

Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.3.nodaļā. 
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Dzīvojamās apbūves teritorijas ar precizējamiem apbūves raksturlielumiem jaunajā teritorijas plānojumā 
vairs netiek noteiktas – tās pārzonētas uz Savrupmāju, Mazstāvu un Daudzstāvu dzīvojamo apbūvi. 

 

 

Publiskās apbūves teritoriju P1, P2, P3  apakšzonās iekļautas līdzšinējā TP noteiktās: Sabiedrisko iestāžu 
apbūves teritorijas P, Darījumu iestāžu apbūves teritorija ar autoservisu un DUS (PD1), Nekomerciālās 
sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (PI). Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.4.nodaļā. 

P1 apakšzonā iekļautas  arī teritorijas Radžu ūdens krātuves, kas līdzšinējā teritorijas plānojumā bija 
noteiktas kā Atpūtas iespēju teritorijas brīvā dabā (PI2). Jaunajā plānojumā tām noteikti  atbilstoši teritorijas 
ar īpašiem noteikumiem izņēmumu nosacījumi  (skat. TIAN 5.1.5 apakšnodaļu Teritorija ar atpūtas iespēju 
brīvā dabā  (TIN15). 
 

 

Jauktas centra apbūves teritorijās (JC) izdalītas trīs apakšzonas JC1, JC2, JC3  iekļaujot līdzšinējā teritorijas 
plānojumā noteiktās Centru apbūves teritorijas (C), Jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorija (J), 
Jaukta ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (ar nelielu pieļaujamo ietekmi uz vidi) (JRP1). 
Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.5.nodaļā. 

   

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1, R2) noteiktas, lai nodrošinātu industriālo teritoriju attīstības iespējas, 
rūpniecisko uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamās teritorijas inženiertehnisko apgādi un 
transporta infrastruktūru, iekļaujot līdzšinējā teritorijas plānojumā noteiktās: Vispārīgā ražošanas objektu 
apbūves teritorijas (RR1), Smagās rūpniecības objektu apbūves teritorija (RR2), Jaukta ražošanas un 
sabiedrisko objektu apbūves teritorija ar ievērojamu pieļaujamo ietekmi uz vidi (JRP2). 

Apbūves parametrus precizē detālplānojumā vai būvprojektā, atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai, 
ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai. Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.6.nodaļā 

 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) noteiktas, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju 
satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, maģistrālo inženierkomunikāciju tīkla ekspluatācijas un attīstības 
iespējas (ceļi, ielas, laukumi, inženierkomunikāciju koridori u.tml.).  

Papildus atzīmējams, ka piebraucami ceļi, veloceliņi un gājēju celiņa izbūve, līdzīgi kā 
inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve nepieciešamajai izmantošanai ir atļauta visās citās teritorijās, 
izstrādājot attiecīgos projektus, atbilstoši institūciju tehniskajiem noteikumiem un saskaņojumiem. 
Publiskā dzelzceļa ekspluatācijas nodrošināšanai noteikta apakšzona TR2, kas attēlota atbilstoši dzelzceļa 
zemes nodalījuma zonas robežām.  
Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.7.nodaļā. 

 

Tehniskās apbūves teritorija (TA) noteikta, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu 
izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta 
infrastruktūru. Tās pamatā ietver maģistrālās nozīmes objektus (notekūdeņu attīstīšanās iekārtu teritorijas, 
ūdensgūtnes centralizētai izmantošanai, mobilo sakaru torņu ekspluatācijai izdalītās zemes vienības, 
elektroapgādes apakštacijas utml., kā arī garāžu teritorijas). 

Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.8.nodaļā 
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Dabas un apstādījumu (DA) teritoriju grupā izdalītas 3 apakšzonas. To būtība ir nodrošināt rekreācijas, 
sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanas iespēja dabas vai daļēji 
pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves (kur tas ir 
pamatoti nepieciešams).  

DA1 – parki, skvēri, t.sk. piemiņas vietas ( TIAN iekļauts konkrētu zemes vienību uzskaitījums). 

DA2 – apakšzona, kas ietver pārējās dabas pamatnes teritorijas, t.sk. krastmalas, neapbūvētas, ar vai bez 
kokiem apaugušas u.tml. teritorijas bez īpaša labiekārtojuma. 

DA 3 - apakšzona kurā galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju 
izvietošanu – kapsētas, tostarp Jēkabpils kapsētas paplašināmā teritorija. 

Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.9.nodaļā. 

 

Mežu teritorijas (M1, M2) ir noteiktas attiecībā uz meža zemēm, lai nodrošinātu apstākļus meža galveno 
funkciju - mežsaimnieciskās darbības, rekreācijas un dabas aizsardzības īstenošanai. Mežu teritoriju 
galvenais teritorijas izmantošanas veids ir mežsaimniecība, meža infrastruktūras izbūve un uzturēšana, 
dabas aizsardzība.  

Galvenā atļautā izmantošana – mežsaimnieciska izmantošana.  

M1 - mežu teritorijas  

M2 – mežaparka teritorija pie Radžu ūdenskrātuves, kā arī atsevišķie mežu nogabali pilsētas dienviddaļā, 
Brodu virzienā. 

Teritorijas izmatošanu primāri regulē atbilstoši Mežu nozares normatīvajiem akti. 

Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.10. nodaļā. 

 

Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai plānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu 
ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, rekreācijai un vides aizsardzībai (Daugava, Radžu 
ūdenskrātuve u.c. dabīgās ūdensteces un ūdenstilpnes) 

Izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 4.12.nodaļā.  

3.9. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem 
 

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN) noteiktas ar mērķi papildus funkcionālajam zonējumam izdalīt 
atsevišķas teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Tās ir:  
 
- TIN 3 - teritorijas, kurām izstrādājams detālplānojums  
 
- Citas teritorijas ar īpašiem noteikumiem:  

TIN 11- teritorija, kurā ir spēkā esošs detālplānojums,  
TIN 12 - valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs" 
(v.a.nr. 7432) teritorija,  
TIN 13 - vēsturiskās pilsētvides fragmenti ar īpašiem apbūves noteikumiem, 
TIN14- turpmākās izpētes teritorijas - dzelzceļa divlīmeņa šķērsojums Kurzemes ielas/Ventas 
ielas/Dzelzceļmalas /Slimnīcas ielas pārvada lietderības un Slimnīcas ielas turpinājuma pieslēgumam 
pie Zīlānu ielas īstenošanas iespēju tālākai izvērtēšanai, 
TIN 15 – teritorija ar atpūtas iespēju dabā/teritorijas ar paaugstinātu apstādījumu īpatsvaru pie Radžu 
ūdenskrātuves.   

 
Šo teritoriju izmantošanas noteikumi iekļauti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.nodaļā. 
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21.attēls. Dzīvojamās apbūves teritorijas 
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22.attēls. Publiskās apbūves teritorijas 
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23.attēls. Jauktas apbūves teritorijas 
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24.attēls.  Industriālās, tehniskās u.tml.  uzņēmējdarbībai attīstāmās  apbūves teritorijas 
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24.attēls. Dabas un apstādījumu teritorijas 
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3.10. Kopīgo interešu jautājumi ar kaimiņu pašvaldībām 
 
Krustpils novada pašvaldība ir izteikusi sekojošus priekšlikumus :  
 

1) plānojot veloceliņu tīklu, izvērtēt iespēju veloceliņa izveidei Zīlānu ielā posmā no 
dzelzceļa līdz robežai ar Kūku pagastu, veidojot savienojumu ar Krustpils novada 
teritorijā izbūvēto veloceliņu. 

2) plānojumā iesakām iekļaut sadaļu par kaimiņu pašvaldību kopējām plānošanas 
teritorijām, kurās ietvert kopīgu tūrisma maršrutu plānošanu, ražošanas teritoriju 
attīstību, rekreācijas teritoriju izmantošanu, sabiedriskā transporta tīkla attīstību, valsts 
autoceļu kvalitātes uzlabošanu, lai nodrošinātu apkārtējo novadu iedzīvotāju nokļūšanu 
līdz nacionālās nozīmes attīstības centram un valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu 
centram; 

3) plānojot pilsētas teritorijas perspektīvo zonējumu, ņemt vērā Krustpils novada teritorijas 
plānojumā noteikto plānoto ( atļauto) izmantošanu robežzonās. 

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir izteikusi sekojošus priekšlikumus:  

1) vides un dabas resursu bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas teritoriju ap 
ūdens ņemšanas vietām - urbums Nr.8025; 

2) attēlojot Jēkabpils pilsētas centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
shēmas, attēlot savienojumu ar Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Ābeļu un Brodu 
ciemu; 

3) plānojot jaunas dzīvojamo māju apbūves teritorijas, ņemt vērā Jēkabpils novada 
teritorijas plānojumā noteiktās ražošanas objektu apbūves teritorijas, kas 
robežojas ar Jēkabpils pilsētas teritoriju: 
- zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 56480010205; 
- zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 56480010024; 
- zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 56480010115; 
- zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 56480010055; 
- zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 56480010201; 
- zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 56480010204; 
- zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 56480010206; 

4) plānojot veloceliņus, izvērtēt iespēju veloceliņa izveidei Brīvības ielas posmā 
Brīvības iela 2D līdz Brīvības iela 2A, kas tālāk tiktu plānots Ābeļu pagasta 
teritorijā autoceļa Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste nodalījuma joslā līdz 
pagriezienam uz Ābeļu pamatskolu; 

5) plānojot transporta tīkla attīstību saistībā ar projektējamo otru tiltu pilsētas teritorijā, 
nodrošināt transporta tīkla sasaisti ar Ābeļu un Brodu ciemiem Ābeļu pagastā; 

6) plānojumā iesakām iekļaut sadaļu par kaimiņu pašvaldību kopējām plānošanas 
teritorijām, kurās ietvert kopīgu tūrisma maršrutu plānošanu, ražošanas teritoriju 
attīstību, rekreācijas teritoriju izmantošanu, valsts autoceļu kvalitātes uzlabošanu, lai 
nodrošinātu apkārtējo novadu iedzīvotāju nokļūšanu nacionālās nozīmes attīstības 
centram un valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu centram. 

7) Jēkabpils novada pašvaldībai ir nozīmīgi, lai ceļš apkārt Radžu ūdenskrātuvei 
tiktu sasaistīts ar Brodu ciema teritoriju, jo ceļš nodrošina piekļuvi pie vairākiem 
īpašumiem Brodu ciema teritorijā. 

Salas novada pašvaldība - nav paudusi konkrētas intereses .  

Kaimiņu pašvaldību viedokļi ir ņemti vērā un sagatavotā Jēkabpils pilsētas TP 1.redakcija nav 
pretrunā ar tiem.  
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3.11. Aizsargjoslas joslas u.c. teritorijas izmantošanas aprobežojumi 
 

Aizsargjoslas Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumā noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likumam, attēlotas 
grafiskās daļas kartē “Aizsargjoslas u.c. teritorijas izmantošanas apgrūtinājumi” atbilstoši mēroga 1: 10 000 
noteiktībai, t.i. kuru platums ir vienāds vai lielāks par 10 m.  
 
Objektu saraksts, kam noteiktas aizsargjoslas, iekļautas pielikumā. Aizsargjoslās ievēro Aizsargjoslu 
likumā un saistītajos normatīvajos aktos noteiktos aprobežojumus. TIAN netiek dublēti Aizsargjoslu 
likuma u.c. normatīvo aktu nosacījumi. 
 
Izmaiņas apgrūtinātajās teritorijās un objektos un ar tiem saistītajās aizsargjoslās un/vai aizsardzības 
zonās, nav Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi. 
 
Visa veida aizsargjoslas ir jāprecizē un jāattēlo lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības 
projektos vai apgrūtinājumu plānos, atbilstoši to izstrādes mēroga noteiktībai.  
 

 
3.12. Teritorijas plānojuma īstenošana 
 
Teritorijas plānojumu īsteno atbilstoši Būvvaldē saskaņotiem būvprojektiem Būvniecības procesā 
noteiktajā kārtībā. Nepieciešamības gadījumā, izskatot konkrētu attīstības ieceri un /vai būvniecība 
pieteikumu, pašvaldība ir tiesīga papildus piemērot lokālplānojuma, detālplānojuma, publiskās 
apspriešanas vai atklāta arhitektūras konkursa procedūras. Procedūru piemēro normatīvajos aktos 
noteiktajos un TIAN 6.sadaļā “Teritorijas plānošanas īstenošanas kārtība” minētajos gadījumos.  
 
Ja nekustamā īpašuma izmantošana likumīgi iesākta pirms šī Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, bet 
teritorijas plānojums nosaka nekustamajā īpašumā citu atļauto izmantošanu, īpašnieks ir tiesīgs turpināt 
likumīgi uzsākto izmantošanu šādos gadījumos: 

- ir izsniegta būvatļauja, kurai nav beidzies derīguma termiņš; 
- ir akceptēts būvprojekts, kura akceptam nav beidzies derīguma termiņš; 
- zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas ēkas; 
- ir saskaņots būvprojekts vai ir spēkā esoša būvatļauja. 

 
Ja nekustamā īpašuma likumīgi uzsāktā izmantošana, ko Persona turpina pēc jaunā teritorijas plānojuma 
spēkā stāšanās, neatbilst Teritorijas plānojuma prasībām, tad šim nekustamajam īpašumam ir 
neatbilstošas izmantošanas statuss. Persona (nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks) ir tiesīga 
turpināt neatbilstošu izmantošanu, bet jebkuru jaunu būvniecību un cita veida izmantošanu veic tā, lai 
nepalielinātu neatbilstību teritorijas plānojuma prasībām (skat. detalizētos nosacījumus TIAN 
2.3.apakšnodaļā ).  

 
Pirms š ī  Teritorijas plānojuma apstiprinātos detālplānojumus īsteno atbilstoši  detālplānojumam.  
Skat. tālāk tekstā spēkā esošo DP sarakstu un  TIAN 3. pielikumā.  
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25.attēls. Spēkā esošie detālplānojumi 
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1.pielikums. Objektu saraksts, kam atbilstoši TP grafiskā daļas mērogam ir attēlotas aizsargjoslu  
 

Aizsargjoslas veids/nosaukums Aizsargjoslas un to platums, kas attēlotas TP, atbilstoši 
TP grafiskās daļas M1: 10 000 noteiktībai 

 
1. Vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas: 
 

1.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas: 10 m Radžu krātuvei,  
10 m Donaviņai,  
10 m ap dīķiem (kam platība lielāka par 0,1 ha)  
20 m salās,  
Daugavai – ietverot applūstošo teritoriju 

1.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap 
kultūras pieminekļiem:  

 

 Valsts aizsargājamajamais valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
piemineklis “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” 
(v.a.nr.7432)  
Ņemot vērā, ka citi valsts aizsargājamie kultūras pieminekļu 
atrodas tā robežās, to aizsardzības zonas atsevišķi netiek 
noteiktas) 

1.3. aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas 
vietām 
 

Stingrā režīmā - 10m, 50m 
Ķīmiskās aizsargjoslas – atbilstoši aprēķinam (skat. shēmu) 

1.4. mežu aizsargjosla ap pilsētām pilsētas teritorijā esošie meži (t.sk. sakrīt ar FZ kartē noteikto 
funkcionālo zonējumu M1, M 2) 

2. Ekspluatācijas aizsargjoslas:   
2.1. aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un 

dzelzceļiem 
 

 
2.1.1. ielu sarkanās līnijas Ņemot par pamatu līdzšinējā TP noteiktās, ADTI sistēmas 

datos reģistrētās ielu sarkanajām līnijas, precizējot un 
papildinot ar iepriekš nenoteiktajiem ielu posmiem un 
plānotajām ielām 

2.1.2. gar autoceļiem Valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējās nozīmes 
autoceļiem – ne mazāk kā ceļa nodalījuma zonas robeža un 
iedibinātā būvlaide,  
pilsētas robežās noteikta kā ielas sarkanā līnija 
 

2.1.3. aizsargjosla gar dzelzceļu 50m no malējās sliedes uz katru pusi, t.sk. ne mazāk kā 
dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robeža 

2.2. aizsargjoslas gar elektronisko sakaru 
tīkliem un stacionārajiem 
radiomonitoringa punktiem; 

Neattēlo; ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu likumā 
noteiktajam 

2.3. aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko 
un hidroloģisko novērojumu stacijām 
un hidrometriskajiem posteņiem un ap 
citiem stacionāriem valsts nozīmes 
monitoringa punktiem un posteņiem; 

200 m;  
5 m, 10 m-  
atbilstošo LVĢMC aktuālajai info . 

2.4. aizsargjoslas gar elektriskajiem 
tīkliem; 

110 kV — 7 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi, 
Zemākas jaudas EPL – grafiski neattēlo, ievēro nosacījumu 
atbilstoši Aizsargjoslu likumam 
 

2.5. aizsargjoslas gar siltumtīkliem; Neattēlo; ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam 

2.6. aizsargjoslas gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem; 

Neattēlo; ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam 

2.7. aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla 
punktiem; 

Neattēlo; ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam.  
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2.8. aizsargjoslas ap gāzesvadiem, 
gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes 
noliktavām un krātuvēm; 

Neattēlo; ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam 

2.9. aizsargjoslas ap pazemes ūdeņu valsts 
nozīmes monitoringa posteņiem un 
dziļurbumiem; 

Atbilstošo LVĢMC aktuālajai info 

3. Sanitārās aizsargjoslas:   
- ap kapsētu 300m 
- ap NAI  200m 

4. Drošības aizsargjoslas:  
- aizsargjoslas teritorija gar 

dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, 
naftas produktus, bīstamas 
ķīmiskās vielas un produktus 

 ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robeža 
publiskās infrastruktūras dzelzceļam. 

- aizsargjoslas teritorija ap 
automobiļu dabasgāzes uzpildes 
kompresoru staciju (AGUKS) ar 
gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu 
kopējo saspiestās gāzes apjomu, 
lielāku par 500 kubikmetriem 

50 m 

- aizsargjoslas teritorija ap degvielas 
uzpildes staciju un automašīnu 
degvielas uzpildes iekārtu 

25 m 

- aizsargjosla ap naftas, naftas 
produktu, bīstamo ķīmisko vielu 
un produktu cauruļvadiem, tilpnēm 
un krātuvēm 

10 m, 25 m, 50 m 

- aizsargjoslas teritorija gar 
siltumtīkliem 

25 m (virszemes 500 mm siltumvadam) 

 


