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APZĪMĒJUMI 
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ES – Eiropas Savienība 

Jēkabpils IAS 2030 vai Stratēģija - Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

NAP – Nacionālais attīstības plāns 

Līdzšinējais teritorijas plānojums - Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma (2005. – 2017.gadam) (ar 

2010.gada grozījumiem) 

LR – Latvijas Republika 

LVĢMC – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Plānojums – Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. 

Programma  jeb Jēkabpils programma - Jēkabpils pilsētas attīstības programmā 2015. – 2021. g 

PŪO – pazemes ūdensobjekts 

RVP – reģionālā vides pārvalde 

SIVN – ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums 

Stratēģija vai Jēkabpils stratēģija - Jēkabpils pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2030.g.  

TIAN – teritorija apbūves un izmantošanas noteikumi 

TIN – teritorija ar īpašiem nosacījumiem 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

UBAP – upju baseina apgabala plāns 

VAN – vispārīgie apbūves noteikumi atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Vides pārskats – ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros sagatavots dokuments, kurā 

aprakstīta, novērtēta plānošanas dokumenta, tā iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekme uz vidi un 

aprakstīti pasākumi negatīvās ietekmes mazināšanai 

VKPAI - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

VPVB vai Birojs – Vides pārraudzības valsts birojs 

VŪO – virszemes ūdensobjekts 

VVD – Vides valsts dienests 
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IEVADS 

 

Vides pārskats ir sagatavots Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030.g (turpmāk tekstā – 

Plānojums) pilnveidotajai redakcijai. Teritorijas plānojums ir sagatavots Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

administratīvajai teritorijai.  

Jēkabpils pilsētas plānojuma izstrādes mērķis turpmākajam 12 gadu plānošanas periodam ir atbilstoši 

pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem un telpiskās attīstības perspektīvai izstrādāt efektīvu 

pilsētas plānošanas instrumentu Jēkabpils pilsētas ilgtermiņa attīstības īstenošanai teritorijas 

izmantošanas aspektā.  

Teritorijas plānojumā, nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu un turpmāko plānoto (atļauto) 

izmantošanu, ir integrētas Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības. Bez tam Plānojuma risinājumi ir 

izstrādāti, ņemot vērā  Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktos ilgtermiņa attīstības 

mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu, kā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 g. 

(Latvija 2030”) Jēkabpilij noteiktos attīstības virzienus.  Teritorijas plānojums ir izstrādāts, izmantojot 

teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (turpmāk - TAPIS), ievērojot Ministru kabineta 

2014.gada 8.jūlija noteikumus Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 

noteikumi” nosacījumus. 

Teritorijas plānojumā rakstveidā un grafiski ir attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana un noteikta 

plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi 12 gadu perspektīvā. Teritorijas 

plānojums ir izstrādāts, ņemot vērā nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās vides un dabas 

aizsardzības prasības.  

Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) ietvaros. SIVN 

tiek veikts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „ Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" II nodaļas 2.2.1.punktā noteikto, jo teritorijas 

plānojums republikas pilsētām atbilst tiem plānošanas dokumentiem, kuriem nepieciešams 

stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

Vides pārskata mērķis ir novērtēt teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas redakcijas iespējamo 

ietekmi uz vidi un noteikt pasākumus iespējamās ietekmes mazināšanai. Vides pārskatā ir iekļauta 

informācija un veikta pieejamās informācijas un datu analīze atbilstoši prasībām un detalizācijas 

līmenim, ko nosaka vides aizsardzības jomas normatīvie akti un Vides pārraudzības valsts birojs. 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas redakcija un tās SIVN Vides pārskata 

projekts no 2018. gada 22. janvāra līdz 2018. gada 20. februārim bija nodots publiskajai apspriešanai, 

publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018. gada 07. februārī.  

Par Vides pārskata projektu ir saņemtas atsauksmes no VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, 

Dabas aizsardzības pārvaldes un Veselības inspekcijas.  

Šajā precizētajā Vides pārskatā ir ietverti teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta 

sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju priekšlikumi (skatīt 11. un 12.pielikumu).  

Precizētā Vides pārskats redakcija tiek iesniegta Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma 

saņemšanai. Vienlaikus teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas 

domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr. 530 (protokols Nr. 28, 4.§) ir nodota publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.  
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1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA PAMATNOSTĀDNES UN SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTIEM 

1.1. Definētie galvenie mērķi un plānojuma izstrādes pamatprincipi  

Teritorijas plānojuma izstrādes pamatprincipi, mērķi un uzdevumi ir noteikti darba uzdevumā, kurš ir 

apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes 2017. gada 20.aprīļa lēmumu Nr. 140 (protokols 

Nr.9, 12.paragrāfs) “Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, izstrādes vadītāja 

un darba uzdevuma apstiprināšanu.  

Teritorijas plānojuma izstrādes principi: 

 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. 

Darba uzdevumā arī noteikts, ka teritorijas plānojums ir jāizstrādā ievērojot plānošanas 

nepārtrauktības un pēctecības principu un risinājumi, kuru pamatojums nemainās, jāintegrē jaunajā 

teritorijas plānojumā. 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir atbilstoši pilsētas attīstības stratēģiskajiem 

mērķiem un telpiskās attīstības perspektīvai izstrādāt efektīvu pilsētas plānošanas instrumentu 

Jēkabpils pilsētas ilgtermiņa attīstības īstenošanai teritorijas izmantošanas aspektā. 

Galvenie teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi ir:  

1. Teritorijas plānojuma risinājumos realizēt un integrēt Stratēģijā noteiktos galvenos Jēkabpils 

pilsētas telpiskās attīstības perspektīvos virzienus: 

 inovatīvas un kvalitatīvas pilsētvides telpiskā attīstība; 

 industriālo teritoriju harmoniska attīstība pilsētvides ainavā; 

 vienlīdzīgas piekļuves iespējas un izmantošanas iespējas infrastruktūrai un publiskajiem 

pakalpojumiem. 

2. Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un apsaimniekošana 

3. Pārskatīt un izvērtēt “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi (2007.- 2019.)” risinājumu 

(aizsargjoslu teritorijas, vispārīgās prasības teritorijas plānošanai un izmantošanai, apbūves 

parametri u.c. noteikumi) un to atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Ministru 

kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.240) prasībām 

4. Izvērtēt spēkā esošos detālplānojumus, to atbilstību normatīvo aktu prasībām un Attīstības 

stratēģijai. Atbilstoši izvērtējumam, izstrādāt priekšlikumus par atceļamajiem detālplānojumiem vai 

to daļām, par detālplānojumu risinājumiem, kuri būtu iestrādājami Teritorijas plānojumā. 

5. Pārskatīt un izvērtēt pašvaldībai piederošo teritoriju perspektīvo izmantošanu un to atbilstību 

pašvaldību funkciju veikšanai un ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai. Norādīt teritorijas, kas 

būtu nepieciešamas pašvaldības funkciju realizēšanai. 

6. Pārskatīt un precizēt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas, to aizsargjoslas, 

atbilstoši Aizsargjoslu likumam, ievērojot Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā 

noteiktās prasības. 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

7 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

7. Teritorijas plānojumā ietvert vispārīgu transporta infrastruktūras attīstības plānu, paredzēt ielu 

kategorijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.240 iedalījumam. 

8. Izvērtēt privātpersonu iesniegtos priekšlikumus, institūciju nosacījumus, atzinumus, kā arī 

izstrādātos un realizētos projektus pilsētas teritorijas infrastruktūras attīstībā. 

9. Integrēt teritorijas plānojumā inženierkomunikāciju tīklu attīstības shēmas (ūdensapgāde, 

kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, ielu apgaismojums, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes 

apgāde, sakari). 

Teritorijas plānojuma uzdevumos ietvertas prasības, kuras ir noteiktas normatīvajos aktos, attiecībā uz 

teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) izmantošanu, nosacījumu un atzinumu 

saņemšanu, teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta, grafisko daļas un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu izstrādi.  

Darba uzdevumā noteikts, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic teritorijas plānojuma 

sagatavošanas laikā, pirms tas tiek iesniegts pieņemšanai, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 

23.marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 

1.2. Teritorijas plānojuma saturs  

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst četras daļas:  

I Paskaidrojuma raksts,  

II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

III Grafiskā daļa  

IV Pārskats par  teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 

Paskaidrojuma rakstā iekļauts pārskats par plānošanas situāciju, spēkā esošā Jēkabpils pilsētas 

teritorijas plānojuma īstenošanu, teritorijas plānojuma risinājumu apraksts. Paskaidrojuma rakstam 

pievienoti tematiskie grafiskie materiāli (kartes, kartoshēmas, attēli). 

Grafiskajā daļā attēlotas Jēkabpils pilsētas administratīvā robeža, teritorijas funkcionālais zonējums, 

teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), aizsargjoslas un apgrūtinājumi (ja  attiecīgās  aizsargjoslas  

iespējams  attēlot izvēlētajā kartes mērogā). 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai 

un plānošanai, konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā 

funkcionālajā zonā un TIN teritorijās, citas prasības, aprobežojumi un nosacījumi, ņemot teritorijas 

īpatnības un specifiku. 

Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi apkopota informācija un dokumentācija saistībā ar 

plānošanas dokumenta izstrādi (lēmumi, publikācijas, ziņojumi par institūciju nosacījumu ievērošanu, 

fizisko un juridisko personu priekšlikumi). 

1.3. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

Ievērojamu daļu teritorijas plānojumā apskatīto aspektu nosaka augstāka līmeņa plānošanas 

dokumenti – nacionālie un reģiona plānošanas dokumenti, kā arī pilsētas attīstības plānošanas 

dokumenti. 

Teritorijas plānojuma izstrāde ir saistīta vairākiem plānošanas dokumentiem. Tajos iekļautie galvenie 

mērķi un pamatnostādnes īsi raksturotas turpmāk šajā nodaļā.  
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Latvijas ilgtspējīgas attīstības politikas īstenošanas pamatā ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

(LIAS), kas izstrādāta laika periodam līdz 2030.gadam. LIAS tika apstiprināta Saeimā 2010.gada 

10.jūnijā, un LIAS kļūs par valsts galveno plānošanas instrumentu ar likuma spēku. Visi turpmāk 

izstrādājamie stratēģiskās un attīstības plānošanas dokumenti tiks veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas 

noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.  

LIAS izstrādē attiecībā uz ilgtspējību ir izmantota kapitālu pieeja . Stratēģijas uzdevums ir atrast veidu, 

kā mums pārdomāti lietot savu kapitālu jeb nacionālo bagātību, lai nākamajām paaudzēm to nodotu 

nenoplicinātu un pavairotu. Dabas resursi, vieta, cilvēki un zināšanas tiek uzsvērti kā nozīmīgs kapitāls 

attīstībai. Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu, 

tostarp vietas un telpas, produktivitātes kāpināšana, lai atbildētu uz globālo tendenču izaicinājumiem.  

LIAS ir noteikta Latvijas telpiskās attīstības perspektīva. Tā telpiskās ir saistoša arī Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai. Telpiskās attīstības perspektīvā akcentēti šādi galvenie aspekti:  

a) sasniedzamība un mobilitātes iespējas;  

b) apdzīvojums kā ekonomiskās attīstības, cilvēku dzīves un darba vide;  

c) nacionālo interešu telpas – unikālas specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts attīstībai. 

Stratēģijā Jēkabpils ir izvirzīta par nacionālas nozīmes attīstības centru un ir uzsvērts, ka Jēkabpilij ir 

liela loma apkārtējo teritoriju izaugsmē - Vidusdaugavas 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. 

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.g. (NAP) (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 

(Latvija2030) rīcības plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam. Tas nosaka 

Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos uzdevumus ceļā uz 

tālāku mērķi politiķiem, ierēdņiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam. NAP izvirza Latvijas izaugsmes 

modeli „Cilvēks pirmajā vietā” un mērķi dzīves kvalitātes uzlabošanai. NAP mērķis ir vienoties par 

būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības virzieniem, mērķiem, kā arī to sasniegšanas 

rādītājiem. NAP izvirza Latvijas attīstības stratēģisko mērķi un nosaka galvenos rīcības virzienus, kas 

spēs nodrošināt stabilu valsts un sabiedrības izaugsmi.  

NAP redzējums par Latviju 2020. gadā ir "Ekonomikas izrāviens - katra Latvijas iedzīvotāja un valsts 

labklājības pieaugumam!".  

NAP noteiktas šādas prioritāte un mērķi: 

 prioritāte „Tautas saimniecības izaugsme" - mērķis: “Ilgtspējīga Latvijas ekonomikas 

izaugsme ar pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos tirgos” 

 prioritāte „Cilvēka drošumspēja" - mērķis: “Radīt spēcīgu vidusšķiru un nodrošināt tautas 

ataudzi Latvijā –valstī, kur ik katram cilvēkam ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un 

Latvijas attīstību”  

 prioritāte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas"  - mērķis 1: “Radīt līdzvērtīgākas darba iespējas 

un dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem, izmantojot teritoriju attīstības potenciālus un 

unikālos resursus; mērķis 2: Stiprināt Latvijas reģionu starptautisko konkurētspēju, 

palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko 

lomu.  

Katra mērķa sasniegšanai NAP ir noteikti līdz 2020. gadam īstenojami rīcības virzieni.  
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Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013. – 2019.g. ir vidēja termiņa politikas plānošanas 

dokuments, kas nosaka Latvijas reģionālo politiku līdz 2019. gadam. Pamatnostādnēs ir definētas 

reģionālās politikas risināmās problēmas, mērķi un principi, rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai 

un sasniedzamie rezultāti. Pamatnostādnes ietver rīcības plānu ar konkrētiem pasākumiem definēto 

mērķu sasniegšanai. 

Pamatnostādnēs izvirzīti šādi mērķi: 

1) sekmēt teritorijās uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu radīšanu, veicināt darba vietu 

un pakalpojumu sasniedzamību, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

(galvenokārt ar investīciju atbalsta pasākumiem); 

2) stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju un lomu savas teritorijas attīstības veicināšanā 

(galvenokārt ar neinvestīciju pasākumiem). 

Lai sasniegtu reģionālās politikas mērķus, pamatnostādnēs ir noteikti šādi rīcības virzieni: 

1) atbalstīt starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus; 

2) atbalstīt lauku attīstības telpu; 

3) atbalstīt Rīgas metropoles areālu; 

4) atbalstīt Baltijas jūras piekrasti; 

5) atbalstīt austrumu pierobežu; 

6) paaugstināt vietējā un reģionālā līmeņa pārvaldes lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un 

uzlabot uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās; 

7) palielināt pašvaldību finansiālo rīcībspēju (pašvaldību finanšu pilnveidošana); 

8) palielināt pašvaldību lomu demogrāfiskās situācijas uzlabošanā vietējā līmenī; 

9) paplašināt teritoriālās statistikas klāstu un ieguves iespējas.  

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde ir saistīta ar Zemgales plānošanas reģiona plānošanas 

dokumentiem. Galvenais dokuments, kurš nosaka arī Jēkabpils ilgtermiņa attīstības perspektīvas ir 

Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030.g (Apstiprināta ar 

18.08.2015. ZPRP lēmumu Nr. 130 (protokols Nr. 27)). Stratēģijā noteikts, ka Zemgales plānošanas 

reģiona ekonomikas profils aptver četrus galvenos specializācijas virzienus: 

1. Bioekonomika, lauksaimniecība un tās produktu pārstrāde. 

2. Dabas resursu (mežu un derīgo izrakteņu) apsaimniekošana. 

3. Apstrādes rūpniecība kā pilsētu specializācija. 

4. Tūrisms un amatniecība kā reģiona identitātes zīmols. 

Reģiona vīzija ir “Zemgale 2030.gadā – konkurētspējīgs, zaļš reģions Latvijas centrā ar kvalitatīvu un 

pieejamu dzīves vidi”  

Reģiona ilgtermiņa attīstības prioritātes: 

1. Zemgale – reģions ar attīstītu bioekonomiku, lauksaimniecību un uz vietējiem resursiem 
balstītu pārtikas rūpniecību un amatniecību. Zemgale – intensīvās lauksaimniecības un 
ekosaimniekošanas „sadzīvošanas” modelis. 

2. Zemgales nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētas – reģiona rūpniecības un pakalpojumu 
centri, kas dod attīstības starojumu lauku teritorijām. 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

10 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

3. Apdzīvoti Zemgales lauku apvidi, kur attīstās mazā uzņēmējdarbība un ir saglabāta 
tradicionālā dzīves vide. 

4. Zemgale - izglītības, zinātnes un inovāciju reģions ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti 

kā intelektuālo potenciālu Latvijas un Zemgales, īpaši lauku, attīstībai un spēcīgām 

profesionālās izglītības iestādēm. 

Stratēģijā noteikts, ka Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi 

ir: attīstības centri, īpaši - nacionālas un reģionālas nozīmes, transporta infrastruktūra, 

lauksaimniecības zemju areāli, mežu teritorijas, dabas, ainaviski vērtīgās un kultūrvēsturiskās 

teritorijas, pierobeža. Tajā Jēkabpils ir noteikta kā nacionālas nozīmes attīstības centrs.  

Stratēģijā norādīts, ka Jēkabpils pilsētas ekonomisko profilu veido: 

 nozares, kurās kā produkcijas ražošanas izejvielas tiek izmantotas pilsētā vai tās apkārtnē 

esošās dabas bagātības, tas ir, pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, būvmateriālu ražošana, 

būvniecība u.c; 

 nozares, kuru attīstībai pilsētā ir vēsturiski izveidojies pamats – attīstībai piemērota 

infrastruktūra, uzkrātas zināšanas un pieredze, kā arī izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, 

piemēram, apģērba ražošana, transports un loģistika, enerģijas ražošana no atjaunojamiem 

resursiem u.c.; 

 nozares, kuras sniedz komercpakalpojumus ražojošajām nozarēm, piemēram, tādus 

pakalpojumus, kā grāmatvedība, IT pakalpojumi, tehnikas apkope un serviss, 

vairumtirdzniecība, finanses un apdrošināšana u.c.; 

 nozares, kuras veicina vispārēju interesi par pilsētu, mudina uz viesošanos tajā un tajā ražoto 

preču un sniegto pakalpojumu iegādi, piemēram, – tūrisms, atpūta, kultūra, sports un izklaide.  

 nozares, kuras sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, piemēram, apmācības, sadzīves 

pakalpojumi, veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, 

mazumtirdzniecība u.c.  

Jēkabpils Vidusdaugavas reģiona kontekstā ir pozicionējusi sevi kā:  

 valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu centru;  

 industriālās attīstības centru;  

 tehnoloģiju un inovāciju attīstības centru;  

 izglītības centru;  

 veselības un sociālo pakalpojumu centru;  

 kultūras un sporta centru.  

Stratēģijā uzsvērts, ka Zemgales nacionālas nozīmes attīstības centriem ir iespēja attīstīties arī kā 

starptautiskas nozīmes pilsētām, izmantojot savu ģeogrāfisko novietojumu, sociāli ekonomiskos 

priekšnoteikumus un sadarbību ar citām pilsētām. Izaugsme nacionālas nozīmes attīstības centros 

jāvirza ekonomiskā potenciāla pilnvērtīgai izmantošanai un konkurētspējas celšanai starptautiskā 

mērogā, t.sk. zinātnes un pētniecības attīstībai, ekonomikas intelektualizācijai, tehnoloģiskās izcilības 

nodrošināšanai. 

Izstrādājot plānojumu ir jāņem vērā tas, ka Jēkabpils ir noteikta kā nacionālas nozīmes attīstības centrs 

ar definētu ekonomisko profilu, kas vērsts uz daudzveidīgu saimnieciskās darbības un pakalpojumu 

attīstību. 

Plānojums pašvaldības līmenī ir saistīts ar Jēkabpils pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 

2030.g. un Jēkabpils pilsētas attīstības programmā 2015. – 2021. g. noteikto stratēģisko  mērķu, 

ilgtermiņa prioritāšu vidēja termiņa stratēģisko uzstādījumu un rīcības plāna ieviešanu. Pilsētas 
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attīstības plānošanas dokumenti pilnā redakcijā skatāmi 

https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti  

Stratēģijā noteikts attīstības vadmotīvs: Jēkabpils – aktīva un atbildīga pilsēta dzīvei! 

Stratēģijā Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgai attīstībai līdz 2030.gadam ir izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi: 

SM1 Labāka dzīves kvalitāte pilsētas iedzīvotājiem, kas veido skaitliski augošu, sociāli vienotu, 

radošu, izglītotu un aktīvu sabiedrību; 

SM2 Augstāka iedzīvotāju nodarbinātība un ienākumi pieaugošas globālās konkurences 

apstākļos; 

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

centrs. 

Stratēģiskajiem mērķiem noteiktas Jēkabpils ilgtermiņa attīstības aktualitātes, kuru risināšana ir 
prioritāra salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. Stratēģijā noteiktas 5 galvenās prioritātes un 
to īstenošanas rīcības virzieni: 

1. prioritāte: Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana 

2. prioritāte: Ekonomiskā izaugsme 

3. prioritāte: Vidi saudzējošas un resursus taupošas pilsētas infrastruktūras attīstība 

4. prioritāte: Pārvaldības un sadarbības spēju stiprināšana 

5. prioritāte: Pilsētreģiona attīstība. 

Telpiskās attīstības perspektīva ietver pilsētas telpiskās struktūras modeli, kas veidots atbilstoši 
Jēkabpils attīstības vīzijai, stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm, vienlaicīgi vizualizējot pilsētas 
shēmā izstrādāto attīstības perspektīvu. Telpiskās attīstības perspektīvu veido šādi telpiskās attīstības 
perspektīvas elementi: 

 Teritorijas dzīvošanai 

 Industriālās teritorijas 

 Zaļās teritorijas 

 Pilsētas centri 

 Kustība pilsētā 

 Pilsētas vārti 

 Atpazīstamība 

Telpiskā attīstības perspektīva ir pamats Plānojuma funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu izstrādei.  

Attīstības programmā 2012. – 2018.g. noteikti Jēkabpils pilsētas vidēja termiņa attīstības prioritātes: 

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, Ekonomiskā izaugsme, Vidi saudzējošas un resursus taupošas 

pilsētas infrastruktūras attīstība, Pārvaldības un sadarbības spēju stiprināšana, Pilsētreģiona attīstība 

un rīcības virzieni to sasniegšanai. Programma ietver arī rīcības plānu, investīciju plānu, uzraudzības 

kārtības izklāstu. 

 

 

https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) ir process, kura mērķis ir uzlabot nozares politikas, 

politikas plāna, rīcības programmas, kā arī citu nacionālo, reģionālo un vietējo stratēģisko plānošanas 

dokumentu un normatīvo aktu kvalitāti, vērtējot šo dokumentu iespējamo ietekmi uz vidi un laicīgi 

novēršot vai mazinot to īstenošanas negatīvās ietekmes. Šis process ir vērsts uz to, lai izvērtētu, kādas 

būtiskas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē var rasties politikas plānošanas dokumentu īstenošanas 

rezultātā, un kā tās ietekmēs dabas kapitālu – resursus un pakalpojumus. SIVN ir veicams plānu un 

programmu sagatavošanās posmā un tā nepieciešamību un procesu nosaka starptautiskā un nacionālā 

likumdošana. 

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

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

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

plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā 

teritorijas plānojumiem, arī tiem, kuri saistīti ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošanu, ja 

attiecīgos plānošanas dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noteikumiem izstrādā 

vai pieņem Saeima, Ministru kabinets, pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija. Likumdošanas 

prasības paredz SIVN procesa ietvaros sagatavot Vides pārskatu, kurā raksturotas plānošanas 

dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi. Tas ir īpaši nepieciešams plānošanas dokumentiem, kuru 

īstenošana var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000), kas 

lielā mērā attiecas arī uz Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu. SIVN procesā ir svarīgi identificēt 

ietekmi uz vidi un dabas resursiem, kas saistīti ar plānošanas dokumenta īstenošanu.  

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procesa mērķis ir panākt vides aspektu integrēšanu 

plānošanas procesā, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši iestrādātas Jēkabpils pilsētas teritorijas 

plānojumā. Ja šos aspektus nav iespējams iestrādāt pašā plānošanas dokumentā, tad ir jāpanāk, lai šie 

aspekti tiktu ievēroti izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, tematiskos plānus un koncepcijas, 

izvērtējot būvniecības ieceres vai pirms būvniecības uzsākšanas izpildot dažādus priekšnosacījumus, lai 

mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, vides kvalitāti, ainavu un 

kultūrvēsturisko mantojumu. 

SIVN vispārīgie uzdevumi ir novērtēt vides apstākļus un sniegt informāciju lēmumu pieņēmējiem, kā 

arī informēt plašāku sabiedrību par sagaidāmo būtisko ietekmi uz vidi dokumenta ieviešanas gadījumā. 

2.1. SIVN process un metodoloģija 

SIVN procesā un Vides pārskata veidošanā ir izmantota metodika, kas balstīta uz atbilstības izvērtējumu 

vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principiem, mērķu un uzdevumu un kvalitatīvu ietekmju 

vērtējumu. Teritorijas plānojuma vērtēšanā tika izmantoti vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības 

principi, kā arī koncepcija par dabas kapitālu kā vienu no sabiedrības vērtībām. 

SIVN balstās uz šādiem principiem:  

▪ Integrācija – vides aspekti pilnībā ir jāintegrē politikas plānošanas dokumentā, tādēļ vides aspekti 

ir jāņem vērā plānošanas agrā stadijā, lai izvairītos no konceptuālām kļūdām. Šādā gadījumā SIVN 

palīdz veikt piedāvāto rīcības virzienu analīzi un identificēt tās rīcības, kam no vides viedokļa 

nepieciešama papildus izpēte par to ietekmi.  

▪ Piesardzības princips – pieņemot lēmumus, nepieciešams izmantot piesardzības principu, pat, ja 

plānotās darbības tieša negatīva ietekme nav pierādīta, jo ekosistēmu nestspēju jeb ietilpību un 

sakarība starp slodzēm un dabas kapitālu nav iespējams precīzi noteikt.  
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▪ Starppaaudžu taisnīgums – pašreizējai paaudzei ir jāsaglabā vai jāvairo sociālais, dabas un cilvēku 

radītais kapitāls un jādod nākamajām paaudzēm iespējas attīstīties.  

▪ Alternatīvu izvērtēšana – nepieciešams izvērtēt kā politikas plānošanas dokumentā paredzētās 

rīcības un to iespējamās alternatīvas ietekmēs vides resursus un to kvalitāti.  

▪ Pārskatāmība – SIVN ir atvērts un pārskatāms lēmumu pieņemšanas process, kas paredz interešu 

grupu un nevalstisko organizāciju iesaisti, kā arī aprakstot SIVN metodoloģiju, lēmumu 

pieņemšanas mehānismus un sniedzot pamatojumu novērtējumā iekļautajiem apgalvojumiem. 

SIVN pārskatāmību nodrošina arī Vides pārskata sabiedriskā apspriešana un tās rezultātu 

publiskošana.  

Vērtējuma veikšanā izmantotā pieeja ir balstīta veicot salīdzinošu analīzi par teritorijas plānoto 

(atļauto) izmantošanu jaunajā plānošanas periodā ar teritorijas līdzšinējā spēkā esošajā plānojumā 

atļauto izmantošanu, kā arī ņemot vērā esošās situācijas analīzi.  

2.2. Vides pārskata sagatavošanas metodes 

Vides pārskats balstās uz jaunajā Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumā iekļauto mērķu, zonējumu un 

plānoto pasākumu īstenošanas ietekmes uz vidi izvērtējumu, kā arī vērtējuma par plānošanas 

dokumenta atbilstību starptautiskajiem un nacionālajiem vides politikas mērķiem. Vides pārskata 

izstrādes procesā tika izmantotas dažādas metodes datu iegūšanai un analīzei. Kopumā vides pārskata 

sagatavošanā var izdalīt 3 būtiskākos etapus.  

2.2.1. Dokumentu atbilstība un sasaiste ar citiem likumdošanas dokumentiem  

Šajā etapā tiek vērtēta Plānojuma atbilstība un sasaiste ar valsts vides normatīvajos dokumentos 

noteiktajām prasībām un nosacījumiem attiecībā uz vides kvalitātes standartiem, atļautajām un 

aizliegtajām darbībām noteiktās teritorijās (piemēram, ĪADT, mikroliegumi, aizsargjoslas), kā arī valstī 

noteiktajā kārtībā apstiprinātajos nacionālajos, reģionālajos, pašvaldības un nozaru plānošanas 

dokumentos izvirzītājām prioritātēm, mērķiem un rīcību virzieniem. 

2.2.2. Pašreizējās situācijas un nulles scenārija novērtējums  

Vide ietver ļoti plašu jautājumu loku, tādēļ nepieciešams noteikt Teritorijas plānojuma kontekstā 

būtiskākos vides aspektus, un identificēt pasākumus, kam ir būtiskākā ietekme uz vidi. Lai to izdarītu, 

ir izveidots, tā saucamais, nulles scenārijs. Tas apraksta tendences Jēkabpils pilsētas attīstībā un to 

ietekmi uz vidi, kā arī vides kvalitāti, galvenās slodzes un to radītās sekas. Vides pārskatā ir apkopota 

pieejamā pamatinformācija par vides stāvokli Jēkabpils pilsētā, tādējādi veicot sākotnējo novērtējumu 

un identificējot būtiskos vides aspektus, kas saistīti ar plānošanas dokumentu, t.i. nosakot vērtējuma 

apjomu.  

SIVN veikšanai izmantota publiski pieejama informācija – publiski gada pārskati, indikatori, dažādu 

politikas plānošanas dokumentu analītiskā daļa, kā arī Teritorijas plānojuma izstrādes procesā iegūtā 

informācija par esošā stāvokļa novērtējumu. Informācija par vides resursiem un vides kvalitātes 

novērtējumu un tendences tiek izmantotas bāzes scenārija veidošanā.  

Balstoties uz šajā etapā iegūto informāciju, tiek sagatavota vides pārskata sadaļa par iespējamām 

izmaiņām un būtiskiem vides aspektiem situācijā, ja plānošanas dokuments netiek īstenots jeb t.s. 

nulles scenārijs.  

2.2.3. Teritorijas plānojuma īstenošanas būtisko ietekmju uz vidi vērtējums  

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma īstenošanas potenciālās ietekmes uz vidi izvērtējums veidots 

no vairākiem elementiem:  
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 Esošās situācijas analīzes un novērtējuma saistībā ar teritorijas attīstību;  

 Vērtējums par teritorijas plānojuma izstrādē izmantoto pieeju un principiem;  

 Vispārīgs vērtējums par teritorijas atļauto izmantošanu, kas noteikta teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos un identificētas teritorijām, kuras ietekmēs šī teritorijas plānojuma 

risinājumi; 

 Detalizēts vērtējums par sagaidāmo būtisko ietekmi uz pilsētas teritorijām un tām funkcionālajām 

zonām, kuras ietekmēs šī teritorijas plānojuma risinājumi, tajā noteikto plānoto atļauto 

izmantošanu, balstoties uz teritorijas zonējumiem un izmaiņām teritorijas atļautajā izmantošanā 

salīdzinot plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu ar līdzšinējo teritorijas plānojumu, kā arī ņemot 

vērā pašreizējo teritorijas izmantošanu.  

SIVN process tiek organizēts tā, lai identificētu gan pozitīvās, gan negatīvās ietekmes uz vidi, kā arī 

kumulatīvās ietekmes. Tiek izmantota informācija, ko sniedz nulles scenārijs, kā arī balstoties uz 

teritorijas plānojumā iekļauto informāciju un esošās situācijas analīzi, tiek prognozētas sagaidāmās 

ietekmes. Iespēju robežās SIVN tiek arī sniegti priekšlikumi, kādu pasākumu īstenošana no vides 

aizsardzības viedokļa būtu nozīmīga.  

Attiecībā uz negatīvo ietekmju uz vidi novēršanu vai mazināšanu un pozitīvo ietekmju pastiprināšanu, 

nepieciešams ņemt vērā teritorijas plānojuma ieviešanas mehānismu. Sagatavojot priekšlikumus 

teritorijas plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa pasākumiem un monitoringa pārskatam, 

tiek ņemts vērā esošā valsts vides monitoringa tīkla, veikto novērojumu un informācijas pieejamības 

raksturojums.  

2.3. Sabiedrības līdzdalība 

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādē sabiedrības, sabiedrisko organizāciju un institūciju 

līdzdalība tiek nodrošināta vairākos SIVN etapos:  

 Analizējot esošo vides stāvokli un veicot tā novērtējumu par būtiskiem vides aspektiem saistībā ar 

teritorijas plānojuma izstrādi;  

 Organizējot teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas redakcijas Vides pārskata projekta 

sabiedriskās apspriešanas procesu, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi;  

 Iestrādājot sabiedrības pārstāvju, institūciju un pašvaldības struktūrvienību speciālistu komentārus 

Vides pārskata projektā – ņemot vērā plānošanas dokumenta un tā SIVN Vides pārskata 

sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos komentārus un priekšlikumus par Vides pārskata 

projektu un teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas redakciju; 

 Iestrādājot Vides pārraudzības valsts biroja ieteikumus Vides pārskata gala redakcijā – ņemot vērā 

VPVB izsniegtajā atzinumā par Vides pārskata projektu iekļautās rekomendācijas. 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas redakcijas ietekmes uz vidi stratēģiskā 

novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana veikta pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas 

domes 2018. gada 11. janvāra lēmumu Nr.9 (protokols Nr.1, 11.§) “Par Jēkabpils pilsētas teritorijas 

plānojuma 2019.- 2030.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un Vides pārskata 

projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Sabiedriskās apspriešanas bija termiņš noteikts no 2018. gada 22. janvāra līdz 20. februārim. Ar 

plānošanas dokumentiem iepriekšminētajā termiņā varēja iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”,  izstrādātāja interneta vietnē 
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www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā 

"Teritorijas attīstības plānošana",  izdruku formātā - Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas 

telpās  (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas Būvvaldē (Jaunā ielā 31 C,  Jēkabpilī), darba 

laikā. 

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas laikā 2018. gada 07. februārī plkst. 17:30 notika teritorijas 

plānojuma 1. redakcijas un SIVN Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kura 

notika Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.  

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas redakciju un 

Vides pārskata projektu varēja iesniegt Jēkabpils pilsētas  domē darba laikā vai nosūtot pa pastu, vai 

iesniedzot elektroniski (atbilstoši paziņojumā norādītājam).  

Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu saņemšanai tika nosūtīts atsauksmju saņemšanai 

no šādām institūcijām1:  

▪ Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei; 

▪ Dabas aizsardzības pārvaldei; 

▪ Veselības inspekcijas atbilstošajai struktūrvienībai;  

▪ Zemgales plānošanas reģiona administrācijai un  

▪ Vides konsultatīvajai padomei. 

Par Vides pārskatu saņemtie komentāri, ieteikumi un priekšlikumi pēc Vides pārskata projekta 

sabiedriskās apspriešanas ir izvērtēti un iestrādāti Vides pārskatā. Saņemto priekšlikumu un komentāru 

izklāsts  un informācija par iekļaušanu Vides pārskatā ir pievienota Vides pārskatam 11. pielikumā. 

Plānojuma 1. redakcijas un Vides  pārskata projekta  sabiedriskās apspriešanas sanāksmē par Vides 

pārskata  projektu priekšlikumi netika izteikti, arī rakstiski iedzīvotāju, uzņēmēju, zemes īpašnieku vai 

citu sabiedrības interešu grupu pārstāvju priekšlikumi vai komentāri netika saņemti.  

VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde atsauksmē ir norādījusī vairākus precizējumus, kas attiecas 

uz Vides pārskatā esošās situācijas izklāstu, norādot uz nepieciešamību precizēt informāciju par mazo 

upīšu garumiem, piesārņojošo darbību atļaujām un apliecinājumiem, decentralizētās ūdensapgādes 

urbumu adresāciju un aizsargjoslām, grafisko materiālu par atkritumu apsaimniekošanas 

infrastruktūru. Vienlaikus RVP ir izteikusi arī priekšlikumus par atsevišķiem TIAN punktiem, kā arī 

siltumapgādes zonu nepieciešamības izvērtējumu teritorijas plānojumā. Pilnveidojot Vides pārskatu, ir 

ņemti vērā RVP ieteikumi.  

Dabas aizsardzības pārvaldei nav iebildumu pret izstrādāto Vides pārskatu. Pārvalde ir ieteikusi 

izvērtēt, vai plānotā teritorijas izmantošana būtiski neietekmēs lielo ķīru koloniju, kas atbilst 

mikrolieguma izveidošanas nosacījumiem. Vides pārskats pilnveidots, ņemot vērā šo ieteikumu. 

Veselības inspekcija un Zemgales plānošanas reģiona administrācija par Vides pārskata projektu 

priekšlikumus vai komentārus neizteica. 

Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā, t.sk. sanāksmē, plaši tika diskutēts par pašvaldības 

nozīmes kultūrvēsturiskām ēkām, nosacījumiem to saglabāšanai.  

Saistībā ar ietekmes uz vidi aspektiem, pēc kuriem vērtēta Plānojuma būtiskā ietekme uz vidi, jāatzīmē, 

ka ir saņemts SIA “Ošukalns” iesniegums pārskatīt zonējumu saistībā ar ražošanas objektu plānoto 

                                                           

1 Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 25.maija vēstulē Nr. 7–01/612 noteiktajam. 
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apbūvi Jaukta centra (JC3) apbūves teritorijās pie Beru un Neretas ielas, to mainot uz Rūpnieciskās 

apbūves teritoriju apbūvi, nosakot ierobežojumus daļai smagās ražošanas un pirmapstrādes apbūvei 

(A kategorijas piesārņojošām darbībām), bet plānojot to kā Rūpnieciskās apbūves teritoriju apbūves 

(R2) teritoriju, kas ir atbilstošāka gan esošajam teritorijas izmantošanas veidam, gan Stratēģijā 

noteiktajai telpiskās attīstības perspektīvai un pilsētas ekonomiskajam profilam. Priekšlikums ietverts 

Plānojuma pilnveidotajā redakcijā un tā sagaidāmā ietekme uz vidi vērtēta Vides pārskata 7. nodaļā.  
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3. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

3.1. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi 

Šajā nodaļā ir apskatīti starptautiskie mērķi vides aizsardzības jomā, kas ietverti noslēgtajās starpvalstu 

Konvencijās un Eiropas Savienības direktīvās. Izstrādājot Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu 

nākamajam plānošanas periodam, ir jāņem vērā šajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes un vides 

aizsardzības mērķi.  

Starptautiskie vides aizsardzības mērķi ir noteikti xxxxxx 

ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kura atjaunota 2006. gadā. Atjaunotās stratēģijas vispārējais mērķis 

ir noteikt un izstrādāt darbības, kas palīdz ES sasniegt pastāvīgu dzīves kvalitātes uzlabojumu gan 

pašreizējām, gan nākamām paaudzēm, radot ilgtspējīgas kopienas, kas ir spējīgas pārvaldīt un izmantot 

resursus efektīvi un pilnībā izmantot ekoloģisko un sociālo jauninājumu potenciālo tautsaimniecībā, 

nodrošinot labklājību, vides aizsardzību un sociālo kohēziju. Stratēģijā vides aizsardzības jomai noteikts 

galvenais mērķis: “Saglabāt Zemes spēju nodrošināt dzīvību visā tās daudzveidībā, ievērot, ka planētas 

dabas resursi ir ierobežoti, un nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību, kā arī uzlabot vides kvalitāti. 

Nepieļaut un mazināt vides piesārņojumu un veicināt ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, lai likvidētu 

saikni starp ekonomikas izaugsmi un vides degradāciju.” Stratēģija ietver vispārējos uzdevumus, 

darbības rīcības un pasākumus. Uz Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma risinājumiem tiešāk attiecas  

vispārējie uzdevumi: 

Veicināt labu sabiedrības veselību pie līdzvērtīgiem nosacījumiem un uzlabot aizsardzību pret veselības 

apdraudējumiem 

Nodrošināt, lai mūsu transporta sistēmas apmierinātu sabiedrības ekonomikas, sociālās un vides 

vajadzības, vienlaikus samazinot to nevēlamo ietekmi uz ekonomiku, sabiedrību un vidi. 

Veicināt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas modeļus u.c. 

Mērķus laika periodam līdz 2020. gadam nosaka Eiropas  Parlaments  un  Eiropas  Savienības Padomes 

septītā Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam „Labklājīga dzīve ar 

pieejamajiem planētas resursiem”. Programmas pamatā it ilgtermiņa redzējums: “2050. gadā mēs 

dzīvosim labi planētas ekoloģisko iespēju robežās. Mūsu labklājības un veselīgas vides pamatā būs 

novatoriska aprites ekonomika, kurā nekas netiek izšķērdēts un dabas resursi tiek pārvaldīti ilgtspējīgi 

un bioloģiskā daudzveidība ir aizsargāta, augstu vērtēta un  atjaunota  tā,  lai  uzlabotu  sabiedrības  

izturētspēju.  Zemais  oglekļa  dioksīda  emisiju  līmenis  jau  sen  būs  atsaistīts no resursu izmantojuma, 

nosakot virzību uz drošu un ilgtspējīgu globālo sabiedrību.” 

Programmā ir norādīti deviņi prioritārie mērķi un ES veicamie uzdevumi, lai šos mērķus varētu sasniegt 

līdz 2020. gadam: 

1. aizsargāt, saglabāt un paplašināt Savienības dabas kapitālu; 

2. padarīt Savienību par resursu izmantošanas ziņā efektīvu, zaļu un konkurētspējīgu  

ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni; 

3. aizsargāt Savienības iedzīvotājus no vides radītās ietekmes un no apdraudējuma veselībai 

un labklājībai; 

4. maksimāli izmantot priekšrocības, ko piedāvā Savienības vides tiesību akti, uzlabojot to 

īstenošanu; 

5. uzlabot zināšanas par vidi un paplašināt pierādījumu bāzi politikā;  
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6. nodrošināt ieguldījumus saistībā ar vides un klimata politiku un uzņemties atbildību par 

sabiedrības darbības radītajām izmaksām vides jomā; 

7. labāk integrēt vides jautājumus citās politikas jomās un nodrošināt saskaņotību jaunas 

politikas veidošanā; 

8. padarīt Savienības pilsētas ilgtspējīgākas; 

9. palīdzēt Savienībai efektīvāk risināt starptautiskas vides un klimata problēmas. 

3.1.1. ANO Konvencijas vides aizsardzības jomā 

Starptautiskos vides aizsardzības mērķus attiecībā uz dabas, vides un kultūras mantojuma aizsardzības 

jomu nosaka šajā nodaļā aprakstītās ANO konvencijas. Tās ir ratificētas arī Latvijā. 

Konvencija „Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību” – Bernes konvencija (1979.). 

Konvencijas mērķis ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši tās sugas un 

dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, kā arī veicināt šādu sadarbību. Īpaši 

uzsvērta apdraudēto un izzūdošo sugu, t.sk. apdraudēto un izzūdošo migrējošo sugu aizsardzība. 

Konvencija ir apstiprinātā Latvijā ar LR Likumu „Par 1979. gada Bernes Konvenciju par Eiropas dzīvās 

dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu" (17.12.1996). Tas nozīmē, ka Latvijā ir apņēmusies pievērst 

uzmanību savvaļas floras un faunas saglabāšanai savas plānošanas un attīstības politikā un pasākumos 

pret piesārņošanu.  

Konvencija par bioloģisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija (1992.). Konvencijas uzdevums ir 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana un godīga līdztiesīga 

ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu pieeju ģenētiskajiem 

resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības uz šiem resursiem un 

tehnoloģijām. Galvenais uzdevums dalībvalstīm – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un tās 

ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēģijās, plānos un programmās 

un nepieciešamo stratēģiju un citu dokumentu izstrādāšana.  

Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību – Bonnas konvencija (1979.). Konvencija 

definē terminu „migrējoša suga”, un rūpējoties par tām savvaļas dzīvnieku sugām, kas migrē pāri 

nacionālās jurisdikcijas robežām, pasludina, ka migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu saglabāšana un 

efektīva apsaimniekošana prasa kopīgu rīcību no visām valstīm. Latvijā konvencija ir pieņemta un 

apstiprināta ar LR likumu „Par 1979.gada Bonnas Konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu 

aizsardzību” (25.03.1999). 

Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO konvencija (1972.). Šajā 

Konvencijā ar jēdzienu „dabas mantojums” tiek saprasti: 

▪ dabas pieminekļi, kas radušies no fizikāliem vai bioloģiskiem veidojumiem vai šādu veidojumu 

grupām, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no estētikas vai zinātnes viedokļa; 

▪ ģeoloģiski vai fizioģeogrāfiski veidojumi un stingri noteiktas zonas, kas ir kādas apdraudētas 

dzīvnieku vai augu sugas dzīves vieta, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no zinātnes vai 

saglabāšanas viedokļa; 

▪ ievērojamas dabas vietas vai ierobežotas dabas teritorijas, kurām ir īpašas nozīmes universāla 

vērtība no zinātnes, saglabāšanas vai dabas skaistuma viedokļa. 

Valsts pienākums ir nodrošināt tās teritorijā kultūras un dabas mantojuma identifikāciju, aizsardzību, 

konservāciju, popularizāciju un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tādēļ valstij maksimāli jāizmanto 

esošie resursi un nepieciešamības gadījumā – arī starptautiskā palīdzība, t.sk. jebkura tai pieejamā 

finansiālā, mākslinieciskā, zinātniskā un tehniskā palīdzība un sadarbība.  
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Konvencijas kultūras mantojuma pieminekļu sarakstā pašlaik nav izvērtēts, noteikts un iekļauts neviens 

Latvijā esošs pasaules dabas mantojuma objekts. Tiek diskutēts par dabas teritorijas Augšdaugavā, kas 

ietver dabas parku „Daugavas loki” iespējamu virzīšanu iekļaušanai UNESCO pasaules dabas 

mantojuma sarakstā. 

Konvencija „Par cīņu pret pārtuksnešošanos/ zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami 

sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā”. Konvencija attiecībā uz Eiropas valstīm, t.sk. 

Latviju atsedz šī reģiona problēmas – ievērojama lauksaimnieciskās ražošanas samazināšanos, zemes 

auglības pazemināšanos, vēja un ūdens erozijas pastiprināšanos, kā arī dažāda veida augsnes 

degradāciju. Konvencijas ieviešana nodrošinās augsnes aizsardzības pasākumu īstenošanu, veicinot 

augšņu produktivitātes pieaugumu, ieviešot ilgtspējīgu zemes un ūdens resursu apsaimniekošanu. 

Latvijā šī Konvencija parasti tiek attiecināta ne vien uz vēja un ūdens erodētajām augsnēm (vēja erozija 

piekrastē, jūras krasta erozija, lielo upju palieņu krastu erozija), un punktveida un difūzo piesārņojumu, 

ko izsauc augšņu apbūvēšana un ainavas piesārņošana ar pamestām būvēm, bet arī uz degradētajām 

teritorijām (bijušās militārās bāzes, karjeri) kuras, pat ja tajās atbilstoši valsts normatīvo aktu 

nosacījumiem nav jāveic sanācija, tās ir revitalizējamas, pamatojoties uz šo Konvenciju. Konvencija 

attiecas uz Jēkabpils pilsētu, jo tajā ir viena teritorija, kas ir atzīta par potenciāli piesārņotu vietu.  

3.1.2. Eiropas Kopienas Direktīvas, Konvencijas un Stratēģijas 

Eiropas Kopienas Direktīvas tieši attiecas uz Latviju kā ES dalībvalsti, tiek iestrādātas valsts likumdošanā 

un ir saistošas visu līmeņu plānošanas dokumentiem.  

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010. gada 24. novembra 2010/75/EK par rūpnieciskajām 

emisijām. Direktīva nosaka prasības rūpnieciskajām darbībām, paredzot īpašus noteikumus kurināmā 

un atkritumu sadedzināšanas iekārtām. Tajā noteikts, ka Dalībvalstis veic pasākumus, lai iekārtās 

nerodas būtisks piesārņojums, veic preventīvos pasākumus piesārņojuma novēršanai, izmanto labākos 

pieejamos tehniskos paņēmienus, novērš atkritumu rašanos saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK, 

nodrošina atkritumu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju vai apglabāšanu tā, lai tiktu novērsta vai 

samazināta jebkāda ietekme uz vidi, izmanto enerģiju efektīvi un pēc darbības pilnīgas izbeigšanas veic 

pasākumus piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas ekspluatācijas vietas sakārtošanai.  

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku 

gaisu Eiropai nosaka gaisa kvalitātes robežlielumus, dalībvalstu atbildību gaisa kvalitātes novērtēšanā 

aglomerācijās, gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu un īstermiņa rīcības plānu izstrādi, ja tiek pārsniegti 

gaisa kvalitātes normatīvi, kā arī pienākumu informēt sabiedrību par gaisa kvalitāti un tās uzlabošanas 

plāniem.  

Abu iepriekšminēto direktīvu prasības ir iestrādātas LR likumā „Par piesārņojumu” (2001.), MK 

25.10.2005. noteikumos Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”, MK 

03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, MK 12.03.2002. noteikumos Nr.118 

„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, MK 07.01.2013. noteikumos Nr.16 „ Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. MK 22.01.2002. noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo 

vielu emisiju ūdenī”. 

Eiropas Padomes Direktīva 92/43 EEK (1992.) par dabisko biotopu, savvaļas floras un faunas aizsardzību 

(Biotopu direktīva). Šīs Direktīvas mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību, aizsargājot dabiskās 

dzīvotnes un savvaļas floru un faunu dalībvalstu teritorijā.  

Pasākumus, ko veic saskaņā ar šo Direktīvu, izstrādā tā, lai saglabātu un atjaunotu to dabisko dzīvotņu 

un savvaļas floras un faunas sugu labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir nozīmīgas Eiropas Savienībā. 

Direktīva uzskaita dabisko biotopu veidus un augu un dzīvnieku sugas, kam nepieciešama stingra 
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aizsardzība. No 198 biotopiem, kuri atzīti par apdraudētiem Eiropā, 58 ir sastopami arī Latvijā. Lai 

īstenotu šīs direktīvas prasības, tiek veidots NATURA 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 

teritoriju tīkls, kas nodrošina Eiropai nozīmīgu dabisko dzīvotņu veidu saglabāšanu un atjaunošanu tās 

dabiskās izplatības areālā. NATURA 2000 tīkls ietver īpaši aizsargājamās teritorijas, ko dalībvalstis 

klasificējušas, ievērojot Eiropas Padomes Direktīvu 79/409 (1979.) par savvaļas putnu aizsardzību. Abās 

Direktīvās noteikto prasību ieviešanas ietekme ir analoga Latvijā jau pastāvošajai īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju sistēmas likumdošanai un ar to saistītajiem ierobežojumiem un aprobežojumiem, kā 

arī izrietošajām saistībām gan attiecībā uz privātiem zemes īpašniekiem, gan pašvaldībām kā zemes 

īpašniekiem. Šo direktīvu prasības ir iestrādātas LR 16.03.2000. likumā „Sugu un biotopu likums”, LR 

02.03.1999. likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un saskaņā ar minētajiem likumiem 

izdotajos MK noteikumos. Pilsētā neatrodas īpaši aizsargājamās teritorijas, kuras ir iekļauts NATURA 

2000 teritoriju tīklā.  Taču pilsētā ir iespējama īpaši aizsargājamo sugu konstatēšana. To aizsardzības  

nodrošināšana ir saistīta Biotopu un Putnu direktīvu prasību ieviešanu.  

Eiropas Kopienas Direktīva 2000/60/EC (2000.) nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdens 

aizsardzības politikas jomā (turpmāk – ŪSD). Direktīvas mērķis ir nodrošināt ūdeņu pārvaldības 

struktūras izveidi, kas garantē nepārtrauktu un pēctecīgu procesu, lai nepieļautu ūdeņu stāvokļa 

pasliktināšanos, lai nodrošinātu ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to kvalitātes uzlabošanu. 

Direktīva nosaka vairākas jaunas prasības ūdeņu apsaimniekošanā: 

▪ ŪSD ieviešanas sākuma posmā katrai dalībvalstij ir jānosaka „labam ūdens stāvoklim” atbilstošo 

kvalitātes mērķu standarti un to robežlielumi, jānodrošina ūdens kvalitātes mērķu sasniegšana, 

savukārt pēc ŪSD ieviešanas turpmāk tie jāpārskata ne retāk kā reizi 6 gados; 

▪ Katrai dalībvalstij ir jānosaka upju baseinu apgabali, kuru robežās ūdeņu apsaimniekošanu 

administrē un koordinē atbilstoša institūcija.  

▪ Dalībvalstīs katrā upju baseinu apgabalā ir jāizstrādā upes baseina apsaimniekošanas plāns un 

rīcības programma tajā noteikto ūdeņu kvalitātes mērķu sasniegšanai. 

No šīs direktīvas izrietošās tiesību normas ir ietvertas LR 12.09.2002. „Ūdens apsaimniekošanas 

likumā”, MK 19.10.2004. noteikumos Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu 

raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritējiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību, MK 

noteikumos Nr.12.03. 2002. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” un MK 

23.12.2003. noteikumos Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”. Jēkabpils pilsēta 

atrodas Daugavas upju baseina apgabalā. Tam 2015.gadā ir izstrādāts un LR Vides ministrijā 

apstiprināts apsaimniekošanas plāns, kas ietver pasākumu programmas laba ūdens stāvokļa 

nodrošināšanai arī Jēkabpils pilsētā esošajos ūdensobjektos. 

Eiropas Padomes Direktīva 1975/442/EEK (1975.) „Par atkritumiem” un Eiropas Padomes Direktīva 

1991/689/EEC „Par bīstamajiem atkritumiem”. Latvijā šīs Direktīvas pārņem Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plāns 2003.-2012.gadam, kas paredz valstī veidot reģionālus sadzīves 

atkritumu poligonus un uzstādīt atbilstošas atkritumu apstrādes iekārtas, bet esošo, normatīviem 

neatbilstošo izgāztuvju slēgšanu un rekultivēšanu. Direktīvu 75/442/EEK un 91/156/EEK prasības 

Latvijā ir ietvertas LR 28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un saistībā ar to izdotajos 

normatīvajos aktos. Jēkabpils pilsēta iekļaujas Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā,  

pilsētai ir saistošas šo Direktīvu un valsts normatīvo aktu prasības.  

Eiropas Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001.) „Par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 

novērtējumu”. Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt augstu vides aizsardzības līmeni un veicināt noturīgu 

attīstību, sekmējot ekoloģisko apsvērumu integrēšanu plānu un programmu sagatavošanas un 

pieņemšanas procesā, nodrošinot, lai saskaņā ar šo direktīvu veiktu vides novērtējumu tādiem plāniem 
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un programmām, kam var būt būtiska ietekme uz vidi. Direktīvas prasības ir ietvertas LR 14.10.1998. 

likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK 23.03.2004. noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Saistībā ar šīs direktīvas prasību nodrošināšanu 

tiek veikts Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. 

Eiropas Ainavu konvencija (2000.). Konvencijas mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, apsaimniekošanu 

un plānošanu, kā arī organizēt sadarbību par ainavu jautājumiem Eiropā. Konvencija atzīst ainavas kā 

svarīgu cilvēku dzīves kvalitātes daļu jebkurā vietā – pilsētās un laukos. Ņemot vērā  pārmaiņas 

lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, rūpnieciskās ražošanas un minerālu ieguves paņēmienos, kā arī 

reģionālajā un pilsētu plānošanā, transportā, infrastruktūrā, tūrismā un atpūtā, notiek ainavu 

pārveidošanās. Lai saglabātu ainavu nozīmīgo loma kultūras, ekoloģijas, vides un sociālajā jomā, kā arī 

ainavas kā saimnieciskajai darbībai labvēlīgu resursu, konvencija uzsver ainavu aizsardzības, 

apsaimniekošanas un plānošanas nepieciešamību. Pilsētā kā nozīmīgākā ainavu telpa Daugava un 

Daugavas ieleja. Izstrādājot iepriekšējo teritorijas plānojumu, kā pilsētas ainavas struktūra ir izdalīta 

apbūve un mākslīgi radītie ainavas elementi. Pilsētai raksturīga mazstāvu apbūve, satiksmes 

infrastruktūra. 

Lisabonas stratēģija, ko Eiropas Savienības Padome pieņēma 2000.gada 23.-24.martā, noteica „jaunu 

stratēģisko mērķi ES, lai stiprinātu nodarbinātību, ekonomiskās reformas un sociālo saliedētību kā uz 

zināšanām balstīta ekonomikas daļu”. Gadu vēlāk – 2001.gadā stratēģija tika papildināta Gēteborgas 

Eiropas Savienības Padomes sanāksmē par ilgtspējīgo attīstību, pievienojot ekoloģisko aspektu 

Lisabonas procesam. Līdz ar to stratēģija balstās uz 3 pīlāriem – ekonomiskā atjaunotne, sociālā 

atjaunotne un ekoloģiskā atjaunotne. Gēteborgā Eiropas Savienības Padome noteica galvenos 

ekoloģiskos mērķus un termiņus, kā arī 4 prioritātes: 

 klimata maiņa: siltumnīcas efekta samazināšana, palielinot elektrības ražošanu no 

atjaunojamiem avotiem; 

 pāreja no „ceļu transporta” uz citiem- videi draudzīgākiem transporta veidiem; 

 sabiedrības uzvedība: reaģēt uz iedzīvotāju bažām par pārtikas drošību un kvalitāti, ķīmisko 

vielu lietošanu, infekcijas slimībām; 

 resursu racionāla pārvaldība. 

Nacionālie vides aizsardzības mērķi un to integrēšana plānošanas dokumentos 

Latvijas vides politikas dokumenti ir cieši saistīti ar starptautiskajām konvencijām, kam Latvija 

pievienojusies, kā arī ES direktīvās noteiktajām prasībām vides un dabas aizsardzībā.  

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma mērķi un paredzētās rīcības ir saistītas ar Vides politikas 

pamatnostādnēm 2014. -2020.gadam. Atkritumu apsaimniekošanas jomā mērķus un prioritātes 

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

Vides politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 26. marta rīkojums Nr. 

130 “Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam”) ir vidēja termiņa politikas plānošanas 

dokuments, kurā formulēti pašreizējie Latvijas vides politikas mērķi, risināmās problēmas, politikas 

pamatprincipi un sagaidāmie rezultāti, kā arī rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai. Tās  ir 

saistošas  Jēkabpils pilsētas teritorijas attīstības plānošanai un ieviešanai.  

Latvijas vides politikas virsmērķis saskaņā ar pamatnostādnēs noteikto ir nodrošināt iedzīvotājiem 

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

kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
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sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. Attiecībā uz 

nacionālajām interesēm jaunajā politikas periodā jāakcentē arī tādi ilgtspējīgas attīstības pasākumi kā 

resursu taupīšana un efektīvāka izmantošana, zaļais iepirkums, depozītu sistēmas ieviešana u.c. 

Šajā SIVN procesā  ir secināts, ka pilsētas jaunais teritorijas plānojums ir saistīts ar dabas teritoriju 

saglabāšanas un aizsardzības, kā arī vides kvalitātes aspektu. Citu ietekmju grupā identificēta arī 

ietekme uz vērtīgajām ainavām.  

Pamatnostādnēs dabas aizsardzības jomā ir noteikts politikas virsmērķis “Nodrošināt dabas 

aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību”.   Attiecībā uz šiem vides  aspektiem noteikti šādi 

politikas rezultāti: 

C1. Saglabāta un atjaunota ekosistēmu un to dabiskās struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu 

daudzveidību 

C2. Pilnveidots ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīkls, balstoties uz sugu 

un biotopu izplatības kartēšanu, kā arī ņemot vērā jaunāko zinātnisko pētījumu un regulāra 

monitoringa datus 

C3. Apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana, saskaņojot dabas aizsardzības un 

sociāli ekonomiskās intereses. 

C4. Nodrošināta aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošana un atbilstoša apsaimniekošana, 

sākot ar plānošanu un nepieciešamo atbalsta pasākumu veicināšanu 

Pamatnostādnēs noteiktie politikas rezultāti galvenokārt attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, sugu un biotopu aizsardzību. Politikas rezultāta C3 rezultatīvais rādītājs ir “Pašvaldību 

teritorijas attīstības plānojumu, kurās integrētas dabas aizsardzības plānu prasības, skaits”. Valsts 

politiku atkritumu apsaimniekošanas jomā nosaka Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. – 

2020. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 100 "Par Atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plānu 2013.-2020.gadam" (prot.Nr.11 35.§)).  

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna mērķi: 
 novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto 

atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās 
atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot 
resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību; 

 nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu; 
 nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, 

atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai 
arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas 
tuvāk to rašanās vietām; 

 nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku 
veselībai un videi drošā veidā. 

 
Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro prasības šādā prioritārajā secībā: 
1.     novērst atkritumu rašanos; 
2.     samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību; 
3.     veicināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai; 
4.     atkārtoti izmantot pienācīgi sagatavotus atkritumus; 
5.     veicināt atkritumu pārstrādi; 
6.     veikt atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju; 
7.     veikt atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība; 
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8.     nodrošināt slēgto atkritumu izgāztuvju un atkritumu poligonu rekultivāciju atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 
 

Jēkabpils pilsēta iekļaujas Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā un tai ir saistoši 

iepriekšminētajā valsts plānā iekļautie mērķi. 
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4. TERITORIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Jēkabpils ir republikas nozīmes pilsēta, tā atrodas Latvijas dienvidaustrumos un ir izvietojusies abos 

Daugavas krastos.  Pilsēta tās pašreizējās administratīvajās robežās ir izveidota 1962.gadā, apvienojot 

Jēkabpili Daugavas kreisajā krastā ar Krustpili labajā krastā. Pilsēta robežojas ar Krustpils novadu 

Daugavas labajā krastā, bet Daugavas kreisajā krastā – ar Salas novadu un Jēkabpils novadu. 

Pilsēta atrodas svarīgu dzelzceļa un automaģistrāļu krustpunktā, kuras saista Latviju ar Krieviju un 

Baltkrieviju. Caur Jēkabpili iet galvenie valsts autoceļi A6 Rīga – Daugavpils (Baltkrievija), A12 Jēkabpils 

– Rēzekne (Krievija) un stratēģiskās nozīmes dzelzceļi Rīga – Daugavpils, Rīga – Rēzekne, Krustpils – 

Jelgava – Ventspils. Reģionālie autoceļi nodrošina Jēkabpils sasaisti ar tuvējām pilsētām un apdzīvotām 

vietām: autoceļš P75 - ar Biržiem Lietuvā, autoceļš P76  - ar Aizkraukli un Jaunjelgavu. Attālums no 

Jēkabpils līdz Rīgai ir 145 km. 

Klimatiskiem apstākļiem Jēkabpilī ir raksturīgas salīdzinoši vēsas vasaras un siltas ziemas. Gada vidējā 

gaisa temperatūra +5,1˚C. Gada vidējais nokrišņu daudzums Jēkabpilī sastāda 657 mm. Gada vidējais 

vēja ātrums ir 3,6 m/sek. Vislielākais vidējais vēja ātrums atzīmēts no novembra līdz janvārim (4,0 – 4,2 

m/sek.). Maksimālais novērotais vēja ātrums Jēkabpils rajonā ir 28 m/sek.(novērots vienu reizi 20 

gados). 

Jēkabpils atrodas Austrumlatvijas zemienes dienvidu daļā Daugavas ielejā, kur tā atdala Āronas 

paugurlīdzenumu no Aknīstes nolaidenuma. Pilsētas Daugavas labā krasta teritorija robežojas ar 

Aronas paugurlīdzenumu. Kreisā krastā esošā apbūve un brīvās teritorijas robežojas ar Aknīstes 

nolaidenumu. Daugavas ielejas platums pilsētas teritorijā sasniedz 4 km. 

Teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus raksturo pazemes ūdeņu piesaiste grunts sastāvam tai skaitā 

dolomītiem. Dolomītu klātbūtne ģeoloģiskās struktūrās, to izskalošanās rada pazemes, dažreiz arī 

virszemes karsta procesu izpausmes un nosaka salīdzinoši sarežģītākus teritorijas inženierģeoloģiskos 

apstākļus. 

Pilsētas platība ir 2549 ha, no kuriem ūdeņi aizņem 414 ha, mežsaimniecības zeme - 176 ha, dabas 

pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – 146 ha, lauksaimniecības zeme – 308 ha,  individuālo 

dzīvojamo māju apbūve – 484 ha, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve – 109 ha, ražošanas objektu 

apbūve – 291 ha, komercdarbības objektu apbūves zeme – 75 ha, satiksmes infrastruktūras zeme – 

357 ha, sabiedriskas nozīmes objektu apbūve – 136 ha, inženiertehniskās apgādes tīkli un objektu zeme 

– 54 ha (VZD, 2017., 1.attēls). 

 

1. attēls Zemes izmantošana atbilstoši nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām 

Datu avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2017. 
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5. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTIE VIDES ASPEKTI 

Šajā stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā ir secināts, ka Plānojuma ietekmes uz vidi aspekti ir: 

ietekme uz vides kvalitāti, ietekme uz dabas teritorijām un kultūrvēsturisko mantojumu. SIVN ir 

identificētas arī citas ietekmes, piemēram, ietekme uz Aizsargjoslu likuma prasību ieviešanu, kā arī 

iepriekšminēto ietekmju mijiedarbības.  

Plānojuma ieviešana ietekmēs pilsētas vides kvalitātes (gaisa piesārņojums, trokšņa līmenis smakas, 

vibrācijas un citi aspekti), jo plānojums risina ar ražošanas  un transporta attīstību saistīto funkcionālā 

zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumu izstrādi.  

Plānojot Rūpnieciskās apbūves teritorijās plānoto galveno izmantošanu un Jaukta centra apbūves 

teritorijās ietverto teritorijas papildizmantošanu, izvērtēti VAN nosacījumi attiecībā uz vieglās 

rūpniecības uzņēmumu apbūves un smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūves 

definīcijām un  Piesārņojuma likuma un saistībā ar to izdoto normatīvo aktu nosacījumi, kā arī citu 

pašvaldību pieredze, definējot VAN noteiktos vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves objektus un 

smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūves objektus. Vieglās ražošanas vai smagās un 

pirmapstrādes uzņēmumu apbūves plānošana, atkarībā no uzņēmumu darbības veida ir saistīta ar 

ietekmi uz vides kvalitāti.  

Plānojumā tiek ietverta esošā transporta – autotransporta un dzelzceļa infrastruktūras, kas ir 

nozīmīgākais gaisa piesārņojuma un trokšņa avots pilsētā. Plānojumā tiek ietverti projekta “Sēlijas 

pieslēgums TEN-T tīklam – Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils pilsētā – Brīvības ielas pārbūve”  

un plānotā vanšu tilta pār Daugavu risinājumi, kas mainīs transporta plūsmas un atbilstoši arī 

transporta radīto piesārņojuma (gaisa piesārņojums ar NO2, daļiņām, PM10, PM2,5 , trokšņa 

piesārņojums) izplatību, tam samazinoties pilsētas centrā Daugavas kreisajā krastā, un iespējams 

palielinoties reģionālā autoceļa P75 apkārtnē pilsētā.  

Plānojumā TIAN ir ietvertas prasības vides risku samazināšanai, tostarp būvniecībai piesārņotajās un 

potenciāli piesārņotajās, kā arī prasības aizsardzībai pret troksni un vibrācijām.  

Plānojumā tiek saglabāta pēctecība dabas un apstādījumu, mežu un ūdeņu teritoriju plānošanā. Tiek 

plānota Pilsētas kapu paplašināšana. TIAN ir ietvertas detalizētas prasības koku aizsardzībai, pielikumā 

pievienots aktuālais aizsargājamo koku saraksts, kas ietver valsts nozīmes un pašvaldības nozīmes 

aizsargājamos kokus.  

Plānojuma risinājumi ietekmēs ar pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, jo valsts aizsargājamam 

pilsētbūvniecības piemineklim “Jēkabpils vēsturiskais centrs” teritorija” un valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa "Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve" ir precizētas robežas un to aizsardzības zonas 

robežas. TIAN noteiktas arhitektoniski un pilsētbūvnieciski vērtīgas būves, kuras ir nozīmīgas 

pašvaldības līmenī, kā arī pilsētbūvniecības vēsturiskās pilsētvides fragmenti un tiem noteikti speciālas 

izmantošanas un apbūves prasības.  

Plānojumā, ieviešot Aizsargjoslu likuma prasības, noteikta mežu aizsargjosla ap pilsētām, precizētas 

aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām “Daugavsala” un citas. 
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6. TERITORIJAS, KURAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANA VAR IETEKMĒT UN TO 
VIDES STĀVOKLIS 

Teritorijas plānojuma risinājumi ietekmēs visu pilsētas teritoriju. Izvērtējot teritorijas plānojuma 

risinājumus, SIVN procesā ir secināts, ka tā risinājumi ir saistīti ar  vides kvalitātes, dabas un 

kultūrvēsturiskā mantojuma aspektu, kā arī citām ietekmēm (ietekme uz ainavu, degradētām 

teritorijām un objektiem, normatīvo aktu prasību nodrošināšanu, nosakot aizsargjoslas u.c.). Šajā 

nodaļā raksturota pilsētas teritorijas esošā vides stāvoklis saistībā ar identificētajiem būtiskās ietekmes 

aspektiem. 

6.1. Fiziski ģeogrāfiskais raksturojums, reljefs un ģeoloģiskā uzbūve 

Jēkabpils pilsēta atrodas Austrumeiropas zemienes dienvidu daļā.  

Latvijas teritorijā reljefs galvenokārt veidojies Kvartāra perioda kontinentālā apledojuma ledāju 

uzvirzīšanās un kušanas rezultātā.  Kvartāra nogulumu sega, tās uzbūves un sastāva īpatnības veidojās 

galvenokārt ledāju darbības rezultātā, bet noteicošā loma šajā procesā bija pēdējam kontinentālajam 

apledojumam un tā kušanas ūdeņiem. Glaciālo nogulumu un to veidoto formu daudzveidība nosaka 

Latvijas mūsdienu reljefa raksturu un līdz ar to arī dabīgās vides galvenās iezīmes. Lai arī mūsdienās 

norisinās ģeoloģiskie procesi, tomēr tie nav radījuši būtiskas izmaiņas ledāja veidotajā reljefā. 

Mūsdienu ģeoloģiskie procesi galvenokārt izpaužas kā upju krastu izskalošana, jaunu gravu veidošanās, 

nobrukumi un noslīdeņi stāvajās nogāzēs, karsta procesi un karsta kriteņu veidošanās, kā arī 

pārpurvošanās un kūdras nogulumu veidošanās zemes virsas pazeminājumu teritorijās. Nozīmīgi 

mūsdienās izpaužas cilvēka darbība un ietekme uz reljefu, it īpaši blīvi apdzīvotās teritorijās, tādās kā 

Jēkabpils pilsētas teritorija. 

Latvijas reljefa lielformas ir augstienes un zemienes. Tās atšķiras ar augstumu virs jūras līmeņa un 

reljefa saposmojumu. Par zemieņu un augstieņu robežu tiek uzskatīta 90m horizontāle. Jēkabpils 

atrodas Austrumlatvijas zemienes dienvidu daļā zem 90m horizontāles. Pilsēta izvietota abos Daugavas 

upes krastos un liela tās teritorijas daļa izvietota tieši Daugavas ielejā. Daugavas ieleja pie Jēkabpils ir 

plaša  - platums sasniedz 4km un katrā tās krastā raksturīga nedaudz atšķirīga ģeomorfoloģiskā uzbūve 

un reljefs. Tieši Daugavas upe un tās ieleja rada būtiskāko un izteiksmīgāko Jēkabpils pilsētas reljefa 

daļu. Daugavas krastos un gultnē daudzviet atsedzas pamatiežu dolomītu slāņi, kas Daugavā Jēkabpils 

tuvumā veido krāces, Zvanītāju krāces un gar Sakas salu 4km garās Pirkažu krāces, kuru vidējais kritums 

ir 1,5m/km. 

Daugavas labajā krastā pilsētas teritorija atrodas Austrumlatvijas zemienes Aronas paugurlīdzenumā, 

kur pamatiežu virsmu veido augšdevona Daugavas svītas dolomīti, tie pārklāti ar morēnas un 

limnoglaciālajiem kvartāra laika nogulumiem, kas arī veido zemes virsmas reljefu. Aronas 

paugurlīdzenumam raksturīgas pauguru grēdas, kas sastāv no limnoglaciāliem un glacigēniem 

nogulumiem. Kvartāra segas biezums mainās no 10m līdz 30m, lielāko biezumu sasniedzot pauguros. 

Pamatiežu, kurus veido augšdevona Pļaviņu un Daugavas svītu dolomīti, virsma ir ar lēzenu slīpumu 

Daugavas virzienā, kas lielā mērā nosaka arī teritorijas reljefu. Pilsētas teritorija atrodas nolaidenumā, 

kas vērsts uz Daugavu, un tās teritorijā nav izteiktu pauguru un pauguru grēdu. 

Daugavas kreisajā krastā pilsēta izvietota Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma teritorijā. 

Kopumā Austrumlatvijas zemienei pārsvarā raksturīgs līdzens reljefs. Aknīstes nolaidenuma teritorijā 

pamatiežus sedz 10 – 30m bieza kvartāra nogulumu sega, kuru pārsvarā veido morēnas nogulumi, 

kurus pārklāj limnoglaciālie nogulumi. Pamatieži ir augšdevona Pļaviņu - Daugavas kompleksa 

nogulumi. Daugavas kreisā krasta teritorijā, iespējams, sastopamas apraktās senielejas. Daugavas 
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kreisā krasta teritorijas dienvidu daļā, it īpaši Brodu ūdenskrātuves apkārtnē iespējama karsta kriteņu 

veidošanās.2 

Pilsētas lielāko daļu sedz 0,30 līdz 2,90 m biezs tehnogēno nogulumu slānis, galvenokārt uzbērta grunts, 

šķembas, oļi, rupja smilts un organiskās vielas. Glaciofluviālas un glaciolimniskas ģenēzes gruntis pilsētā 

veido dažāda raupjuma smiltis, mālsmilts, smilšmāls. Zem tā daudzviet ieguļ sadēdējuši augšdevona 

dolomīti.  

Teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus raksturo pazemes ūdeņu piesaiste grunts sastāvam, tai skaitā 

dolomītiem. Visi pazemes ūdens horizonti drenējas Daugavā. Vietās, kur dolomīti ir pārklāti ar māla 

nogulumiem, dolomīta horizontu pazemes ūdeņu spiediens ir apmēram 1 – 5 m. Maksimālais pazemes 

ūdens līmenis Daugavas gultnē un senielejā ir atkarīgs no upes ūdens līmeņa. 

Attiecībā uz teritorijas plānojuma ieviešanu un būvniecību, kā  esošo būvju rekonstrukciju svarīgi ir 

teritorijas hidroģeoloģiskie un inženierģeoloģiskie apstākļi.  

Hidroģeoloģiskos apstākļus sarežģī saplaisājušais dolomīts. Tādēļ, situācijā, kad pie augstiem ūdens 

līmeņiem pazemes ūdeņi barojas no Daugavas ūdeņiem, izlīdzinoties ūdens līmeņiem, īpaši Daugavas 

kreisajā krastā, teritorija var applūst. Lietainā periodā vietās virs māla gruntīm arī var uzkrāties 

virsūdeņi. 

Inženierģeoloģiskie apstākļi būvniecībai ir nosacīti labvēlīgi, bet tomēr tos apgrūtina iespējamo 

dolomīta karsta procesi (skatīt detalizētāk nodaļu “Riska teritorijas un objekti”), kā arī gruntis ar mazu 

nestspēju: dolomīta milti un šķembas. Bez tam inženierģeoloģiskos apstākļus attiecībā uz būvniecību 

apgrūtina iespējamā teritorijas applūšana3. Tādēļ, ieviešot teritorijas plānojumu, pirms būvniecības ir 

svarīgi kvalitatīvi veikt ģeotehnisko izpēti, izvēlēties un realizēt inženierģeoloģiskajiem apstākļiem 

piemērotus būvniecības risinājumus. 

6.2. Dabas teritorijas un dabas vērtības 

6.2.1. Meži un parki 

Jēkabpils pilsētā mežsaimniecības zemes aizņem 176 ha  jeb 7 % no kopējās pilsētas platības, no tiem 

valsts meži aizņem 115 ha lielu platību. Mežus veido dažāda vecuma priežu audzes uz sausiem 

augšanas apstākļu tipiem. Daļa teritorijas (pie Radžu ūdenskrātuves) ir iekārtota kā mežaparks ar 

takām, bērnu spēļu laukumu, kas kalpo cilvēku atpūtai un netraucē meža parka apsaimniekošanai. 

Mežaparka teritorija atrodas pie Zilā karoga pludmales Radžu ūdenskrātuvē un tādejādi dažādo 

apmeklētāju atpūtas iespējas. Taču pārējās pilsētas meža teritorijās trūkst labiekārtotu atpūtas vietu. 

Turpmākajā plānošanas periodā apmeklētāju atpūtai piemērotu vietu labiekārtošana gan mežaparkā 

pie Radžu ūdenskrātuves, gan citviet pilsētas mežos ir viena no attīstības prioritātēm kvalitatīvas dzīves 

vides nodrošināšanai pilsētā.  

Nozīmīgākie parki pilsētā ir Meža parks, Strūves parks, Kena parks, Krustpils pils parks. Tie aizņem 3% 

no kopējās pilsētas teritorijas.   

                                                           

2 Nodaļa sagatavota izmantojot “Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam Jēkabpils pilsētas attīstības programmai 2012. – 2018.gadam, SIA Edo Consult, 2012.” 

3 Nodaļa sagatavota izmantojot “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma (2007. – 2019.) grozījumu Stratēģiskais ietekmes uz 
vidi novērtējums Vides pārskats. SIA “Firma L4”, 2012.” 
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6.2.2. Virszemes ūdeņi 

Jēkabpils hidrogrāfisko tīklu veido Daugava un tās pietekas Saka, Donaviņa un Dārzupīte, kā arī pilsētas 

meliorācijas sistēma. Daugava šķērso Jēkabpils teritoriju. Upes garums pilsētā - 6,44 km. Saka ir 

Daugavas kreisā krasta pieteka, pilsētā atrodas neliels upes posms – aptuveni 0,42 km.  Donaviņa ir 

Daugavas labā krasta pieteka, garums pilsētas teritorijā ir aptuveni 3,45 km. Dārzupīte  arī ir Daugavas 

labā krasta pieteka, kura ieplūst Daugavā pie pilsētas austrumu robežas (pilsētā atrodas aptuveni tikai 

90 m no 33 km upes kopējā garuma). Ezeru pilsētas teritorijā nav, bet tajā atrodas divas mākslīgās 

ūdenskrātuves: Pils dzirnezers un Radžu jeb Brodu ūdenskrātuve.  

Jēkabpils pilsētas virszemes ūdeņi atrodas Daugavas upju baseina apgabalā. Saskaņā ar upju sateces 

baseinu iedalījumu apsaimniekošanas vienībās - virszemes ūdensobjektos  (turpmāk VŪO) pilsētas 

lielākā daļa atrodas Daugavas (D476) ūdensobjekta tiešajā sateces baseinā, dienvidrietumu un 

dienvidu daļa, ietverot Radžu ūdenskrātuvi, – Ziemeļsusējas (D470), neliela teritorija pilsētas ziemeļos 

– Daugavas (D469) tiešajā sateces baseinā (2.attēls). Daugava Jēkabpils teritorijā saskaņā ar virszemes 

ūdeņu tipoloģiju ir ritrāla tipa (strauja) liela upe. To raksturo straumes ātrums lielāks par 0,2 m/s4. 

                                                           

4  Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.858 Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, 
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību 
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2. attēls Virszemes ūdens objekti un to tiešie sateces baseini 

 

Pie Radžu ūdenskrātuves ir ierīkota peldvieta. Tā ir ietverta Ministru kabineta noteikumos Nr.692 

„Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” (28.11.2017.). 

Peldvietas labiekārtošanu un uzturēšanu nodrošina Jēkabpils pašvaldība. Radžu ūdenskrātuves 

peldvietai kopš 2010. gada ir piešķirts Zilais karogs. 

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

ietverto publisko upju un ezeru sarakstu Jēkabpils pilsētā publiskie ūdeņi ir Daugava. Savukārt atbilstoši 

Saskaņā ar LR Civillikuma Trešās daļas Lietu tiesības 1115. panta un 1117. panta nosacījumiem Daugavā  

zvejas tiesības pieder valstij.  

Daugava  pilsētas teritorijā ir prioritārie karpveidīgo  zivju ūdeņi. Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, 

kuros nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai 

nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus. 
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SIA “Jēkabpils siltums” no Daugavas izmanto ūdeni tehniskām vajadzībām - siltuma ražošanas 

procesam (NACE 2.0 kods - 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana). 

6.2.3. Pazemes ūdeņu resursi ūdensapgādei 

Jēkabpils pilsēta, tāpat kā visa Latvijas teritorijas, ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā. Atbilstoši valsts 

teritorijas iedalījumam pazemes ūdensobjektos (PŪO), kas ietver aktīvās ūdens apmaiņas zonu. 

Jēkabpils pilsēta atrodas pazemes ūdensobjekta  D10 teritorijā. Aktīvās ūdens apmaiņas zonas biezums 

tajā sasniedz 165m dienvidu daļā, ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā palielinoties līdz 270-375 m. 

Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” datiem, Jēkabpilī ir 73 urbumi 

(izvietojums 3. attēlā, saraksts Vides pārskata – 7. pielikumā), t.sk. 50 darbojoši, aktīvi, 2 rezervē, 

4 piemesti, 8 neizmantoti un par 9 urbumiem nav informācijas. Taču VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra”  datu bāzē “Urbumi” pieejamā informācija nesatur aktuālos datus par urbumu 

īpašniekiem vai lietotājiem, kā arī urbumu faktisko izmantošanu. Izstrādājot teritorijas plānojumu, 

iespēju robežās ir apzināta aktuālā informācija par urbumiem un to aizsargjoslām, taču daudzos 

gadījumos (ja urbumi nav iesaistīti saimnieciskajā darbībā, zemesgabals un urbums atrodas degradētā vai neapsaimniekotā 

teritorijā, urbumi bijušie īpašnieki ir pārtraukuši saimniecisko darbību – tie ir likvidēti vai tiem ir ierosināts maksātnespējas 

process u.c.) informāciju par urbuma esošo un plānoto izmantošanu, kā arī to aizsargjoslām iegūt nebija 

iespējams. Piemēram, saskaņā ar VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes sniegto informāciju 

teritorijas plānojuma izstrādei “ūdens ieguves vietas (ūdens ieguves urbumi) ar identifikācijas Nr. 

800046, Nr. 800047, Nr. 800053, Nr. 800249, Nr. 800252, Nr. 80255, Nr. 800256, Nr. 800260, Nr. 

800261, Nr. 800264 un Nr. 800265 ir vēsturiski iekļauti VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” pazemes ūdeņu klasifikatorā. Saskaņā ar VVD Daugavpils RVP rīcībā esošo 

informāciju, augstāk minētie ūdens ieguves urbumi piederēja uzņēmumiem, kuri izbeidza saimniecisko 

darbību, kuru izsniegtās ūdens resursu lietošanas atļaujas vai piesārņojošās darbības atļaujas ir 

anulētas, vai tiem ir beidzies derīguma termiņš. Piemēram, ūdens ieguves urbumi Nr. 8000260 un Nr. 

8000261 agrāk piederēja bijušai SIA „Jēkabpils maizes kombināts”, urbums Nr. 800046 piederēja 

Jēkabpils cukurfabrikai, Nr. 800249 piederēja SIA „Sēlijas mežs”, Nr. 800255 - valsts uzņēmumam 

„Jēkabpils lauktehnika”. VVD rīcībā nav informācijas par iepriekš minēto ūdens ieguves urbumu 

tamponēšanu.”5 Savukārt teritorijas plānojuma un šī Vides pārskata izstrādātājs, apzinot juridiskās 

personas, kuru īpašumā ir bijuši decentralizētās ūdensapgādes urbumi, ir konstatējis, ka SIA 

"TRANSPORTS-J", SIA "Autoeksperts J", SIA "Nodus", SIA "BJR-Auto" un SIA "BJR-Auto" ir likvidēti vai 

aktīvu saimniecisko darbību ir pārtraukuši. Ņemot vērā iepriekšminēto,  uzsākot attīstību konkrētā 

zemes gabalā, kurā atrodas ūdensapgādes urbums ir jāveic tā stāvokļa apsekošana, jāizlemj par tā 

turpmāko apsaimniekošanu, ja nepieciešams, jānosaka aizsargjoslas (stingrā režīma, bakterioloģiskā 

un ķīmiskā aizsargjosla) ap ūdens ņemšanas vietām. Teritorijas izmantošanā papildus uzmanība ir 

jāpievērš neizmantotiem un neapsaimniekotiem ūdens apgādes urbumiem, kas ir pazemes ūdeņu 

piesārņojuma avoti, un to turpmākai apsaimniekošanas kārtībai. Gadījumā, ja, plānojot teritorijas 

attīstību, urbumu netiek plānots izmantot, lai novērstu pazemes ūdeņu piesārņošanu, normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā ir jāveic to tamponēšana. Atbilstoši likuma “Par zemes dzīlēm” nosacījumiem 

(3.panta 1.punkts) lēmumu par urbumu izmantošanu vai likvidāciju jāpieņem zemes īpašniekam, kura 

īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas.  

Jēkabpilī ūdensapgādei galvenokārt izmanto Pļaviņu – Daugavas (D3pl-dg) horizonta ūdeņus. Pļaviņu–

Daugavas ūdens horizontu kompleksu no augstāk iegulošā kvartāra ūdens horizonta atdala samērā 

biezais morēnas nogulumu slānis, kas ir ūdeni vāji caurlaidīgs, taču Daugavas ielejas un Radžupes ielejas 

                                                           

5 VVD Daugavpils RVP 2018. gada 29. marta vēstule Nr.2.5-20/777 
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teritorijās morēnas nogulumi ir denudēti, un abām upēm ir hidrodinamiskā saistība ar Pļaviņu–

Daugavas ūdens horizontu kompleksu, kuru veido augšdevona Pļaviņu, Salaspils un Daugavas ūdens 

horizonti, kas ir savstarpēji cieši saistīti. Kompleksā sastopami pārsvarā hidrogenkarbonātu kalcija tipa 

saldūdeņi, kuru kvalitāte lielākoties atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, izņēmums var būt 

dzelzs saturs, kas bieži pārsniedz pieļaujamos 0,2mg/l. Tomēr, pateicoties tam, ka dominējošā ir 

divvērtīgu dzelzs jonu forma, šo ūdeņu kvalitātes uzlabošanai – atdzelžošanai piemērojama vienkārša 

aerācijas metode. Jēkabpilī šo ūdens horizontu kompleksu plaši izmanto ūdens apgādes 

nodrošināšanai gan centralizētajā, gan decentralizētajā sistēmā (skatīt 7. un 8. pielikumu). 

Centralizētajā ūdensapgādei Jēkabpils Daugavas labā krasta daļā - Krustpilī  dzeramo ūdeni iegūst no 

pazemes ūdens atradnes „Krustpils” (Veseļi). Tajā ietilpst 4 urbumi, izmanto Pļaviņu–Daugavas ūdens 

horizontu kompleksu. Atradne ir izpētīta 1970. – 1971.gadā, papildus izpēte ir veikta 1998.gadā. 

Pazemes ūdens A kategorijas krājumi 25,92 tūkstoši m3/dnn. atradnē „Krustpils” akceptēti 1998.gadā. 

Ūdens kvalitāte atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, izņemot dzelzs koncentrāciju, kas svārstās 

no 0,5mg/l līdz 1,5mg/l, tāpēc nepieciešama ūdens sagatavošana – atdzelžošana. 

Jēkabpils Daugavas kreisā krasta teritorijā, veicot hidroģeoloģisko izpēti 1970. – 1971.gadā ir 

konstatēts, ka Pļaviņu–Daugavas ūdens horizontu komplekss šeit ir vāji aizsargāts no virszemes 

piesārņojuma, jo daudzviet nav saglabājušies morēnas nogulumi un kvartāra nogulumus veido neliela 

biezuma (līdz 8m)  ūdeni labi caurlaidīgi smilšu nogulumi. Lai izvairītos no potenciāliem piesārņojuma 

draudiem, ūdens apgādei tika izvēlēts Gaujas–Amatas ūdens horizontu komplekss 6 . Ilgstoši 

centralizētajai ūdensapgādei dzeramo ūdeni ieguva pazemes ūdens atradne „Ābeļi”, kas robežojas ar 

Jēkabpils pilsētas teritoriju un atrodas Jēkabpils novada Ābeļu pagastā.  Pašlaik atbilstoši SIA “Jēkabpils 

ūdens”7 sniegtajai informācijai ūdens ieguves urbumi ir iekonservēti, ūdens ieguve nenotiek. Dzeramā 

ūdens ieguvi šai pilsētas daļai nodrošina no Gaujas un Burtnieku horizonta ūdens ieguves iecirkņos 

Viestura ielā un Kārklu ielā.  

Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingra režīma, kā arī bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu. 

Atbilstoši Aizsargjoslu likuma nosacījumiem urbumiem, akām un avotiem, kurus “saimniecībā vai 

dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), 

aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens 

piesārņošana”. Aizsargjoslas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām aprēķina, ņemot vērā ūdens 

ņemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriņu. Teritorijas plānojumā ap 

centralizētās un decentralizētās ūdensapgādes sistēmas ūdens ņemšanas vietām noteiktās 

aizsargjoslas norādītas 8. pielikumā, attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas pielikumā “Galvenās 

aizsargjoslas un teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, shematiski parādītas – 3. attēlā. 

Gruntsūdeņi atrodas kvartāra ūdens horizontā. Gruntsūdeņu dabiskos resursus papildina nokrišņu 

infiltrācija, kuras apjoms ir atkarīgs no iegulošā slāņa dziļuma un aerācijas zonas litoloģiskā sastāva. 

Latvijā gada nokrišņu kopējais daudzums pārsniedz iztvaikošanu un infiltrācija notiek gandrīz visa gada 

garumā, tomēr tai ir ciklisks raksturs un tā mainās gada griezumā, un ir arī ilgāki izmaiņu periodi. Vidēji 

gruntsūdeņos infiltrējas 2 – 47% no nokrišņu daudzuma. Pilsētas teritorijā nokrišņu infiltrācija 

samazinās, jo liela teritorijas daļa ir apbūvēta, kā arī segta ar cieto segumu (asfaltu). Vietās, kur ir 

ierīkota lietus ūdeņu kanalizācija, nokrišņu infiltrācija samazinās vēl vairāk. Līdz ar to pilsētas teritorijā 

                                                           

6 Horizontu raksturojums sagatavots, izmantojot: “Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats Jēkabpils pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam Jēkabpils pilsētas attīstības programmai 2012. – 2018.gadam, SIA Edo 
Consult, 2012.” 

7 Uzņēmums sniedz centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus pašvaldībā 
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praktiski nav saglabājies dabīgais gruntsūdeņu līmeņu režīms. Detalizēti gruntsūdens līmeņu 

novērojumi Jēkabpilī netiek veikti.  

Kvartāra smilts grants nogulumu slāņi ir ar nelielu biezumu un neizturēti plānā, tāpēc ūdens resursi 

tajos ir nelieli un tie nav piemērots ūdens avots liela apjoma koncentrētai ūdens ieguvei lielu objektu 

vai centralizētās ūdens apgādes nodrošināšanai. Šos ūdeņus izmanto tikai individuālajai ūdens apgādei. 

Gruntsūdeņi ir neaizsargāti no virszemes piesārņojuma, tādēļ pilsētas teritorijā gruntsūdeņu kvalitāti 

ietekmē antropogēnais piesārņojums un nav ieteicams pilsētas teritorijā izmantot gruntsūdeņus 

dzeramā ūdens apgādei. 

 

3. attēls Ūdensapgādes urbumu izvietojums8 

                                                           

8 Ūdensapgādes urbumi saraksts – 7. pielikumā, informācija par aizsargjoslām 8. pielikumā 
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6.2.4. Īpaši aizsargājamās teritorijas un mikroliegumi 

No īpaši aizsargājamo teritoriju kategorijām, kuras nosaka LR likums “Par īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām”, Jēkabpilī atrodas dabas pieminekļi - aizsargājami koki (dižkoki) un viens aizsargājams 

akmens (dižakmens). 

Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (6.pants) nosaka “lai nodrošinātu aizsargājamo 

koku un akmeņu saglabāšanu un to apskates iespēju, aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap 

akmeņiem un teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga 

projekcijas.” 

Pašvaldība sadarbībā ar RVP un DAP speciālistiem veic aizsargājamo koku inventarizāciju ik 5 gadus. 

Teritorijas plānojuma un šī Vides pārskata izstrādes laikā 2017. gadā pilsētā ir identificētu 

13 aizsargājami koki (izvietojums 4. attēlā). Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” paredz 

aizsargājamo koku saglabāšanu un to apskates iespēju un nosaka, ka aizsargāta tiek arī teritorija 10 

metru rādiusā teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga 

projekcijas. 

Bez tam pilsēta uzskaita un pilsētas līmenī nosaka aizsardzību arī  vēl vietējas nozīmes dižkokiem, retām 

citzemju kokaugu sugām, piemiņas kokiem, savdabīgiem kokiem, ainaviskiem kokiem un īpaši 

aizsargājamām kokaugu sugām – pavisam 2017. gadā šajā grupā iekļauti 106 koki. Sarakstu skatīt 

1. pielikumā. 

Radžu ūdenskrātuvē atrodas Radžu akmens, kas ir dabas piemineklis saskaņā ar likuma  “Par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām” nosacījumiem. Atbilstoši šo Ministru kabineta 2010. gada 16. marta 

noteikumiem Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (38.1. punkts) ir dižakmeņi – laukakmeņi, 

kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru un 10 metru josla ap tiem. 

Pilsētā neatrodas mikroliegumi. 

6.2.5. Īpaši aizsargājamie biotopi, īpaši aizsargājamās sugas 

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamai informācijai 

(2018. gada janvāra dati) pilsētas teritorijā: 

1) nav sastopami Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi9  vai Latvijā īpaši aizsargājami 

biotopi10; 

2) ir reģistrētas 15 sugu dzīvotnes. No tām 10 dzīvotnes  atradnes atrodas pilsētas ziemeļrietumu 

daļā – mežā. Tur konstatētas šādas īpaši aizsargājamas sugu 11  dzīvotnes: astoņas parastā 

plakanstaipekņa Diphasium complanatum dzīvotnes (1991.g.) un divas naudiņu saulrozītes 

Helianthemum nummularium dzīvotnes (1995.g.). Daugavas labā krasta teritorijā reģistrētas 

divas   īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes: matveida glīvenes Potamogeton trichoides  (1991.g.) 

un dižā aslapes Cladium mariscus  (1985.g.) dzīvotnes. Mežaparkā pie Radžu ūdenskrātuves 

2013. gadā reģistrēta īpaši aizsargājamās rāpuļu sugas sila ķirzaka Lacerta agilis dzīvotne. 

                                                           

9 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi, kuri ir ietverti Eiropas Padomes Direktīvas 92/43 EEK (1992.) par dabisko 
biotopu, savvaļas floras un faunas aizsardzību (Dzīvotņu direktīva, 1992.) pielikumā 

10 Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.350 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” 

11 Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumi Nr.396 "Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu" 
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2014.g pilsētā reģistrētas arī divas skarainās ģipsenes Gypsophila paniculata dzīvotnes. Suga 

nav aizsargājama.  

Jāatzīmē, ka par dzīvotnēm, kuras konstatētas sen – atbilstoši 1982., 1991. un 1995. gadā, nav pieejama 

informācija par šo dzīvotņu pastāvēšanu pašlaik.   

 

4. attēls Aizsargājamo koku un aizsargājamā akmens izvietojums 

Datu avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 2018.g., DAP dabas datu pārvaldības sistēma “Ozols” 
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Īpaši aizsargājama kokaugu suga ir parastais skābardis Carpinus betulus: Vienības gatvē 48 un Strūves 

parkā. 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2007. – 2019.g. paskaidrojuma rakstā minēts arī, ka pilsētā 

atrodas īpaši aizsargājamās augu sugas: zālainā cirvene Alisma gramineum, Baltijas dzegužpirkstīte 

Dactylorhiza baltica, kā arī īpaši aizsargājamās putnu sugas: lielais ķīris Larus ridibundus un upes zīriņš 

Sterna hirundo. Informācija par šo datu izcelsmi nav pieejama, dati nav iekļauti Dabas aizsardzības 

pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 

Pilsētas teritoriju aptveroša aizsargājamo un Latvijā īpaši aizsargājamo biotopu kartēšana nav veikta. 

Dabas aizsardzības pārvalde realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu “Priekšnosacījumu 

izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb  “Dabas 

skaitīšana”. “Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu 

organizācijas metodikā”, kas izstrādāta šī projekta īstenošanai, Jēkabpils pilsētas teritorijā ES nozīmes 

aizsargājamo biotopu kartēšana ir plānota 2019. gadā, t.i. pēc jaunā pilsētas teritorijas plānojuma 

apstiprināšanas. Tādēļ informācija par Eiropas Savienības un Latvijā aizsargājamiem biotopiem, kā arī 

šīs apsekošanas laikā konstatētajām īpaši aizsargājamām sugām pilsētas teritorijā turpmākajos gados 

var mainīties. Uzsākot jaunu attīstību teritorijās, kas pašlaik nav apbūvētas, ir jāpārliecinās par dabas 

vērtību esamību vai neesamību attīstības teritorijā. 

Īpaši aizsargājamie biotopi un īpaši aizsargājamo sugu atradnes ir izmantojamas atbilstoši Sugu un 

biotopu aizsardzības likuma (2000.g.) un saistībā ar to izdoto normatīvo aktu prasībām, kā arī ņemot 

vērā ES nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzības statusu visā valsti, kas sagaidāms tiks no jauna 

izvērtēts pēc projekta “Dabas skaitīšana” pabeigšanas (plānota 2019. gadā). 

6.3. Kultūrvēsturiskais mantojums 

Saskaņā ar Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu (saskaņā ar Kultūras ministrijas 1998. gada 

29.oktobra rīkojumu Nr. 128 un Kultūras ministrijas 2015. gada 25. novembra rīkojumu Nr. 5.1-1-249), 

Jēkabpils pilsētā ir 20 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (nekustamie kultūras pieminekļi). 

Viens no kultūras pieminekļiem ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis - Jēkabpils pilsētas 

vēsturiskais centrs (aizsardzības Nr. 7432). Tas ietver bijušās Krustpils pilsētas centrālo daļu un 

Jēkabpils pilsētas centrālo daļu. Krustpils vēsturiskajam centram raksturīga lineāra uzbūve, vēsturisko 

nozīmību galvenokārt veido sabiedriskas nozīmības Rīgas iela (veidojusies kā tirdzniecības iela) un tai 

paralēlā - Krasta iela, kas ir izteikti dzīvojamā iela. Jēkabpils vēsturiskā centra uzbūve daudz sarežģītāka, 

to veido trīs Daugavai paralēlas ielas (Brīvības, Pasta un A.Pormaļa). No tām Brīvības un Pasta ielas ir 

veidojušās kā sabiedriskās apbūves ielas, A.Pormaļa iela - izteikta dzīvojamā iela. 

Pilsētā valsts aizsardzība ir noteikta arī vienam arheoloģijas (Krustpils viduslaiku pils), astoņiem 

arhitektūras, vienam vēstures (Mākslinieku O. un U. Skulmju dzīves vieta) un vienam industriālajam 

piemineklim (Strūves astronomisko novērojumu punkts). Arhitektūras pieminekļi ir Uniātu baznīca, 

Nikolaja klostera baznīca ar žogu, Apriņķa skola, Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve, Aizsargu 

nams, Jēkabpils luterāņu baznīca, dzīvojamo ēku komplekss Pasta ielā 81, 83, 85 un 87, dzīvojamā ēka 

Brīvības ielā 125A. 

Bez tam valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti astoņi mākslas pieminekļi.  

Kultūras pieminekļu saraksts – 2. pielikumā, izvietojums – 5. attēlā. 

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros pilsētbūvniecības piemineklim - Jēkabpils pilsētas 

vēsturiskajam centram ir precizēta individuālā aizsardzības zona. 
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Jēkabpilī atrodas daudzi pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti, kuri ir pilsētas kultūrvēsturiskā 

mantojuma liecinieki. Šo objektu saraksts ietverts Paskaidrojuma raksta 4. pielikumā, izvietojums 

attēlots teritorijas un izmantošanas un apbūves noteikumiem pievienotajiem pievienotajā kartē  

“Kultūrvēsturiski nozīmīgas un aizsargājamās teritorijas un objekti”.  

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskos objektus var iedalīt šādās grupās: 

 Jēkabpils pilsētas teritorijā atrodas 42 pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti. Lielākā 

daļa kultūras pieminekļu atrodas pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās vai teritorijas 

plānojuma noteiktajās apbūves aizsardzības teritorijās,  

 Industriālie objekti – pilsētas teritorijā atrodas 2 industriālie objekti – akmens mūra tilts pār 

Donaviņas upi un Daugavas tilta caurbrauktuve, 

 Mākslas pieminekļi – šajā kategorijā var iekļaut 2 mākslas pieminekļus, kuri atrodas Kapeles 

kapos, 

 Vēstures objekti – kopskaitā pilsētā atrodas 12 vēstures objekti. 

Teritorijas plānojumā tiek izdalīti arī vēsturiskās pilsētvides fragmenti ar īpašiem apbūves 

noteikumiem.  Tās ir teritorijas, kuras Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumā ir noteiktas kā 

aizsargājamās vēsturiskās apbūves teritorijas bez aizsargājama kultūras pieminekļa statusa. TIAN 

2.9.sadaļā dažādām  vēsturiskās pilsētvides fragmenti teritorijām atbilstoši to vēsturiskajai vērtībai un 

nozīmībai ir noteiktas speciāli izmantošanas prasības.  

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas apspriešanas ietvaros tika saņemti priekšlikumi pašvaldības noteikto 

aizsargājamo apbūves teritoriju un kultūrvēsturiski vērtīgo ēku saraksta papildināšanai iekļauti 

priekšlikumu skaitā, kas prioritāri izvērtējami  tālākā plānojuma ieviešanas gaitā, pieaicinot attiecīgās 

jomas ekspertus un speciālistus (izvietojums attēlots iepriekšminētajā kartē  “Kultūrvēsturiski 

nozīmīgas un aizsargājamās teritorijas un objekti” mēroga noteiktība 1: 7000, saraksts - Paskaidrojuma 

raksta 4. pielikumā). 

Viens no galvenajiem Jēkabpils pilsētas attīstības mērķiem ir saglabāt un atjaunot pilsētas 

kultūrvēsturisko mantojumu, kurš ietver pilsētbūvniecības, arhitektūras, mākslas un vēstures 

pieminekļus, kopā veidojot Jēkabpils pilsētas vēsturisko vidi. Mūsdienās šis gadu simtos veidojies 

kultūras mantojums ir pilsētas tūrisma resurss un ekonomiska vērtība.  

6.4. Ainavas 

Jēkabpils pilsētā ainaviski vērtīgās teritorijas  veido dabas teritorijas, kas ietver dažādus kompozīcijas 

elementus, taču kā nozīmīgākās atzīmējamas: 

1) Daugavas ainas telpa, kas ietver Daugavu un Daugavas ieleju, 

2) Radžu ūdenskrātuves ainavas telpa. 

Daugavas ieleja rada tālā skata iespējas un priekšplānu pilsētas panorāmai. Vēsturiski Daugava 

veidojusi dabīgu robežu starp Krustpili un Jēkabpili. Pilsētas teritorijā esošās mazās līkumainās upītes 

veido pilsētas ainavas kontrastu. 

Radžu ūdenskrātuve ir karjerā izveidota mākslīga ūdenstilpe, kas atrodas Jēkabpils pilsētas dienvidu 

daļā. Ūdenskrātuve radusies 1987. gadā pēc dolomīta karjera applūdināšanas. Tajā ir 8 salas. 

Ūdenskrātuve un pie tā izveidotais Mežaparks ir iecienīta pilsētas rekreācijas vieta. 

Pilsētbūvnieciski nozīmīgi perspektīvie skati, panorāmas dominantes parādītas 6. attēlā: Daugavas 

kreisā krasta panorāma – posms no Ostas ielas līdz Sv. Gara pareizticīgās baznīcas, pie Svētā Nikolaja 

Brīnumdara un vīriešu klostera ēku kompleksa, Daugavas labā krasta panorāma, Brīvības ielas 
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perspektīva, Pasta ielas perspektīva, skatu punkti Pormaļa ielā, Rīgas ielā, Zīlānu ielā un Kurzemes ielā 

(skats uz tiltu). 

Plānojot teritorijas attīstību: 

1) Saglabājamas Jēkabpils pilsētas vēsturiskajam centram raksturīgā mēroga ielu perspektīves 

2) Saglabājami un neaizbūvējami  skati uz Jēkabpils luterāņu baznīcas, Jēkabpils katoļu baznīcas, 

Sv. Gara pareizticīgās baznīcas ēku kompleksa, Krustpils pils ēku kompleksa būvapjomi. 

Krustpils pareizticīgo baznīcas būvapjomiem. 

3) Saglabājami skati uz  Daugavas krastiem pieguļošajām  apbūves  panorāmām. 

 

5. attēls Kultūrvēsturiskā mantojuma objekti un teritorijas  
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6. attēls Saglabājamās pilsētvides ainaviskās vērtības 
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6.5. Antropogēno slodzi veidojošie faktori 

Jēkabpilī antropogēno slodzi veido mobilie avoti (transports) un stacionārie avoti, kuros notiek 

saimnieciskā darbība.  

Pilsētu šķērso valsts galvenie autoceļi: A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža 

(Patarnieki) un A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova), kā arī reģionālie autoceļi: 

P75 Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) un P76 Aizkraukle – Jēkabpils. Autoceļi A6 un A12 veido 

starptautisku transporta  savienojumu ar Krievijas Federāciju un Baltkrieviju. Autoceļš A6 posmā no 

Rīgas līdz Jēkabpilij un autoceļš A12 ir daļa no Eiropas autoceļa E22. Pa autoceļiem pārvietojas vieglās 

automašīnas, tiek veikti kravu pārvadājumi. Transportlīdzekļu dzinējos, sadegot degvielai, veidojas 

izmeši atmosfēras gaisā, tādejādi radot slodzi apkārtējā vidē.  Autotransports ir arī vides trokšņa avots, 

kas rada diskomfortu iedzīvotājiem autoceļiem blakus esošajās teritorijās. Transportlīdzekļu 

pārvietošanās ir saistīta arī ar iespējamām avārijām, kas it īpaši bīstamo kravu pārvadājumos var radīt 

augsnes, grunts, virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu piesārņojumu ar naftas produktiem un citām 

vielām. Emisijas atmosfēras gaisā un trokšņa līmeni līdztekus citiem faktoriem (emisijas atmosfēras ir 

atkarīgas arī transportlīdzekļu vecuma, izmantotās degvielas veida, trokšņa izplatība no apbūves 

novietojumu pie autoceļa, autoceļa seguma kvalitātes u.c. faktoriem) ir atkarīga no transporta 

intensitātes. Informācija par transporta intensitāti valsts galvenajos un reģionālajos ceļos ir pieejama 

posmos līdz pilsētas robežai (1. tabula). 

1. tabula Valsts galveno un reģionālo autoceļu transporta gada vidējā diennakts intensitāte 
(GVDI) un kravas transporta (KT) intensitātes īpatsvars (%)12 

 

Pa pilsētā esošajām dzelzceļa līnijām Rīga – Daugavpils, Krustpils – Rēzekne II tiek veikti pasažieru un 

kravu pārvadājumi, pa dzelzceļa līniju Jelgava-Krustpils – kravu pārvadājumi. Dzelzceļa līnija Krustpils – 

Rēzekne II ir savienota ar dzelzceļa līniju Rēzekne II – Zilupe, kas Krievijas Federācijā nodrošina 

                                                           

12 https://lvceli.lv/informacija-un-dati/#satiksmes-intensitate 

Ceļa 
Nr. 

Ceļa 
nosaukums 

posms no km līdz km parametrs 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 

A6 

Rīga – 
Daugavpils – 
Krāslava – 
Baltkrievijas 
robeža 
(Patarnieki) 

Pļaviņas 
- 
Jēkabpils 

131.657 144.000 

GVDI, 
aut/dnn 7096 5969 6504 6002 6882 

KT, % 28 27 27 24 23 

Jēkabpils 
- Līvāni 

149.545 172.050 

GVDI, 
aut/dnn 3232 3420 3624 3792 4005 

KT, % 23 23 22 21 20 

A12 

Jēkabpils–
Rēzekne– 
Ludza–Krievijas 
robeža 
(Terehova) 

Jēkabpils 
- V789 

3.900 12.982 

GVDI, 
aut/dnn 2558 2700 2857 2716 2769 

KT, % 31 29 29 25 25 

P75 

Jēkabpils - 
Lietuvas 
robeža 
(Nereta) 

Jēkabpils 
- P72 

6.024 15.236 

GVDI, 
aut/dnn 2380 2453 2596 2773 2557 

KT, % 16 19 18 15 15 

P76 
Aizkraukle - 
Jēkabpils 

P87 - 
V803 

0.000 37.680 

GVDI, 
aut/dnn 

1493 1973 1724 1469 1845 

KT, % 9 14 15 15 14 
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savienojumu ar Maskavu, dzelzceļa līnija Krustpils - Jelgava II Latvijā – ar Ventspili.  Dzelzceļa darbība 

ir saistīta ar vides trokšņa, kā arī izmešu atmosfēras gaiša veidošanos. Vides piesārņojuma rašanās ir 

iespējama arī avāriju gadījumā, īpaši, ja avārija ir saistīta ar bīstamo kravu pārvadājumiem. Informācija 

par dzelzceļa transporta intensitāti nav pieejama. 

Plašāku informācija par transporta radīto ietekmi uz vidi un vides riskiem skatīt 6.6. un 6.7. nodaļā.  

Jēkabpilī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas deviņdesmitajos gados pārejas periodā lielākā daļa 

rūpniecības uzņēmumu nespēja pielāgot savu darbību jaunajiem tirgus ekonomikas apstākļiem. Tādēļ 

daudzi uzņēmumi ražošanu sašaurināja vai slēdza pilnībā (piemēram, Jēkabpils cukura fabrika) vai 

sadalījās vairākās mazākās ražotnēs, lai sekmīgāk piemērotos jaunajiem ekonomiskajiem apstākļiem.  

Plānojuma izstrādes laikā ir apkopota informācija par objektiem, kuri ir saņēmuši piesārņojošās 

darbības atļaujas vai apliecinājumus, ūdens resursu lietošanas atļaujas vai atbilstoši normatīvo aktu 

nosacījumiem sagatavo un iesniedz valsts statistiskos pārskatus „Nr.2 - gaiss”, „Nr.2 – ūdens” un „Nr. 

3-A” 13. No šīs informācijas var secināt, ka saimniecisko darbību, kas ir saistīta ar antropogēnās slodzes 

veidošanos 2016. gadā veic 49 uzņēmumi. No tiem 19 uzņēmumi ir saņēmuši B kategorijas 

piesārņojošās darbības atļaujas, pārējie – C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumus14.  

B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja ir izsniegta SIA “Jēkabpils siltums”, kas sniedz Jēkabpils 

iedzīvotājiem siltumapgādes pakalpojumus (objekti: Tvaika ielā 4, Dārzu ielā 7). Pilsētas un reģiona 

iedzīvotājus apkalpo SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (8.6. slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100, atļauja 

izsniegta arī siltumapgādes iekārtām). Sadedzināšanas iekārtās izmešos atmosfēras gaisā veidojas slāpekļa un 

oglekļa oksīdi, daļiņas. Ja kā kurināmo izmanto dīzeļdegvielu, tad arī – sēra dioksīds (SO2). 

SIA “Jēkabpils ūdens” nodrošina centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus 

pilsētā. Pēc notekūdeņu attīrīšanas apkārtējā vidē tiek novadītas suspendētās vielas, kopējais slāpeklis, 

kopējais fosfors, kopējais bioloģisko vielu piesārņojuma līmenis tiek raksturots ar bioķīmiskā skābekļa 

patēriņu, ķīmisko vielu – ar ķīmisko skābekļa patēriņu.  

Jēkabpils gaļas kombināts (SIA “Miķelāni bekons”) veic gaļas produkcijas ražošanu (7.2. iekārtas pārtikas 

produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām 

gatavās produkcijas dienā …..).  SIA “Tehprojekts” un Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA “VIADUKTS” 

nodarbojas ar metālu ražošanu un apstrādi (2.8. Metālu ražošana un apstrāde: citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu 

metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk). Saskaņā ar saņemtajām B kategorijas 

piesārņojošās darbības atļaujām pilsētā darbojas SIA “VIADA Baltija”, SIA “Virši-A”, SIA “Circle-K”, SIA 

“Neste Latvija” degvielas uzpildes stacijas  (1.4. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais 

degvielas daudzums, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un vairāk kubikmetru gadā). SIA "ASG HOLDING" veic 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (5.10. iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā 

pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk). SIA "SANEKSS" un SIA 

“AMETEKS” Jēkabpilī pieņem metāllūžņus. 

Izplatīta saimnieciskās darbības nozare pilsētā ir kokapstrāde. C kategorijas piesārņojošās darbības  

“4.2. kokzāģētava”  veic 9 uzņēmumi, t.sk. veic SIA “Ošukalns”, SIA „Sēlijas mežs”, SIA "Brēķu studenti", 

                                                           

13  Gadījumus, kuros ir jāaizpilda vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapas, nosaka Ministru kabineta 2017. gada 
23. maija noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 

14 Saskaņā ar VVD Daugavpils RVP sniegto informāciju kopš 2003. gada Jēkabpilī ir izsniegti 76 C kategorijas piesārņojošas 
darbības apliecinājumi. Darbojošos uzņēmumu skaits ir mainīgs, kopš 2003.g. ir ražotnes, kuras darbību ir pārtraukušas. Tādēļ 
2016. gadā norādīto uzņēmumu, kuri veic  C kategorijas piesārņojošas darbības,  skaits ir atšķirīgs. 
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SIA “Silpec” un citi. SIA „Jēkabpils mežrūpniecība” ražo arī pakešu logus un durvis. Kokzāģētavās kā 

galvenie izmeši veidojas daļiņas (PM10). 

Daudzi uzņēmumi (24) sniedz autoservisa pakalpojumus vai tos nodrošina savas saimnieciskās darbības 

vajadzībām. Pilsētā C apliecinājumi ir izsniegti 4 automazgātavām, kā arī degvielas uzpildes stacijām, 

gāzes uzpildes stacijām, vienai naftas bāzei (SIA “EK Trade”). Šie darbību veidi galvenokārt ir saistīti ar 

naftas produktu, gaistošo organisko savienojumu  piesārņojuma veidošanos. 

C piesārņojošās darbības apliecinājumi ir izsniegti 23 sadedzināšanas iekārtām vai katlu mājām 

(1.1. sadedzināšanas iekārta). Sadedzināšanas iekārtās izmešos atmosfēras gaisā veidojas slāpekļa un 

oglekļa oksīdi, daļiņas. 

Jēkabpili darbojas divas graudu kaltes (SIA „ELAGRO TRADE”, SIA ““LINAS AGRO” Graudu centrs”), kas 

reģionāli ir nozīmīgas lauksaimniecības attīstībai. SIA „Jēkabpils PMK” ražo betona izstrādājumus.  

Operatori saskaņā ar piesārņojošo darbības atļauju vai apliecinājumu nosacījumiem savā darbībā 

ievēro vides aizsardzības prasības, nodrošina savas darbības vides monitoringa pasākumus, resursu 

racionālu izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu, tādejādi  tiek mazinātas slodzes, kas veidojas 

saimnieciskajā darbībā. Ražošanas uzņēmumu pārraudzību un kontroli Jēkabpilī veic VVD Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde.  

Vērtējot saimnieciskās darbības radīto ietekmi, jāatzīmē antropogēnā ietekme, kas ir saglabājusies no 

vēsturiskās saimnieciskās darbības. Jēkabpilī Daugavas labajā krastā (Krustpilī) salīdzinoši lielas 

teritorijas aizņem bijušo ražošanas objektu teritorijas, kas pašlaik Plānojuma  izstrādes laikā nav pilnībā 

apsaimniekotas, ir daļēji pamestas, dažas atzītas par degradētām teritorijām, piesārņotām vai 

potenciāli piesārņotām (plašāka informācija 6.7. un 6.8. nodaļā).   

Pašvaldība, plānojot ilgtermiņa attīstību, ilgtspējīgas attīstības stratēģijā norādīts, ka tajā “…nacionālā 

līmenī paredzēti ir pasākumi, kas sekmē policentrisku un līdzsvarotu valsts reģionālo attīstību un valsts 

starptautisko atpazīstamību un ekonomisko izaugsmi, attīstot pilsētu kā konkurētspējīgu rūpniecisko 

un starptautiskas nozīmes loģistikas centru;…..”. Stratēģijā attiecībā uz       noteikts stratēģiskais mērķis 

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

ilgtermiņa prioritāte “6.2.prioritāte: Ekonomiskā izaugsme” un rīcību virziens “RV.3. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas stiprināšana un jaunu darbvietu radīšana pilsētas teritorijā”. Tādēļ teritorijas 

plānojuma izstrādē tiek pievērsta uzmanība bijušo un esošo ražošanas teritoriju plānošanai, detalizēti 

Rūpnieciskās apbūves un Jaukta centra apbūves teritorijās nosakot atļauto ražošanas objektu attīstību 

un vides aizsardzības nosacījumus (plašāku informāciju skatīt 7. nodaļā). 
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7. attēls Piesārņojošās darbības objektu izvietojums15 

                                                           

15 Objektu, kuros veic piesārņojošās darbības, saraksti 5. un 6. pielikumā 
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6.6. Vides kvalitāte 

Vides kvalitāte ir viens no identificētajiem jaunā teritorijas plānojuma ietekmes aspektiem, jo pilsēta ir 

nozīmīgs valsts un starptautiska līmeņa dzelzceļa un autoceļu krustpunkts, tajā saglabājušās plašas 

bijušās ražošanas teritorijas, daļa no tām arī tagad tiek izmantotas ražošanas objektu darbībai. Plānojot 

pilsētas attīstību tiek saglabāta esošā transporta infrastruktūra, plānoti jauni pilsētas transporta 

risinājumi, kā arī risināts jautājums par diferencētu ražošanas teritoriju plānošanu, ņemot vērā to 

iespējamo ietekmi uz vidi blakus esošajās teritorijās, it īpaši attiecībā uz dzīvojamo apbūvi. Šajā nodaļā 

sniegta informācija par esošo pilsētas vides kvalitāti. 

6.6.1. Trokšņa līmenis 

Galvenais trokšņa avots pilsētā ir dzelzceļa transports (dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils, Krustpils – 

Rēzekne II, Jelgava-Krustpils) un autotransports (autoceļi A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas 

robeža (Patarnieki) un A6 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova), P75 Jēkabpils–

Lietuvas robeža (Nereta) un P76 Aizkraukle – Jēkabpils). Dzelzceļa līnijas un valsts galvenie autoceļi 

koncentrējas Jēkabpilī Daugavas labā krasta daļā – Krustpilī.  Arī ražošanas objekti var radīt vides 

troksni (biežāk – paaugstinātu, īslaicīgu), taču Jēkabpilī nav tādu ražošanas objektu, kuru darbība ir 

saistīta ar regulāru trokšņa piesārņojuma rašanos. Ņemot vērā citās republikas pilsētās, piemēram, 

Rīgā, apzinātās trokšņa problēmas blīvi apbūvētās vietās, trokšņa diskomfortu var radīt 

saldēšanas/dzesēšanas iekārtas tirdzniecības vietās, ja tās izvieto būves ārpusē netālu no dzīvojamās 

apbūves. 

Trokšņa līmeņa novērtējums (trokšņa karte,  mērījumi) pilsētas teritorijai, arī valsts autoceļiem un 

dzelzceļiem nav veikts, jo tas nav nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu prasībām16.  

Ņemot vērā dzelzceļa līniju un autoceļu, kas šķērso pilsētu, nozīmību un noslogojumu, var uzskatīt, ka 

transporta infrastruktūras robežjoslās ar individuālo dzīvojamo, daudzdzīvokļu dzīvojamo apbūvi, kā 

arī publiskajiem jeb sabiedriskās apbūves objektiem trokšņa līmeņi gan ārpus telpām, gan telpās, it 

īpaši Daugava labajā krastā, - ir paaugstināti. Trokšņa robežlielumus nosaka Ministru kabineta 

2014. gada 07. janvāra noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (apbūves 

teritorijās - 2. pielikums, telpās – 4. pielikums). Arī citu pilsētas attīstības plānošanas dokumentu 

(Stratēģijas, Programmas), spēkā esošā teritorijas plānojuma līdz šim izstrādātajos esošās situācijas 

raksturojumos un SIVN Vides pārskatos troksnis ir minēta kā viena no pilsētas vides problēmām.  

Tā kā Jēkabpilī gar galvenajām automaģistrālēm un dzelzceļa tuvumā trokšņa problēma ir aktuāla, 

neskatoties uz to, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pilsētas, autoceļu un dzelzceļa trokšņa 

stratēģiskās kartes nav jāizstrādā, argumentētai trokšņa samazināšanas pasākumu plānošanai, 

projektēšanai un ieviešanai būvprojektu izstrādes stadijā ir ieteicams vismaz vienreizēji izstrādāt 

pilsētas trokšņa karti, tajā ietverot informāciju par visiem trokšņa avotiem.  Arī Jēkabpils Stratēģijas un 

Programmas SIVN Vides pārskatā ir ieteikts “….nākotnē būtu vēlams apzināt trokšņa avotus un trokšņa 

līmeni pilsētā, veicot trokšņa mērījumus un kartēšanu. Tas ļautu veikt racionālāku pilsētas teritorijas 

izmantošanas plānošanu, kā arī kalpotu par pamatu dažādu atļauju un saskaņošanu izsniegšanas 

izvērtēšanai, rūpējoties par iedzīvotāju dzīves līmeni pilsētā.” 

                                                           

16 Ministru kabineta 2014. gada 07. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikts, ka 
trokšņa stratēģiskās kartes izstrādā aglomerācijām, t.i. administratīvā teritorija, kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz 100 000 un 
iedzīvotāju blīvums pārsniedz 500 iedzīvotāju uz kvadrātkilometru, autoceļiem – reģionālas, valsts vai starptautiskas nozīmes 
autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni transportlīdzekļu gadā, dzelzceļa līnijām, uz kurām 
satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā. Jēkabpils pilsēta, dzelzceļa līnijas un autoceļi  neatbilst MK 
noteikumos noteiktajiem kritērijiem. 
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Ņemot vērā esošo situāciju, teritorijas plānojumā (TIAN) ir jānosaka prasības dzīvojamās un publiskās 

apbūves aizsardzībai pret paaugstinātu trokšņa līmeni, kas novērstu iedzīvotāju un sabiedrisku objektu 

apmeklētāju trokšņa diskomfortu. Tas ir jo īpaši aktuāli dzīvojamai apbūvei, kura jau vēsturiski atrodas 

pie trokšņa avotiem.  

6.6.2. Gaisa kvalitāte 

Regulāri gaisa kvalitātes mērījumi, kas sniegtu informāciju par Jēkabpils pilsētas teritorijas gaisa 

piesārņojuma avotu ietekmi uz gaisa kvalitāti netiek veikti. Taču, izvērtējot autotransporta intensitāti 

un stacionāro objektu radīto izmešu apjomus salīdzinājumā ar Latvijas pilsētu pašvaldībām, kurās gaisa 

kvalitāte tiek kontrolēta vai ir veikti gaisa mobilo un stacionāro gaisa piesārņojuma avotu radīto 

piesārņojošo vielu koncentrāciju un to izplatības aprēķini (modelēšana), var secināt, ka galvenais gaisa 

piesārņojuma avots ir transports – autotransports (autoceļi: A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievijas robeža (Patarnieki), A6 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova),  

P75 Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) un P76 Aizkraukle – Jēkabpils) un dzelzceļa transports 

(dzelzceļa līnijas: Rīga – Daugavpils, Krustpils – Rēzekne II, Jelgava-Krustpils).  

Dati par satiksmes gada vidējām diennakts intensitātēm autoceļu posmos, kas ietver Jēkabpili, 

2016. gadā ir sniegta 1. tabulā.  Autotransporta radītajās emisijās galvenās piesārņojošas vielas ir 

slāpekļa oksīdi, daļiņas PM10, PM2,5, oglekļa oksīds, oglekļa dioksīds un ogļūdeņraži (benzols, toluols, 

ksilols). 

Informācija par dzelzceļa transporta intensitātēm nav pieejami. Dzelzceļa vides aizsardzības politikā 

2012.- 2020. gadam (Latvijas Republikas Valsts dzelzceļa administrācija, 2012.) 17  par dzelzceļa 

transporta ietekmi uz gaisa kvalitāti norādīts, ka “Latvijā nav pieejami statistikas dati, kas ļautu 

salīdzināt dzelzceļa transporta sistēmas un citu transporta veidu radīto ietekmi uz vidi. Tomēr kā 

parāda citu Eiropas valstu apkopotie dati par emisijām gaisā, tad gaisa piesārņojums, ko rada dzelzceļa 

pārvadājumi ir daudzkārt mazāks nekā citiem transporta veidiem. Vidēji dzelzceļa transporta radītie 

gaisa izmeši veido tikai 0.1 – 0.8 % no kopējiem transporta sektora gaisa izmešiem 18 . Turpretim 

autotransports rada līdz pat 94 – 99 %. Šie dati dažādās valstīs var nedaudz atšķirties atkarībā no 

elektrovilcienu izmantošanas intensitātes kravu un pasažieru pārvadājumiem. Pie tam aprēķināts, ka 

attālumos, kas lielāki par 150 km, izdevīgāk ir pārvadāt kravas pa dzelzceļu, kā arī izmantot kombinētos 

pārvadājumus (autotransporta pārvadāšanu uz dzelzceļa platformām). Latvijā pēdējos gados kā 

aktuāla dzelzceļa transporta vides problēma tiek minēta putekļu emisija kravu transportēšanas laikā, 

kas satrauc dzelzceļa tiešā tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus. Tomēr jāatzīmē, ka nav tiešu pierādījumu, 

ka šo problēmu rada beramo un viegli putošu kravu transportēšana, nevis kravu apstrāde terminālos.” 

Pašlaik Jēkabpilī esošās dzelzceļa līnijas nav elektrificētas, tāpēc, izmantojot dīzeļvilcienus, atmosfēras 

gaisa izmešos bez daļiņām (PM10, PM2,5) nelielos apjomos veidojas arī citi izmeši – oglekļa oksīds, 

oglekļa dioksīds un ogļūdeņraži.  

Saskaņā ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” realizētajā elektrifikācijas projektā plānoto dzelzceļa līniju 

Daugavpils-Krustpils, Rēzekne-Krustpils, Krustpils-Jelgava elektrifikācija ir plānota no 2019. līdz 

2023.gadam 19 . Līdz ar to sagaidāms, ka pilsētā izmeši atmosfēras gaisā no dzelzceļa transporta 

mazināsies. Elektrificēto vilcienu darbībā veidojas  daļiņu  PM10 un PM2,5 izmeši, jo elektrificēto vilcienu 

                                                           

17 http://www.vda.gov.lv/?id=299&  

18 http://www.css-mps.ru/zdm/03-1999/8351.htm. Francijas nacionālās dzelzceļa biedrības vides aizsardzības politika 

19 https://www.ldz.lv/lv/latvijas-dzelzce%C4%BCa-t%C4%ABkla-elektrifik%C4%81cija-0  

http://www.vda.gov.lv/?id=299&
http://www.css-mps.ru/zdm/03-1999/8351.htm
https://www.ldz.lv/lv/latvijas-dzelzce%C4%BCa-t%C4%ABkla-elektrifik%C4%81cija-0
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kustība rada nelielas šo vielu emisijas bremžu, riteņu nodiluma un atkārtotas daļiņu suspendēšanas 

rezultātā. 

Transporta ietekmes zonā īpaši atrodas pilsētas daļa Daugavas labajā krastā (Krustpils), kur 

koncentrējas pilsētu šķērsojošās dzelzceļa līnijas un valsts galvenie autoceļi.   

Gaisa piesārņojums veidojas arī pilsētas siltumapgādes objektos un ražošanas procesos. Valsts 

statistisko pārskatu „2Gaiss”20 pilsētas uzņēmumi 2016. gadā sniedz par 33 stacionārajiem objektiem, 

t.sk. SIA “Jēkabpils siltums” par četriem siltumapgādes objektiem (katlu mājas Celtnieku ielā 13a, 

Tvaika ielā 4, Ķieģeļu ielā 1 un Dārza ielā 7) un SIA “Pils rajona Namu pārvalde” (katlu māja Pils rajons 

43), kas pilsētā sniedz centralizētas siltumapgādes pakalpojumus. Bez tam valsts statistisko pārskatu 

sniedz uzņēmumi par saviem siltumapgādes objektiem un tehnoloģiskajām iekārtām: SIA “Miķelāni 

bekons”(gaļas pārstrāde un konservēšana), SIA “Tehprojekts” (metāla virsmas apstrāde un 

pārklāšana),  Tieslietu ministrija Ieslodzījuma vietu pārvalde, Jēkabpils reģionālā slimnīca, SIA 

“Jēkabpils ūdens” (katlu māja “Veseļi”), SIA "Elagro Trade" (palīgdarbības pēc ražas novākšanas), 

“Viadukts” Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana), vairāki 

uzņēmumi, kas veic dažāda veida kokapstrādi – SIA “Gaujas koks”, SIA “Ošukalns”, SIA “Silpec”, SIA 

“Selko”, kā arī citi uzņēmumi. No tiem 16 uzņēmumos darbojas apkures iekārtas.  

Jēkabpilī kā kurināmo siltuma ražošanai izmanto dabas gāzi, koksni un malku, tehnoloģiskajos procesos 

– sašķidrināto gāzi, koksni un malku (2. tabula). Izmantojot šos kurināmā veidus, izmešos atmosfēras 

gaisā veidojas oglekļa oksīds (CO), oglekļa dioksīds (CO2) un slāpekļa oksīdi (NOx), kā arī daļiņas 

PM10,PM2,5. 

2. tabula Kurināmā patēriņš siltuma ražošanai un tehnoloģiskajiem procesiem 2016. gadā 

Kurināmā veids Mērvienība 
Siltuma ražošanai Tehnoloģiskajiem procesiem 

Pavisam kopā 
Iekārtu skaits Kopā Iekārtu skaits Kopā 

Dabas gāze Tūkstoši 
kubikmetru 

10 1257 0 0 1257 

Dīzeļdegviela Tonna 1 4 0 0 4 

Granulas Tonna 1 30 0 0 30 

Koksne Tonna 2 24663 2 24663 49327 

Malka Tonna 3 2621 1 1250 3871 

Ogles Tonna 1 56 0 0 56 

Šķelda Tonna 6 34858 0 0 34858 

Sašķidrinātā 
gāze 

Tonna 0 0 2 499976 499976 

    24   5     

Datu avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2Gaiss" 

Siltuma ražošanai SIA “Jēkabpils siltums” objektā Tvaika ielā 4 izmanto marķēto dīzeļdegvielu (viena 

no apkures katliem iekurināšanai), “Viadukts” Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums – ogles. Izmantojot 

dīzeļdegvielu un ogles izmešos atmosfēras gaisā vēl veidojas sēra dioksīda (SO2) izmeši. Taču tā kā 

izmantotie dīzeļdegvielas un ogļu apjomi ir nelieli, tad atbilstoši arī izmešu koncentrācijas ir zemas.  

Degvielas uzpildes stacijās veidojas gaistošie organiskie savienojumi, benzīns, petroleja, gāzes uzpildes 

stacijās – propāns, butāns, uzņēmumu tehnoloģiskajos procesos – oglekļa oksīds (CO), oglekļa dioksīds 

(CO2), slāpekļa oksīdi (NOx), daļiņas PM10,PM2,5, kā arī ar to darbību saistīti specifiski izmeši.  

                                                           

20 http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view  

http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view
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Saskaņā Valsts statistisko pārskatu „2Gaiss”informāciju Jēkabpilī 2016. gadā kopējais oglekļa oksīda 

izmešu apjoms bija 1170 t/gadā, oglekļa dioksīda  - 237198 t/gadā, slāpekļa oksīda  - 375 t/gadā, daļiņu  

- 78,4 t/gadā, sēra dioksīda – 0,98 t/gadā, gaistošo organisko savienojumu – 0,11 t/gadā,  benzīna – 

1,16 t/gadā un propāna - 0,26 t/gadā.  

Kopumā, ņemot vērā valsts un arī starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras izvietojumu 

pilsētā, kā arī to, ka kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem daudzi rūpniecības uzņēmumi, 

kuru darbībā veidojās gaisa piesārņojums, ir darbību pārtraukuši, var secināt, ka stacionāro avotu 

ietekme uz gaisa kvalitāti pilsētā ir mazinājusies un galvenais gaisa piesārņojuma avots ir transports.  

Vēsturiski pilsētā ir izveidojusies apbūves situācija, kur atsevišķās vietās blakus galvenajiem 

autoceļiem, dzelzceļa līnijām un rūpnieciskās apbūves teritorijām (daļā no tām saimnieciskā darbība 

nenotiek, tās ir pamestas, degradētas) blakus atrodas dzīvojamā apbūve. Tādēļ, izstrādājot teritorijas 

plānojumu, ir jānosaka pasākumi cilvēku veselības aizsardzībai, bet Plānojuma ieviešanas laikā, lai 

iegūtu argumentētu informāciju par gaisa kvalitāti pilsētā,  ir ieteicams izstrādāt gaisa kvalitātes 

(vismaz slāpekļa dioksīdam, daļiņām PM10 un daļiņām PM2,5) karti (skatīt arī 8. nodaļu).  

Jāatzīmē arī, ka Jēkabpils pilsētas teritorijā ir arī daudz mazu stacionāro siltumapgādes avotu - katlu 

māju, krāsniņu un katlu, kuru sadedzināšanas iekārtu jauda neatbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. 

novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības 

un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2. pielikuma 

prasībām un darbība neatbilst Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu 271 „Noteikumi par 

vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 2.2 punktā minētajām prasībām. Līdz ar to par šiem 

objektiem statistiskais pārskats „2 Gaiss” netiek sniegts un dati netiek apkopoti. Katrs šāds objekts ir 

punktveida emisijas avots, kas summējoties kopā ar citiem objektiem palielina stacionāro objektu 

ietekmes uz gaisa kvalitāti īpatsvaru pilsētas teritorijā. Tādēļ, VVD Daugavpils reģionālā pārvalde, 

izsniedzot nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei ieteikusi noteikt pilsētā siltumapgādes zonas, 

t.sk. zonu, kurā ir noteikti ierobežojumi individuālo siltumapgādes sistēmas attīstībai. Teritorijas 

plānojuma izstrādes laikā ir vērtētas iespējas un nepieciešamība noteikt siltumapgādes zonas, tomēr 

speciālas siltumapgādes zonas nav noteiktas (pamatojumu skatīt Paskaidrojuma rakstā un ietekmes uz 

vidi vērtējumu - šī Vides pārskata 7.2. nodaļā).  

6.6.3. Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Virszemes ūdeņu kvalitātes prasības un vides kvalitātes mērķus nosaka LR „Ūdens apsaimniekošanas 

likums” (12.09.2002.) un saistībā ar to izdotie normatīvie akti. Šī teritorijas plānojuma izstrādes laikā 

ūdeņu vides kvalitātes mērķi ir noteikti līdz 2021. gadam.  Lai tos sasniegtu upju baseinu apgabalu 

plānu sastāvā izstrādā un līdz 2021.g. ievieš pasākumu programmas.  Jēkabpils pilsētas virszemes ūdens 

objektiem vides kvalitātes mērķi un pasākumu programmas ir iekļautas Daugavas upju baseina 

apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021. gadam (2015.).  

Jēkabpils pilsētas virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitātes aktuālākais vērtējums ir veikts upju 

baseinu apgabalu plānu izstrādes laikā 2015.g., balstoties uz 2009. – 2014.g. monitoringa datiem. 

Daugavas (D476) un Ziemeļsusējas (D470) ekoloģiskās kvalitātes vērtējums ir “slikta ekoloģiskā 

kvalitāte”, Daugavas (lejpus Jēkabpils, D469) – “vidēja ekoloģiskā kvalitāte”. Ūdensobjektu ekoloģiskās 

kvalitātes vērtējums, salīdzinot ar iepriekšējo monitoringa periodu 2006. – 2008.g., nav mainījies.  

Daugavas ķīmiskās kvalitātes vērtējums pēc prioritāro un bīstamo vielu koncentrācijām ūdenī ir laba 
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ķīmiskā kvalitāte (2006. – 2008.g. dati)21, jo nav konstatēti normatīvajos aktos noteikto prioritāro un 

bīstamo vielu koncentrāciju pārsniegumi22. 

Daugavas upju baseinu apgabala plānā Daugavai un Ziemeļsusējai ir noteikts vides kvalitātes mērķis 

“laba ekoloģiskā kvalitāte”, kas ir jāsasniedz 2021.gadā. Visa Jēkabpils pilsētas teritorija atbilstoši 

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

atrodas riska ūdensobjektos, t.i. ūdensobjektiem ir risks nesasniegt noteikto vides kvalitātes mērķi. 

Plašāka informācija par riska ūdensobjektiem – 6.7. nodaļā. Daugavai Jēkabpils teritorijā kā galvenais 

riska faktors ir hidromorfoloģiskie pārveidojumi (krasta pārveidojumi, veicot to nostiprināšanu), kas ir 

izmainījuši upes piekrastes joslu un pilnībā nenodrošina tās ekoloģiskās funkcijas. Vienlaikus ir 

jāatzīmē, ka hidromorfoloģiskie pārveidojumi, t.sk. krasta stiprinājumu rekonstrukcija 23 , ir veikta 

pilsētas, t.sk. esošās apbūves aizsardzībai pret plūdiem. Pārējiem ūdensobjektiem, kuru tiešie sateces 

baseini arī atrodas pilsētas teritorijā, risku rada punktveida un izkliedētais piesārņojums, Ziemeļsusējai 

– arī plūdi. Daugavas upju baseinu apgabala plānā 2016. – 2021.g. arī visi ar Jēkabpili saistītie VŪO ir 

noteikti kā riska ūdensobjekti. Daugavai (D476) kā risku veidojošie faktori ir arī fizikāli ķīmiskie 

parametri, prioritārās bīstamās vielas, izkliedētā piesārņojuma slodze un ekoloģiskās kvalitātes rādītāji.  

Jēkabpils atrodas VŪO 476 lejtecē un tādēļ lielā mērā Daugava Jēkabpils teritorijā saņem slodzi no VŪO 

augšteces. VŪO D469 un D470 ietekmes galvenokārt veidojas ārpus pilsētas. Taču Daugavas lejpus 

Jēkabpilij (D469) ekoloģiskās kvalitātes parametrus (saprobitātes indekss un to saistītie parametri: 

skābekļa, bioloģiskā skābekļa patēriņa, kopējā slāpekļa, amonija slāpekļa un kopējā fosfora 

koncentrācija) ietekmē augštecē esošā  VŪO kvalitāte (D476), kas ietver arī ietekmes no pilsētas 

teritorijas. Tādēļ pilsētas teritorijas izmantošanā, lai kopumā ilgtermiņā uzlabotu Daugavas ekoloģisko 

stāvokli,  ir svarīgi novērst jauna izkliedētā un punktveida piesārņojuma veidošanos un nokļūšanu 

Daugavā. Šajā kontekstā ir svarīgi, lai apkārtējā vidē, tostarp arī pilsētas lietus kanalizācijas sistēmās 

netiktu novadīti normatīvi neattīrīti notekūdeņi. Īpaši svarīgi tas ir applūstošajās teritorijās, kā arī vidēja 

termiņa un ilgtermiņa plūdu riska teritorijās (plašāku informāciju skatīt 6.7. nodaļā). 

Daugavas UBAP (2015.) Daugavai (D476) Jēkabpils teritorijā Daugavas UBAP noteikto vides kvalitātes 

mērķu sasniegšanai papildus valstī plānotajiem pamata pasākumiem ir noteikti vairāki papildus 

pasākumi: “Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko 

pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu aglomerācijās ar CE>2000, kas ietekmē riska 

ūdensobjektus”, “Pilotprojekti, kas ietver sajaukšanās zonu aprēķinus, atļauju nosacījumu pārskatīšanu 

un, ja nepieciešams, rīcības plāna izstrādi kopā ar operatoru, lai pakāpe (”Jēkabpils ūdens”),  

“Ūdensteču tīrīšana (aizauguma ar ūdensaugiem pakāpes kontrolēšana, ūdens attīrīšana no 

atkritumiem), krastu sakopšana, ievērojot labas prakses nosacījumus ar mērķi uzlabot ūdens 

ekoloģisko kvalitāti; regulētos upju posmos makrofītu izpļaušana meandrējošā veidā (Donaviņa)” u.c. .  

Saskaņā ar valsts statistiskā pārskata “2Ūdens” informāciju pilsētā darbojas divas SIA “Jēkabpils 

ūdens” 24  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas:  NAI “Daugavsala” un industriālās NAI “Veseļi”. NAI 

“Daugavsala”, kas atrodas Daugavsalā veic pilnu bioloģisko attīrīšanu ar biogēnās redukcijas metodi25.  

                                                           

21 2009. – 2014.g. ķīmiskās kvalitātes monitorings nav veikts, Daugavas UBAP, LVĢMC, 2015. 

22 Robežlielumus nosaka Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitāti, 1. pielikums 

23  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts “Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija”, 2010. – 2014.g. 

24 Uzņēmums sniedz centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus Jēkabpilī 

25 Biogēnu redukcija – notekūdeņu attīrīšana, kas ir vēl papildus otrējai attīrīšanai un samazina slāpekļa un/vai fosfora un /vai 
kāda cita piesārņotāja saturu, tādējādi specifiski ietekmējot attīrītā ūdens kvalitāti vai tā pielietojumu, piemēram, attīra no 
mikrobioloģiskā piesārņojuma vai uzlabo krāsainību – piemēram, organiskā piesārņojuma samazināšana – BSP5 vismaz par 
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Attīrītos notekūdeņus no NAI novada Daugavā (notekūdeņu novadīšanas vietas identifikācijas 

Nr.N800086). NAI “Veseļi” veic mehānisko attīrīšanu jeb pirmējo attīrīšanu26 filtru skalošanas ūdeņiem, 

kas veidojas dzeramā ūdens sagatavošanas procesā ūdensgūtnē “Veseļi”. Attīrītos notekūdeņus 

novada Donaviņā (notekūdeņu novadīšanas vietas identifikācijas Nr. N800088). Uzņēmumi: SIA 

“Tehprojekts”, Tieslietu ministrija Ieslodzījuma vietu pārvaldes  Jēkabpils cietums, SIA “Miķelāni 

bekons” Jēkabpils gaļas kombināts, SIA "Reāls",  SIA "Dūms", SIA “Gefa Latvija” notekūdeņus nodod 

attīrīšanai SIA “Jēkabpils ūdens”. Atbilstoši valsts statistiskā pārskata “2Ūdens” informācijai 2016. gadā 

Jēkabpilī no NAI  apkārtējā vidē ir novadīti 983,763 tūkst.m3 normatīvi tīri ūdeņi.  

SIA “Jēkabpils ūdens” kopš  1997.gada realizē ūdenssaimniecības projektus. Tajos līdz šim Jēkabpilī ir 

izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli  30,84 km garumā un rekonstruēti  kanalizācijas tīkli 6 km. Pašlaik 

(2018.g.) projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība  Jēkabpilī, 4.kārta” ietvaros ir plānota 

kanalizācijas tīklu paplašināšana (jaunu ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvniecība): 

 līdz 2018.gada 30.novembrim: Aizkraukles, medņu, Rudens, Ļaudonas, Kuģu, Kraujas, 

Kurzemes, Režģu, Lakstīgalu, Tilta, Lazdu, Īves; 

 līdz 2019.gada 30.jūnijam: Tulpju, Dārznieku, Druvas, Andreja Pormaļa, Atpūtas, Saules, Ražas, 

Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Liliju, Radžu, Mēness, Imantas, Tīruma, Dzirnavu. 

Projekta IV kārtā kopumā plānots izbūvēt 7026 m pašteces kanalizācijas, 232 m spiediena kanalizācijas 

un 4 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tādejādi uzņēmums paplašina centralizētās notekūdeņu savākšanas 

sistēmas paplašināšanu un rada apstākļus faktisko pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

izveidei, kas ir noteikta kā papildus pasākums Daugavas UBAP (2015.)  Obligāti sasniedzamais iznākuma 

rādītājs šajā projektā ir 476 iedzīvotāji.  

Teritorijas plānojumā īpašas prasības nav jānosaka attiecībā uz pilsētas sistēmu nav jānosaka. 

Teritorijas plānojumā ir parādīta ūdenssaimniecības aglomerācijas shēma, kurā uzrādīta perspektīvā 

centralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu teritorija. Pārējā pilsētas teritorijā 

plānojuma ieviešanas laikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām 27  ir nodrošināmi decentralizēti 

kanalizācijas sistēmu pakalpojumi. 

Saskaņā ar  Daugavas UBAP (2015.g.) sniegto vērtējumu prioritārajiem karpveidīgo zivju ūdeņiem 

Daugavas ūdeņu kvalitāte atbilst tiem noteiktajām kvalitātes prasībām 28  – 2009. – 2014.g. nav 

konstatēti ūdeņu kvalitātes robežlielumu pārsniegumi.  

Oficiālajās peldvietās (noteiktas MK noteikumos Nr. 692, 2017.) peldūdeņu kvalitātes monitoringu  veic  

Veselības inspekcija. Parējās peldvietās (neoficiālajās) inspekcija kontrolē peldūdeņu kvalitāti pēc 

pašvaldību pieprasījuma. Oficiālajā peldvietā Radžu ūdenskrātuvē ūdens kvalitāte atbilst normatīvo 

aktu prasībām, kā arī Zilā karoga sertifikāta prasībām. Sākot ar 2011. gadu Zilā karoga sertifikāta 

iegūšanai piemēro direktīvas 2006/7/EK atbilstoši ūdens ilglaicīgās kvalitātes novērtēšanas kritērijus, 

turklāt peldvietai jāsasniedz izcila ūdens kvalitāte. Veselības inspekcijas sagatavotajā “Pārskatā  par  

                                                           

95%, vai ĶSP samazināšana vismaz par 85%, slāpekļa satura – vismaz par 70%, fosfora satura – vismaz par 80%.  Avots: 
Palīdzība datu ievadīšanai VVIS Pārskatu sistēmā („2-Ūdens”), LVĢMC, 2014. 

26 Pirmējā attīrīšana – mehāniskā vai/un ķīmiska notekūdeņu attīrīšana, vai cits attīrīšanas process, kura rezultātā novadīto 
notekūdeņu BSP5 ir samazināts ne mazāk kā 20% attiecībā uz ienākošo slodzi un kopējās suspendētās vielas ir samazinātas 
ne mazāk kā 50% attiecībā uz ienākošo slodzi. Pirmējā attīrīšana nozīmē mehānisku attīrīšanu, kas galvenokārt ir vērsta uz 
suspendēto vielu koncentrācijas samazināšanu notekūdeņos. Avots: Palīdzība datu ievadīšanai VVIS Pārskatu sistēmā („2-
Ūdens”), LVĢMC, 2014. 

27 Prasības nosaka Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 

28 Robežlielumus nosaka Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitāti, 3. pielikums 
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peldvietu ūdens  kvalitāti un uzraudzību 2016. gada  peldsezonā” (2017.) minēts, ka Radžu peldvieta ir 

izcilas kvalitātes peldvieta. Peldvietai Zilā karoga sertifikāts tiek piešķirts no 2010. gada. Pilsētā nav 

neoficiālo peldvietu, kurās tiek kontrolēta peldūdens kvalitāte29.  

Daugava kā peldūdeņi tiek izmantoti maz, jo upei ir tikai dažas piekļuves vietas. Tās krasti daudzviet ir 

nostiprināti vai apbūvēti, tādēļ arī turpmāk Radžu ūdenskrātuve būs pilsētas galvenā rekreācijas ūdeņu 

teritorija, t.sk. peldvieta.  

6.6.4. Pazemes ūdeņu kvalitāte 

Atbilstoši Daugava upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.- 2021. gadam ietvertajam 

vērtējumam pazemes ūdeņu (pazemes ūdensobjekts D10) kvantitatīvais stāvoklis ir labs, pazemes 

ūdeņu kvalitāte – laba. 

Atbilstoši Veselības inspekcijas informācijai30 par dzeramā ūdens kvalitātes un uzraudzību Jēkabpils 

centralizētās ūdensapgādes sistēmā ūdensapgādei izmantotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc 

sagatavošanas atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma obligātajām prasībām 31 . Pazemes ūdeņi, kurus 

izmanto dzeramā ūdens ieguvei,  ir ar paaugstinātu dzelzs saturu, ko nosaka pazemes ūdeņu dabiskais 

sastāvs. Dzelzs koncentrācija ūdenī tiek samazināta dzeramā ūdens sagatavošanas procesā. 

Paaugstināts mangāna, dažos gados (piemēram, 2015.g.) arī dzelzs saturs, duļķainība konstatēts 

dzeramajā ūdenī Jēkabpils cietuma ūdensapgādes sistēmā. Tas skaidrojams ar nepietiekamu ūdens 

sagatavošanu, kā arī iespējams novecojušiem ūdensapgādes tīkliem. 

Pazemes ūdeņu aizsardzībai no virszemes piesārņojuma dzeramā ūdensapgādes urbumiem un 

ūdensgūtnēm ir noteiktas aizsargjoslas. Informācija par noteiktajām un aprēķinātajām dzeramā ūdens 

ieguves vietu aizsargjoslām sniegta 8. pielikumā. 

6.7. Riska objekti un teritorijas 

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir pasargāt iedzīvotājus, tautsaimniecību un vidi no iespējamo 

ārkārtējo situāciju potenciālajām briesmām, ko var izraisīt dabas un tehnogēnās katastrofas un 

avārijas. Riska situācijas cilvēku veselībai, kā arī apdraudējumu to īpašumiem var radīt dabas apstākļu, 

esošās un bijušās rūpnieciskās un saimnieciskās darbības objekti.  

Izstrādājot Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu īpaša uzmanība ir pievērsta dabas apstākļu un 

saimnieciskās darbības radītajiem vides riskiem un identificēti riska objekti un teritorijas. 

Jēkabpils pilsētā  var izdalīt šādas dabas apstākļu radītas riska teritorijas: 

1. applūstošās teritorijas un  

2. teritorija ar pazemes karsta izpausmes formām. 

Savukārt saimnieciskā darbība vēsturiski un pašlaik pilsēta nosaka šādus riska objektus un teritorijas 

3. bīstamo kravu pārvadājumu maršruti 

4. piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas 

5. paaugstinātas bīstamības objekti 

                                                           

29 http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings 

30 http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/dzeramais-udens/dzerama-udens-uzraudziba-un-kontrole 

31 Ministru kabineta 2003.gada 29 aprīļa noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība" 
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6. riska virszemes ūdensobjekti un  

7. paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas. 

Minēto teritoriju un objektu izvietojums (izņemot paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas) ir 

parādīts  kartoshēmā „Riska teritorijas un objekti” 8. attēlā. 

Applūstošās teritorijas 

Jēkabpils atrodas abos Daugavas krastos, pie kam tās kreisā krasta daļa ir upes pamata paliene. Upes 

piekraste un it īpaši paliene pavasara palu laikā applūst. Jēkabpils pilsētai plūdu draudi aktuāli vēlā 

rudenī un agrā pavasarī, kad aptuveni 10 km garumā upē veidojas vižņi.  

Jēkabpils pilsētas teritorijā Daugavas maksimālais ūdens līmenis ar 10% applūšanas varbūtību mainās 

no 80,10 m Baltijas jūras sistēmā (BS) pilsētas ziemeļrietumu robežā līdz 81,45 m BS pilsētas austrumu 

robežā. Applūstošā teritorija ir attēlota spēkā esošajā (2017.g.) teritorijas plānojumā.  

Laikā no 2010. līdz 2014. gadam pilsēta ir īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts 

projekts “Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” 32 , kura mērķis bija Daugavas aizsargdambju 

rekonstrukcija un labiekārtošana Jēkabpils pilsētā Pļaviņu ielā 105 un Krasta ielā 85, samazinot plūdu 

riska varbūtību grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumiem Daugavā. Projekta ietvaros tika 

rekonstruēti Daugavas kreisā krasta aizsargdambis, labā krasta aizsargdambis, kā arī labā krasta betona 

aizsargdambis. Tāpat ir veikti abu krastu dambju labiekārtošanas darbi un apgaismojuma ierīkošana 

visā garumā un stiprināts Daugavas labais krasts posmā starp Madonas ielu un Ādamsona saliņu 

Jēkabpils pilsētā. 

Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, applūstošajās teritorijās ietverta jau līdz šim noteiktā 

applūstoša teritorija (ar 10 % varbūtību), precizējot Daugavas applūstošo teritoriju robežas vietās, kur 

atrodas pretplūdu aizsargbūves. Applūstošo teritoriju kopējā platība ir 91,38 ha. 

Applūstošās teritorijas pārsvarā ir mazapdzīvotas un uz tām atrodas galvenokārt individuālā apbūve, 

dārza mājas – galvenokārt, Daugavsalā. Daugavsalā atrodas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

(NAI). Applūstošās teritorijas neskar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu attīrīšanas 

rezervuārus un notekūdeņu pārstrādē iegūto dūņu sagatavošanas un uzglabāšanas laukumus, jo NAI 

teritoriju ierobežo dambis. Tādēļ Daugavas piekrastes applūšana salā nerada applūšanas risku NAI 

darbībai.  

Applūstošās teritorijas ir ietvertas Daugavas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā (skatīt grafiskās daļas 

karti “Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi”). Daugavsalā applūstošā 

teritorija daļēji pārklājas ar NAI “Daugavsala” sanitāro aizsargjoslu. Minētajās aizsargjoslās ir jāievēro 

Aizsargjoslu likuma 35., 37. un 55. pantā noteiktie aprobežojumi. 

Teritorija ar pazemes karsta izpausmes formām 

Jēkabpils dienvidu daļa gar Radžu ūdenskrātuvi un virzienā uz austrumiem ietilpst reģionā, kam ģipša 

un dolomīta šķīšanas rezultātā ir noteikti potenciāli karsta procesu attīstības draudi. Teritorijai 

galvenokārt raksturīgas slēgtas pazemes karsta izpausmes formas (kavernas, dobumi), iespējama arī 

virszemes karsta kriteņu veidošanās. Šo procesu attīstību nosaka plānā mālaino kvartāra nogulumu 

sega, zem kuras ieguļ dolomīti ar ģipša ieslēgumiem, kas pazemes ūdeņu svārstību rezultātā var izšķīst. 

                                                           

32 https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/projekti/jekabpils-aizsargdambju-rekonstrukcija 
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Šie dabas apstākļi nosaka inženierģeoloģisko apstākļus būvniecībai. Tādēļ būvprojektu izstrādes stadijā 

ir jāpievērš kvalitatīvai teritorijas ģeotehniskajai izpētei.  

Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Jēkabpils pilsētas attīstības 

programmas 2012. – 2018.gadam SIVN Vides pārskatā (SIA “Edo Consult”, 2012.) norādīts, ka “Šobrīd 

netiek veikts šo procesu monitorings, taču piesārņoti gruntsūdeņi būtiski paaugstina karsta procesu 

attīstības iespējamību.” 

Bīstamo kravu pārvadājumu maršruti 

Jēkabpils ir dzelzceļa transporta līniju krustpunkts dzelzceļa līnijām Rīga – Daugavpils, Krustpils – 

Rēzekne II, Jelgava-Krustpils. Dzelzceļa līnija Krustpils – Rēzekne II ir savienota ar dzelzceļa līniju 

Rēzekne II – Zilupe, kas tālāk Krievijas Federācijā ved uz Maskavu. Savukārt dzelzceļa līnija Krustpils _ 

Jelgava II ir savienota ar Ventspili (dzelzceļa līnijas Jelgava – Tukums II, Tukums II – Ventspils). Pilsētu 

šķērso valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) un 

A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova). Autoceļš A6 posmā no Rīgas līdz Jēkabpilij 

un autoceļš A12 ir daļa no Eiropas autoceļa E22. Pilsētu šķērso arī reģionālie autoceļi P75 Jēkabpils–

Lietuvas robeža (Nereta) un P76 Aizkraukle – Jēkabpils. 

Caur Jēkabpili pa dzelzceļu un autoceļiem tiek pārvadātas bīstamās kravas, kas avārijas gadījumā var 

radīt apkārtējās vides piesārņojumu autoceļa tiešā tuvumā.  

Pa dzelzceļu tiek pārvadāti naftas produkti un citas ķīmiskas, tostarp, bīstamas vielas. Transporta 

avāriju rezultātā bīstamās vielas var izplatīties apkārtējā vidē, radīt augsnes, grunts, virszemes un 

pazemes ūdeņu un gaisa piesārņojumu, kā arī radīt tiešu apdraudējumu cilvēku veselībai un īpašumiem 

(ugunsbīstamība, sprādzienbīstamība, toksiskums).  

Valsts civilās aizsardzības plānā uzsvērts, ka avārijas gadījumā uz dzelzceļa bīstamās zonas var rasties 

jebkurā vietā visa dzelzceļa maršruta garumā, bet paaugstinātas bīstamības zonas ir dzelzceļa mezglos, 

t.sk. Krustpilī, kā arī uz dzelzceļa tiltiem. Plānā minēts arī dzelzceļa tilts pār Daugavu pie Jēkabpils 

(atrodas lejpus pilsētai).  

Dzelzceļa līnijām teritorijas plānojumā ir noteikta drošības aizsargjosla. Tajās ir jāievēro Aizsargjoslu 

likuma 35. un 58.3 panta prasības.  

Par avārijas seku likvidāciju atbild kravas pārvadātājs.  

Piesārņotas un potenciāli piesārņota vietas 

Jēkabpils pilsētā atbilstoši VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” reģistra 

„Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai atrodas trīs piesārņotas vietas un 

divpadsmit potenciāli piesārņota vieta. Sarakstu skatīt 3. pielikumā. 

Piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās vēsturiski darbojušies saimnieciskās darbības objekti – 

katlu mājas, degvielas uzpildes stacijas vai degvielas glabātuves, cukurfabrika un citi ar saimniecisko 

darbību saistīti objekti. Potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir iekļauti objekti, kuros saimnieciskā 

darbība ir bijusi saistīta ar iespējamu vides piesārņojumu, taču vietas izpēte parasti nav veikta. Līdz ar 

to nav precīzas informācijas par piesārņojuma klātbūtni, tā veidu, apjomu un izplatību.  

Izplatītāko iespējamo piesārņojošo vielu grupas parasti veido naftas produkti, sadzīves ķīmijas produkti 

un pesticīdi vai sadalīšanās blakus produkti un citas ķīmiskas vielas. Lielākajā daļā no piesārņotajām un 

potenciāli piesārņotajām vietām arī pašlaik notiek saimnieciskā darbība un operatori atbilstoši tiem 
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izsniegtajās piesārņojošās darbības atļaujās vai apliecinājumos noteiktajām prasībām veic šo vietu 

monitoringu un vides aizsardzības pasākumus. 

Plānojot iesaistīt piesārņotās un potenciāli vietas pilsētas attīstībā, ir jāveic to izpēte un, ja 

nepieciešams saskaņā likuma „Par piesārņojumu", MK 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 

„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” un MK 2005. gada 15. oktobra noteikumu 

Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” nosacījumiem, ir jāveic sanācija vai 

monitorings33.   

Paaugstinātas bīstamības objekti 

Teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādes laikā īpaša uzmanība ir veltīta paaugstinātas 

bīstamības objektiem, jo salīdzinot ar līdz spēkā esošajā teritorijas plānojumā 2007. – 2019. gadam 

ietverto informāciju, situācija kopš plānojuma grozījumu izstrādes 2009. gadā ir mainījusies.  

Jēkabpils pilsētā jaunā teritorijas plānojuma izstrādes laikā 2017. gadā nav ražošanas objektu, kuriem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. marta noteikumu Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska 

novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"  nosacījumiem ir jāizstrādā rūpniecisko avāriju 

novēršanas programma vai drošības pārskati. Līdz ar to nav ražošanas objektu, kuri atbilstoši 

iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu un Ministru kabineta noteikumu Nr.563 „Paaugstinātas 

bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas 

plānošanas un īstenošanas kārtība” (19.09.2017.) nosacījumiem būtu iedalāmi A vai B kategorijas 

paaugstinātas bīstamības objektu grupā. Līdzšinējā spēkā esošā teritorijas plānojuma grafiskās daļas 

kartē “Galvenās aizsargjoslas un citi teritoriju izmantošanas aprobežojumi” ir attēlotas arī rūpniecisko 

avāriju riska objektu ietekmes zonas (siltumstarojuma 1% un 100 % letālo iznākumu zonas, 

sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zona, benzīna tvaiku koncentrāciju 4 mg/l un 35 mg/l 

izplatības zonas, 100 % letālo iznākumu zonas un IDLH zonu izplatība). Tās, ņemot vērā, ka pilsētā vairs 

nav Ministru kabineta noteikumu Nr. 131 (2016.) nosacījumiem atbilstošu objektu -  rūpniecisko avāriju 

objektu un to ietekmes zonu, no teritorijas aizsargjoslu aprobežojumu kartes ir izslēgtas.  

Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumu Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu 

apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un 

īstenošanas kārtība” 2.1.5. punktā noteikto A kategorijas paaugstinātas bīstamības objekti ir publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekti, t.i. pilsētā esošās dzelzceļa līnijas.  

Lai noteiktu paaugstinātas bīstamības objektus, pilsētas uzņēmumi ir izvērtēti, ņemot vērā to atbilstību 

Ministru kabineta noteikumu Nr.563 (2017.) 2.3.punktā un 1.pielikumā iekļautajiem kritērijiem, un 

identificēts viens C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts (SIA “EK Trade” naftas bāze). Tā kā 

pilsētā darbojošos degvielas uzpildes staciju (desmit) un gāzes uzpildes staciju  (divas) darbība ir saistīta 

ar iespējamu avāriju risku (ugunsbīstamība, sprādzienbīstamība), tie rada risku lokāli, tie riska objektu 

sarakstā tiek iekļauti kā “lokālas ietekmes paaugstinātas bīstamības objekti saraksts”. Šiem objektiem 

atbilstoši Aizsargjoslu nosacījumiem ir noteiktas drošības aizsargjoslas un attēlotas grafiskās daļas 

                                                           

33 Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem" ir 
noteikts, ka, ja ir pārsniegts augsnes un grunts kvalitātes kritiskais robežlielums C, ir jāveic piesārņotās vietas sanācija, bet, ja 
ir pārsniegts piesardzības robežlielums B vai ir pārsniegts mērķlielums A - piesārņotās vietas izpēte un monitorings.  

Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 „Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” nosaka, ja „pazemes ūdeņu 
piesārņojuma līmenis pārsniedz robežlielumu, tad, ņemot vērā ģeoloģiskos, hidroģeoloģiskos, hidrodinamiskos apstākļus un 
antropogēnās iedarbības radīto slodzi attiecīgajā teritorijā, novērtē, vai vides sanācija ir nepieciešama un tehniski iespējama 
bez tādu pasākumu īstenošanas, kuri paaugstinātu apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, kā arī novērtē, vai pasākumiem 
piesārņoto pazemes ūdeņu vietu sanācijai un kontrolei nav nesamērīgi augstas izmaksas.” 
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kartē “Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi”. Drošības aizsargjoslās ir 

jāievēro Aizsargjoslu likuma 35., 57. un 58.2 panta prasības ciktāl tās attiecas uz minētajiem objektiem.  

Jēkabpils pilsētā vairākās vietās gāzes apgādi nodrošina SIA “Latvijas propāna gāze”. Dzīvojamo māju 

gāzes apgādei Brīvības ielā 288a, Meža ielā 8, Nameja ielā 1, Pļaviņu ielā 50, Rīgas ielā 231, Slimnīcas 

ielā 3 un  Zemgales ielā 7 ir izbūvētas sašķidrinātās naftas gāzes tvertnes, no kurām gāzi piegādā uz 

dzīvojamām ēkām. Šie objekti neatbilst vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekta kritērijiem, 

taču lokāli tie var radīt bīstamību, tādēļ tie riska objektu sarakstā tiek iekļauti kā “lokālas ietekmes 

paaugstinātas bīstamības objekti”. Tiem drošības aizsargjoslas nav jānosaka. 

C kategorijas paaugstinātas bīstamības un lokālas ietekmes paaugstinātas bīstamības objektu saraksts 

4. pielikumā. 

Par drošību paaugstinātas bīstamības objektos atbild to operatori, t.sk. saskaņā ar operatoriem 

izsniegtajām piesārņojošās darbības atļaujām vai apliecinājumiem. 

Riska virszemes ūdensobjekti 

Visa Jēkabpils pilsētas teritorija atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.418 

"Noteikumi par riska ūdensobjektiem" atrodas riska ūdensobjektu Daugava (D476), Daugava (D469) 

un Ziemeļsusēja (D470) tiešajos sateces baseinos. Riska VŪO pastāv risks nesasniegt Ūdens 

apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli minētajā likumā paredzētajā 

termiņā. Ministru kabineta noteikumos Nr. 418 (2011.) norādīts, ka risku Daugavā (D476) rada 

punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni, prioritārās un bīstamās vielas) un izkliedētais 

piesārņojums, Ziemeļsusējā (D470) - punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), 

izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks, Daugavā (D469) – 

hidromorfoloģiskie pārveidojumi. Punktveida un izkliedētā piesārņojuma risku sateces baseinā lielā 

mērā rada vēsturiskais piesārņojums, kura rezultātā ūdenī uzkrājušās biogēnās vielas (slāpekļa un 

fosfora savienojumi), pilsētā - vēsturiskā un pašreizējā saimnieciskā darbība, kā arī piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu klātbūtne (skatīt iepriekš šajā nodaļā). 

Attīstības plānošanas dokumentos riska VŪO iekļauj pasākumus, kas ļauj kvantitatīvi samazināt 

negatīvo ietekmi uz riska ūdensobjektiem (Ministru kabineta noteikumu Nr.418, 9.punkts; 2011.). 
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8. attēls  Riska objekti un teritorijas34 

 

                                                           

34 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu saraksts 3. pielikumā, paaugstinātas bīstamības objektu saraksts 4. pielikumā  
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Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas 

Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas vasarās ugunsbīstamajā periodā ir meži, īpaši sauso 

augšanas apstākļu veidi – priežu meži, kas ir sastopami arī Jēkabpilī – pilsētas rietumu daļā. 

6.8. Degradētās teritorijas un objekti 

Degradētā teritorija saskaņā ar Zemes pārvaldības likumā (pieņemts 30.10.2014.) noteikto ir “teritorija 

ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu vai pamesta apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās 

vai militārās darbības teritorija”. Atbilstoši likumā noteiktajam vietējā pašvaldība teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos apbūvei prioritāri paredz degradētās teritorijas, izstrādā un ar domes lēmumu 

apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas 

iespēju izvērtējumu. Pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka un atzīmē 

degradētās teritorijas, kā arī paredz nepieciešamos zemes izmantošanas nosacījumus. Informāciju par 

degradētajām teritorijām iekļauj un uztur Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

Izstrādājot Jēkabpils teritorijas plānojumu ir identificētas degradētās teritorijas un objekti pilsētā. Tās 

noteiktas, ņemot vērā, ka “Degradētas teritorijas  -  vietas (zeme, būves, nekustamais īpašums), kas 

līdzšinējā laikā ir izmantotas  un/vai apbūvēts, bet pašlaik  aktīva saimnieciskā darbība nenotiek, 

teritorijas ir pilnībā vai daļēji pamestas,  ar ēku graustiem vai citādi problemātiskas, kuru atgriešanai 

ekonomiskā apritē ir nepieciešami būtiski ieguldījumi.” Degradēto objektu sarakstā iekļauti ēku grausti, 

kā arī teritorijas, visbiežāk bijušās rūpnieciskās vai tehniskās apbūves teritorijas, kurās aktīva 

saimnieciska darbība nenotiek, tās netiek izmantotas atbilstoši spēkā esošajā plānojumā noteiktajai 

plānotajai izmantošanai. Degradēto teritoriju un objektu saraksts sastādīts, pamatojoties uz 

pašvaldības struktūrvienību, t.sk. būvvaldes sniegto informāciju.  

Degradēto teritoriju un objektu sarakstu skatīt 9. pielikumā, izvietojumu – 9. attēlā. Izstrādājot 

teritorijas plānojumu, īpaša uzmanība tiek pievērsta šo teritoriju plānošanai un turpmākās attīstības 

nosacījumu noteikšanai.  
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9. attēls Degradētās teritorijas un objekti35 

6.9. Atkritumu apsaimniekošana 

Jēkabpils iekļaujas Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Atkritumu apsaimniekošanu 

pilsētā veic atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam (pašlaik - Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plāns 2013.- 2020.gadam) un Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 09. janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā”.  

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

pārskats par bīstamajiem un sadzīves atkritumiem Nr.3-BA" informācijai laikā no 2012. līdz 2016. 

gadam kopējais savāktais atkritumu daudzums Jēkabpilī ir robežās no 9444,5 līdz 16743,6 tonnām 

gadā, t.sk. 0,75% līdz 1,72%  bīstamo atkritumu. Pilsētā radītie atkritumi veidojas mājsaimniecībās, 

                                                           

35 Degradēto teritoriju un objektu saraksts 9. pielikumā 
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pakalpojumu jomā un ražošanas tehnoloģiskajos procesos. Aktuāla atkritumu apsaimniekošanas 

problēma ir atkritumu dalītas vākšanas ieviešana, lai īstenotu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 

2013.- 2020.gadam noteiktos mērķus un uzdevumus, t.i. veicinātu atkritumu sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, atkārtoti izmantotu pienācīgi sagatavotus atkritumus un veicinātu atkritumu pārstrādi. 

Datu bāzes "Valsts statistiskais pārskats par bīstamajiem un sadzīves atkritumiem Nr.3-BA" pārskatos 

teritoriālā griezumā netiek sniegta informāciju par dalīti savākto atkritumu apjomiem. Atkritumu 

dalītas savākšanas ieviešana Vides pārskatā raksturota, balstoties uz SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, kas 

apsaimnieko sadzīves atkritumus Jēkabpilī,  sniegto informāciju. 

3. tabula Jēkabpils pilsētā savāktais sadzīves un bīstamo atkritumu daudzums 2012. – 2016.g. 

Atkritumu 
veids  

Savāktais atkritumu daudzums, t/gadā 

2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 

Sadzīves 
atkritumi 

15415,8 13580,9 16743,6 9444,5 10355,4 

Bīstamie 
atkritumi 

188,1 237,6 192,5 71,6 106,4 

Kopā, 15603,9 13818,6 16936,0 9516,1 10461,8 

t.sk. bīstamie 
atkritumi, % 

1,21% 1,72% 1,14% 0,75% 1,02% 

Datu avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats par bīstamajiem 
un sadzīves atkritumiem Nr.3-BA" 

Sadzīves atkritumi pēc to savākšanas tiek nogādāti uz Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas 

reģiona atkritumu poligonu "Dziļā Vāda"(apsaimnieko "Vidusdaugavas SPAAO"), decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas atkritumi - uz attīrīšanas iekārtām "Daugavsala", Daugavsalas ielā 3, Jēkabpilī 

(apsaimnieko SIA “Jēkabpils ūdens”). 

"Jēkabpils pakalpojumi" sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu organizē izlietotā iepakojuma 

apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu Latvijas teritorijā. Jēkabpilī dalītai atkritumu vākšanai tiek 

izvietoti konteineri plastmasas un metāla iepakojumam, stikla iepakojumam, kā arī papīram un 

kartonam. Pilsētā izvietoto konteineru skaits dalītai atkritumu savākšanai ir mainīgs un atkarīgs no 

pieprasījuma. Teritorijas plānojuma izstrādes laikā 2018. gada sākumā (2018.g. martā) pilsētā ir 

izvietoti konteineri, t.sk. 59 vietas (136 konteineri) pie daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un 12 punktos 

(36 konteineri) privātmāju rajonos un publiski pieejamās vietās (Krustpils dzelzceļa stacija, Jēkabpils 

autoosta, mežaparkā pie Radžu ūdenskrātuves)36 (izvietojumu skatīt 10. attēlā).  Pilsētā 2016.g. ir bijuši 

uzstādīti konteineri dalītai atkritumu savākšanai 113 vietās37, taču, ievērojot to, ka tie visās vietās 

netika aktīvi izmantoti, to skaits ir samazināts, bet vienlaikus SIA “Jēkabpils pakalpojumi” regulāri seko 

līdzi iedzīvotāju, uzņēmumu un zemes īpašnieku interesēm iesaistīties dalītā atkritumu savākšanā un 

uzstāda jaunas konteinerus. Informācija par šķirotu atkritumu savākšanu iedzīvotajiem pieejama 

http://www.jekabpils-pakalpojumi.lv/darbibas-veidi/sadzives-atkritumu-savaksana  

Pilsēta darbojas divi atkritumu šķirošanas laukumi/stacijas. Šķirošanas stacija Zvaigžņu ielā 1B ir 

rekonstruēta 2012. gadā. Tajā tiek pieņemti dalīti savāktie sadzīves atkritumi. Stacijā ir ierīkots EKO 

laukums, kurā no iedzīvotājiem pieņem šķirotus sadzīves atkritumus: polietilēna plēves, kartona 

                                                           

36  Pilsētā ir bijuši uzstādīti konteineri dalītai atkritumu savākšanai 113 vietās (http://www.jekabpils-
pakalpojumi.lv/uploads/767x0_2560x0/karte.jpg) taču, ievērojot to, ka tie visās vietās netika aktīvi izmantoti, to skaits ir 
samazināts, dalītas atkritumu savākšanas vietās iekļaujot arī jaunas vietas. Informācija 2018.gada aprīlī.  

37 http://www.jekabpils-pakalpojumi.lv/darbibas-veidi/sadzives-atkritumu-savaksana  

http://www.jekabpils-pakalpojumi.lv/darbibas-veidi/sadzives-atkritumu-savaksana
http://www.jekabpils-pakalpojumi.lv/darbibas-veidi/sadzives-atkritumu-savaksana
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iepakojumu, makulatūru, stiklu un PET pudeles. 2017. gadā ir atvērts jauns atkritumu šķirošanas 

laukums Zemgales ielā 24/1. Šķirošanas laukumā bez maksas tiek pieņemts stikls, PET, papīrs, drēbes 

un elektropreces, par maksu - nestandarta izmēra atkritumi un būvgruži. "Jēkabpils pakalpojumi" 

mērķtiecīgi pilnveido atkritumu šķirošanas iespējas Jēkabpilī, lai līdz 2020.gadam nodrošinātu 50% 

otrreiz pārstrādājamā materiāla atšķirošanu no sadzīves atkritumiem.  

4. tabula Dalīti savākto sadzīves atkritumu daudzumi 2005. - 2017.g. 

Gads 
Jauktais iepakojums (PET, plēves, 

papīrs) 
Stikls Elektroniskie atkritumi 

2015. 356,10 15,14 0,00 

2016. 385,56 0,00 5,74 

2017. 448,12 0,00 5,96 

Datu avots: SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informācija 

Bīstamos atkritumus, kuri veidojas pilsētā uzņēmumi tos uzkrāj atsevišķi, nodod deponēšanai un 

pārstrādei uzņēmumiem, kuri saņēmuši atļauju darbībām ar bīstamajiem atkritumiem. Uzņēmumi 

bīstamos atkritumus nodod pārstrādei vai deponēšanai AS “BAO”, AS “A Holding”, SIA "CORVUS 

COMPANY", "EKO OSTA" SIA,  organizācijai Riga City Service, SIA "Ragn-Sells", Vidusdaugavas SPAAO 

un citiem. Jēkabpilī bīstamos atkritumu savākšanā  ir iesaistījies arī uzņēmums SIA "ZAAO SYSTEMS". 

Bīstamos atkritumus, kuri veidojas sadzīvē (piemēram, baterijas) var nodot lielveikalos (piemēram RIMI 

un citos), medicīnas atkritumus (izlietotus medikamentus utml.) – aptiekās.  

Viena no atkritumu apsaimniekošanas problēmām ir arī zaļo un dārza atkritumu savākšana. Pašlaik SIA 

“Jēkabpils pakalpojumi” piedāvā iedzīvotājiem un juridiskām personām jaunu pakalpojumu bez maksas 

izvest zaļos atkritumus no Jēkabpils pilsētas teritorijas. 2017.g. no pilsētas izvestas 1555,49 tonnas zaļo 

un dārza atkritumu.  Lai risinātu zaļo atkritumu apsaimniekošanu, jaunajā teritorijas plānojumā tiek 

plānotas divas zaļo un dārza atkritumu savākšanas un kompostēšanas vietas (novietojumu skatīt 

10. attēlā). Kā pirmo paredzēts attīstīt zaļo un dārza atkritumu savākšanas un kompostēšanas vietu 

Ķieģeļu ielā. Pēc Vides pārskata izstrādes laikā pieejamās informācijas šajā kompostēšanas vietā 

pārstrādei ik gadu plānots nodot 600 t zaļo un dārza atkritumu. 

7. tabula Savākto zaļo un dārza atkritumu daudzumi 2005. - 2017.g. 

 Gads 
Zaļo un dārza atkritumu daudzums, t 

no parkiem tikai lapas  no kapsētām 

2015. 307,80 173,40 575,40 

2016. 597,30 0,0 685,80 

2017. 522,94 363,62 668,93 

Datu avots: SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informācija 

Aktuāla apsaimniekošanas problēma visā valstī un arī Jēkabpilī ir izlietoto riepu apsaimniekošana. 

Izlietotās riepas Jēkabpilī savāc daži atkritumu apsaimniekošanas jomā darbojošies uzņēmumi. 

Atbilstoši valsts statistisko pārskatu “Atkritumi-3BA”  2016. gadā Jēkabpilī 6 uzņēmumu darbībā radās 

263 tonnas nolietoto riepu. Daļa no tām – 99 tonnas tika nodotas SIA "Vidusdaugavas SPAAO" poligonā 

"Dziļā Vāda", pārējais daudzums nolietoto riepu - uzkrāts (164 tonnas, SIA “STEM-J”). Savukārt 

2017. gadā 3 uzņēmumu darbībā radās 142,04 tonnas nolietoto riepu. Lielākā daļa no tām tika nodotas 

poligonā "Dziļā Vāda" vai pārstrādei SIA “ALL Recycling” , uzkrātas – 23,5 tonnas (SIA “Ošukalns”). 
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10. attēls Dalītas atkritumu savākšanas infrastruktūra38 

Datu avots: SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informācija, 2018. gada marts 

 

 

                                                           

38  Dalītas atkritumu savākšanas vietu saraksts teritorijas plānojuma izstrādes laikā (2018. gada marta informācija) -  
10. pielikumā. 
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2017. gadā SIA "Vidusdaugavas SPAAO" ir pārtraucis nolietoto riepu pieņemšanu no juridiskām 

personām, jo ir sasniegts tam noteiktais limits riepu uzkrāšanai un riepu pārstrādes jaudas ir 

ierobežotas. Riepu pārstrāde neatmaksājas, jo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi būtībā nevar 

apmaksāt par riepu savākšanu un nodošanu tādā mērā, lai tā atmaksātos. Līdz ar to efektīva nolietoto 

riepu pārstrāde nenotiek. Nolietotās riepas tiek uzkrātas, bieži vien lielākos apjomos nekā tas ir atļauts 

atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļaujās vai pat uzkrātas vietās, kur tas nav 

atļauts un rada vides piesārņojumu un ugunsbīstamības risku. Saskaņā ar VVD Daugavpils RVP39 , 

sniegto informāciju 2016. – 2018. gadā Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā veiktajās kontrolēs 

konstatēts, ka nolietotas riepas ilgstoši tiek uzglabātas uz ūdenscaurlaidīga seguma, kas ir pretrunā ar 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta otrās daļas 1. punkta un 4.punkta nosacījumiem. VVD 

Daugavpils RVP ir uzdevusi nodot nolietotās riepas atkritumu apsaimniekotājam. Konstatētie 

pārkāpumi ir novērsti. Vienlaikus VVD Daugavpils RVP arī uzsver, ka plašāka informācija var būt 

pašvaldībai. Jāatzīmē, gan, ka Jēkabpils pašvaldībā pēc Vides pārskata izstrādātāju rīcīā esosās 

informācijas situācija par darbībām ar nolietotajām riepām netiek apkopota.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija strādā pie risinājumiem, lai jau 2018. gadā mainītu 

nolietoto riepu apsaimniekošanas sistēmu valstī. No 2017.gada 1.janvāra dabas resursu nodoklis par 

riepām ir divkāršots un šobrīd sasniedz 660 eiro par tonnu. Tāpat ir mainīta sistēma dabas resursu 

nodokļa atbrīvojumu administrēšanai un mainīti nosacījumi tā atmaksai, dodot lielākas pilnvaras VVD 

kā pārraugošajai institūcijai, kura konstatējot pārkāpumu, var atcelt piemēroto atbrīvojumu no dabas 

resursu nodokļa. VARAM plāno atteikties no ražotāja atbildības sistēmu piemērošanas nolietoto riepu 

apsaimniekošanas jomā40. 

2018. gada 18. septembrī valdība ir atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par nolietoto riepu apsaimniekošanu”. Ziņojumā iekļautās 

turpmākās rīcības paredz dažādus pasākumus, lai risinātu jautājumu attiecībā uz pārstrādes un 

reģenerācijas jaudu attīstību, kā arī ne mazāk svarīgi ir nodrošināt jau uzkrāto nolietoto riepu 

apsaimniekošanu. Ziņojumā situācijas sakārtošanai un uzlabošanai plānoti vairāki uzdevumi un ar tiem 

saistītie pasākumi: 

 ieviest t.s. “riepu nulles deklarāciju”– organizēt sistēmu, lai fiziskas un juridiskas personas 

varētu bez papildu maksas nodot atkritumu apsaimniekotājiem nolietotās riepas, apzinot valstī 

uzkrāto nolietotu riepu apjomu; 

 izvērtēt iespēju noslēgt brīvprātīgo vienošanos starp Valsts vides dienestu (VVD) un 

apsaimniekotājiem vai pārstrādes/reģenerācijas uzņēmumiem, kas proporcionāli uzņemtos 

saistības par vēsturisko riepu apsaimniekošanu un nodošanu pārstrādei noteiktā laika posmā; 

 izvērtētas iespējas paaugstināt nolietotu riepu savākšanas un pārstrādes/reģenerācijas 

normas Latvijā; 

 attiecināt Zaļā publiskā iepirkuma prasības arī uz no nolietotām riepām iegūtā materiāla 

izmantošanu būvniecībā, tai skaitā ceļu būvniecībā un uzturēšanā. Zaļā publiskā iepirkuma 

piemērošana dos iespēju izmantot pārstrādāto materiālu betonā un mūrī, kā arī izmantot 

pārstrādāto materiālu ceļu būvē. Lai izvērtētu iespējas saistībā ar no nolietotām riepām iegūtā 

materiāla izmantošanu būvniecībā, ceļu būvniecībā un uzturēšanā Latvijā, VARAM veiks 

Latvijas situācijas analīzi un  izpēti līdzšinējā pieredzē, t.sk. atbilstošo preču un būvdarbu 

                                                           

39 VVD Daugavpils RVP 2018. gada 25. aprīļa vēstule Nr. 2.4.-11/1099 

40 http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24883 
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grupās ietverto izstrādājumu izpēti, kuros varētu tikt izmantoti nolietoto riepu pārstrādes gala 

produkti.   

 pētīt citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi, t.sk. nolietoto riepu pārstrādi motivējošo 

instrumentu piemērošanā un atkārtotas izmantošanas veicināšanā.  

 vērtēt lietotu riepu ievešanas un izplatīšanas praksi, kā arī iespējas to ievešanas un izplatīšanas 

ierobežošanai un paaugstinātas dabas resursu nodokļa likmes piemērošanu.  

 sadarbībā ar VVD pārskatīt un būtiski stiprināt riepu apsaimniekošanas sistēmas kontroli. 

Vienlaicīgi tiks pārskatīta atkritumu apsaimniekošanas sistēma kopumā un izvērtēta iespēju 

veikt riepu savākšanas sistēmas un sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas savstarpēju 

integrāciju. 

Teritorijas plānojumā atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005) plānota 

Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R1). Tajā Jēkabpilī ir iespējama arī nolietoto riepu pārstrādes objektu 

attīstība. Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) plānotas bijušajās ražošanas teritorijās, no kurām daļa 

pašlaik netiek apsaimniekotas vai ir degradētas (9. attēls).   

 

6.10. Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots 

Ja Plānojums netiktu īstenots, tad, nenosakot teritorijas plānoto atļauto izmantošanu,  netiktu radīti 

priekšnoteikumi mērķtiecīgai pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģisko mērķu  un telpiskās attīstības 

perspektīvas ieviešanai līdz 2030. gadam. Neieviešot Plānojumu, stratēģisko mērķu sasniegšana būtu 

apgrūtināta vai pat neiespējama.  Teritorijas plānojums ir vienīgais pašvaldības attīstības plānošanas 

dokuments un tā apstiprināšanas gadījumā - saistošie noteikumi, kas nosaka detalizētas un tajā pašā 

laikā vienotas prasības pilsētas teritorijas izmantošanai un apbūvei, to diferencējot dažādās 

funkcionālajās zonās.  

Neieviešot Plānojumu, netiktu realizēti galvenie tā  izstrādes uzdevumi un līdz ar to būtu problemātiska 

vairāku pilsētai nozīmīgu jomu attīstība. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos un 

funkcionālajā zonējumā netiktu integrēti: 

1) Stratēģijā noteiktie galvenie Jēkabpils pilsētas telpiskās attīstības perspektīvos virzieni: 

 inovatīvas un kvalitatīvas pilsētvides telpiskā attīstība; 

 industriālo teritoriju harmoniska attīstība pilsētvides ainavā; 

 vienlīdzīgas piekļuves iespējas un izmantošanas iespējas infrastruktūrai un publiskajiem 

pakalpojumiem. 

3) Dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas, izmantošanas un attīstības nosacījumi, it īpaši 

attiecībā uz pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu; 

4)  Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, Aizsargjoslu likuma un citu normatīvo aktu  prasības; 

5) teritorijas, kas ir nepieciešamas pašvaldības funkciju realizēšanai;  

6) degradēto teritoriju turpmākas plānošanas aspekti; 

7)  vispārīgs transporta infrastruktūras attīstības plāns  

8) inženierkomunikāciju tīklu attīstības shēmas (ūdensapgāde, kanalizācija, lietus ūdens 

kanalizācija, ielu apgaismojums, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes apgāde, sakari) un citi 

aspekti.  
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7. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IEVIEŠANAS BŪTISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

7.1. Plānošanas dokuments, tajā iekļautie risinājumi un alternatīvas 

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  tiek izstrādāts arī jaunais plānošanas dokuments – Jēkabpils  pilsētas 

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 arī - 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. 

Plānojuma 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: otrs (vanšu) 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 paplašinājums, 

zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu izveide u.c.  

4. Atbilstoši  MK noteikumu Nr. 240  (VAN )  nodrošināta teritorijas plānotās (atļautās) 

izmantošanas zonu pāreja un Funkcionālo zonējumu, kā arī noteiktas teritorijas ar īpašiem 

noteikumiem 

5. Izstrādātie un spēkā esošie detālplānojumi tiek saglabāti kā spēkā esoši. 

Teritorijas plānojumā, nosakot atļauto izmantošanu, ar zonējuma palīdzību 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 veidots, 

balstoties uz atšķirīgu izmantošanas veidu galveno grupu noteikšanu, tai pašā laikā katras 

funkcionālās zonas telpiskās struktūras elementu vienojošās pazīmes ir to funkcija, telpiskais 
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risinājums un novietojums. Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 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. 

Plānojuma izstrādes procesā izvērtēts līdzšinējā Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma (2005. – 

2017.gadam) (ar 2010.gada grozījumiem) noteiktā plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana un 

izstrādāts funkcionālais zonējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.240 (2013.) 

nosacījumiem. Informācija, par to, kādā veidā līdz šim spēkā esošais teritorijas plānojums integrēts 

jaunajā Plānojumā, ņemot vērā VAN nosacījumus sniegta 4. tabulā.  

6. 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” 

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 

 

Ar teritorijas plānojumu noteiktā funkcionālā zonējuma izstrāde balstīts uz šādiem principiem: 

- klasifikācija veidota saskaņā ar VAN noteikto vienoto funkcionālo zonu iedalījumu; 
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- 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). 

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 III 

daļā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Funkcionālās zonas 

Teritorijas plānojumā izdalītas šādas funkcionālās zonas: 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) -  funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu mājokļa 

funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas 

veids ir savrupmāju apbūve, bet kā papildizmantošana ir atļauta limitēta komerciāla un nekomerciāla 

publiskā apbūve, kas nepieciešama pakalpojumu nodrošināšanai mājokļa tuvumā. 

Savrupmāju apbūves teritorija ar mežaparka raksturu (DzS2) -  funkcionālā zona, kas noteikta, lai 

nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras 

galvenais izmantošanas veids ir mežaparka tipa retināta savrupmāju apbūve. 

Galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas vai dvīņu mājas, ietverot 

nepieciešamās palīgēkas un labiekārtojumu, bet atļautās papildizmantošanas ir publiskā ārtelpa bez 

labiekārtojuma (24002), labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): apstādījumi un labiekārtojuma 

infrastruktūra (atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju 

nodrošināšanai), izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 

(12007): pirmsskolas izglītības iestāde, bērnu uzraudzības pakalpojumu iestāde”. 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) - funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, kas 

noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Teritorijas galvenais 

izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve līdz 

trijiem stāviem, bet kā papildizmantošana ir atļauta limitēta komerciāla un nekomerciāla publiskā 

apbūve, kas nepieciešama pakalpojumu nodrošināšanai mājokļa tuvumā. 

Galvenā izmantošana ir savrupmāju apbūve (11001), rindu māju apbūve (11005) un daudzdzīvokļu 

māju apbūve (11006). 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) -  funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu 

mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Kā papildizmantošana teritorijā ir atļauta 

komerciāla un nekomerciāla rakstura publiskā apbūve, kas nepieciešama pakalpojumu 

nodrošināšanai mājokļa tuvumā.  

Galvenā  izmantošana ir rindu māju apbūve (11005), daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

Publiskās apbūves teritorijās (P) iekļautas līdzšinējā teritorijas plānojumā noteiktās: Sabiedrisko 

iestāžu apbūves teritorijas P, Darījumu iestāžu apbūves teritorija ar autoservisu un DUS (PD1), 

Nekomerciālās sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (PI), kā arī Atpūtas iespēju teritorijas brīvā dabā 

(PI2) 
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Publiskās apbūves teritorijas (P1) - funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan 

nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

Teritorijā kā galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir noteiktas daudzveidīgas sabiedriska rakstura, 

darījumu, tirdzniecības, pakalpojumu un citas pilsētas ekonomiskajai un sociālajai attīstībai nozīmīgas 

funkcijas. Dzīvojamā apbūve ir ierobežota – teritorijā atļauta daudzdzīvokļu māju apbūves veidošana. 

Teritorijā pie Radžu ūdens krātuves, kas grafiskās daļas plānā “Funkcionālais zonējums“ attēlota kā 

teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN13, ievēro šajā teritorijā noteiktos speciālos noteikumus:   

“Atļautās izmantošanas: kultūras iestāde, zinātnes iestāde, sporta būve, tirdzniecības un 
pakalpojumu iestāde kā palīgizmantošana. Maksimālais apbūves blīvums: 10%. Maksimāli 
pieļaujamā apbūves intensitāte: netiek regulēta, Minimālā brīvā teritorija: 70%. Maksimāli 
pieļaujamais stāvu skaits: 2, kas neattiecas uz īpašām vajadzībām projektētu unikālu objektu, 
piemēram, skatu torni, brīvdabas estrādi u.tml.  

- Ievēro papildu prasības apstādījumu izveidošanai vai saglabāšanai, nodrošinot tādu brīvās 
teritorijas ar apstādījumiem īpatsvaru zemesgabala platībā, kas nav mazāks par šajos 
noteikumos prasīto, un ņemot vērā ekoloģiskos apstākļus un dabas vides vērtības šajās 
teritorijās: 

- nekomerciālajās sabiedrisko iestāžu teritorijās attiecīgo zemesgabalu minimālā brīvā 
teritorija nedrīkst būt mazāka par 80% no zemesgabala platības;  

- minimālais zemesgabala lielums nedrīkst būt mazāks par 2000 m2 un brīvā teritorija 
nedrīkst būt mazāka par 75% no zemesgabala platības.” 

Veicot teritorijas izmantošanu Publiskās apbūves teritorijā P1 iekļautos laukumos – Vecpilsētas 

laukumā  un Kalpaka laukumā ievēro 4.4.1. nodaļā noteiktos speciālos noteikumus. 

Publiskās apbūves teritorijas (P2) - funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan 

nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

Teritorijā atļautas plaša spektra publiskās funkcijas, tostarp, visu veidu tirdzniecības un pakalpojumu 

objektu izvietošana, ietverot arī degvielas uzpildes stacijas un gāzes uzpildes stacijas. Papildus 

publiskajām funkcijām atļauta rindu māju apbūves un daudzdzīvokļu māju apbūves veidošana. 

Publiskās apbūves teritorijas (P3) - funkcionālā zona, kas paredzēta galvenokārt nekomerciāliem 

izmantošanas veidiem - valsts un pašvaldības, reliģiskām, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, 

sociālās aprūpes iestādēm vai līdzīgām publiskām funkcijām. 

Jauktas centra apbūves teritorijās (JC) izdalītas trīs apakšzonas JC1, JC2, JC3.  

Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) - funkcionālā zona, kas noteikta teritorijai, kurā vēsturiski ir 

izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas vai tās daļas centrs. Tās ir 

teritorijas ar esošu un plānotu intensīvu daudzfunkcionālu izmantošanu, kas raksturīga pilsētas 

centrālās daļas kodolam un ietver gan publisko, gan dzīvojamo apbūvi. Kā papildizmantošana ir 

atļauta arī “vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): vieglās rūpniecības uzņēmumi, kuriem 

nav nepieciešama piesārņojošās darbības atļauja.” 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) - funkcionālā zona, kas noteikta teritorijai, kurā vēsturiski ir 

izveidojies un ir plānots visplašākais jaukta izmantošanas spektrs, ietverot galvenokārt dzīvojamo un 

publisko apbūvi, kā arī šajā teritorijā kā papildizmantošana ir atļauta arī “vieglās rūpniecības 

uzņēmumu apbūve (13001): rūpniecības uzņēmumu apbūve, kas nerada būtisku ietekmi uz vidi - 

uzņēmumi, kuriem nav nepieciešama piesārņojošās darbība atļauja un uzņēmumi, kuriem 

nepieciešams C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums; zemes vienībās pie B, C un D 

kategorijas ielām – ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistīta noliktavu apbūve; izņemot noliktavas, 
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kuras pēc uzglabājamo vielu kvalificējošiem daudzumiem atbilst paaugstinātas bīstamības objekta 

kritērijiem.” 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC3) - funkcionālā zona, kas noteikta teritorijās ar esošu vai plānotu 

jauktas izmantošanas spektru galvenokārt publiskās un vieglās rūpniecības apbūves attīstībai. 

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), 

biroju ēku apbūve (12001). Šajā zonā nav atļauta dzīvojamās apbūves attīstība. Kā papildizmantošana 

atļauta  “vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): vieglās rūpniecības uzņēmumi, kuriem nav 

nepieciešama piesārņojošās darbība atļauja vai ir nepieciešams C kategorijas piesārņojošas darbības 

apliecinājums; lauksaimniecības produkcijas apstrādes, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības vai 

metālapstrādes nozares uzņēmumi un noliktavu apbūve, izņemot objektus, kuri pēc uzglabājamo 

vielu kvalificējošiem daudzumiem atbilst paaugstinātas bīstamības objekta kritērijiem vai to darbības 

nodrošināšanā tiek izmantots mazuts vai ogles (akmeņogles)”.  

Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R) Plānojumā izdalītas divas apakšzonas R1 un R2. 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) - funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu pilsētas 

ekonomiskajai konkurētspējai nozīmīgu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo 

teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. Funkcionālajā zonā kā 

galvenā izmantošana atļauta vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001), smagās rūpniecības un 

pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002), lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003), 

atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005), inženiertehniskā 

infrastruktūra (14001), transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003), noliktavu apbūve (14004) un 

energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006). 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R2) - funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu pilsētas 

ekonomiskajai konkurētspējai nozīmīgu rūpniecības uzņēmumu, kuri nerada būtisku ietekmi uz vidi, 

darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta 

infrastruktūru. Funkcionālajā zonā kā galvenā izmantošana atļauta noliktavu apbūve (14004), 

transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003), transporta lineārā infrastruktūra (14002), 

inženiertehniskā infrastruktūra (14001), vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001) un smagās 

rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002): izņemot objektus, kam nepieciešama A 

kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. 

Transporta infrastruktūras teritorijām (TR) Plānojumā izdalītas divas apakšzonas TR1 un TR2. 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) - funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu ielu 

satiksmei, tostarp, sabiedriskā transporta, velosipēdu, un gājēju satiksmei nepieciešamo 

infrastruktūru un tās attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi. 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR2) - funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu dzelzceļa 

satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, dzelzceļa uzņēmumu darbību un to attīstībai nepieciešamo 

teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.  

Tehniskās apbūves teritorija (TA) - funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu inženiertehniskās 

apgādes tīklu un būvju izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju un transporta infrastruktūru. Kā galvenā izmantošana zonā atļauta atkritumu 

apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): organiskās izcelsmes atkritumu (lapu, 

zāles u.tml.) uzkrāšanas un kompostēšanas vietas (laukumi), inženiertehniskā infrastruktūra (14001), 

transporta lineārā infrastruktūra (14002), transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003), noliktavu 

apbūve (14004): noliktavu apbūve, izņemot noliktavas, kuras pēc uzglabājamo vielu kvalificējošiem 
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daudzumiem atbilst paaugstinātas bīstamības objekta kritērijiem, un energoapgādes uzņēmumu 

apbūve (14006). 

Dabas un apstādījumu teritoriju (DA)  grupā izdalītas 3 apakšzonas. To būtība ir nodrošināt 

rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un citu funkciju īstenošanas iespēja 

dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un 

inženierbūves (kur tas ir pamatoti nepieciešams).  

Dabas un apstādījumu teritorijā (DA1) - funkcionālā zona, kas noteikta parku, skvēru un piemiņas 

vietu apstādījumu teritorijām (vēsturiskajām kapsētām un kara upuru piemiņas vietām). Kā galvenā 

izmantošana funkcionālajā zonā atļauta publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002) un labiekārtota 

publiskā ārtelpa (24001): labiekārtota publiskā ārtelpa (augstas kvalitātes publiskie apstādījumi, 

labiekārtojums mierīgajai un aktīvajai atpūtai, dabas izziņas, kultūras u.tml. funkciju nodrošināšanai. 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) - funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu rekreācijas, 

sporta, tūrisma, dabas vides un kultūrvides saglabāšanas u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji 

pārveidotās dabas teritorijās. Teritorijā atļauts ierobežots ar rekreāciju saistītu izmantošanas veidu 

spektrs un paredzēts labiekārtojums ar galveno mērķi saudzēt dabas vērtības. Šajā funkcionālajā zonā 

ietvertas arī specifiskas dabas teritorijas, piemēram, ūdensobjektu krastmalas. Kā galvenā 

izmantošana funkcionālajā zonā atļauta publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002) un labiekārtota 

publiskā ārtelpa (24001): labiekārtota publiskā ārtelpa, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas. 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) - funkcionālā zona, kas noteikta kapsētu ierīkošanai un 

uzturēšanai. Teritorijā atļauta apbedījumu ierīkošana, ar šo funkciju saistītais labiekārtojums, 

apstādījumi un būves. Zonā ietverta arī Jēkabpils kapsētas paplašināmā teritorija.  

Mežu teritorijas (M) ir noteiktas 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. 

Mežu teritorija (M1) -  funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai 

attīstībai un ar mežu saistīto ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai. 

Mežu teritorija (M2) -  funkcionālā zona, kas noteikta rekreācijai paredzēto mežu, esošo un plānoto 

mežaparku teritorijās, lai nodrošinātu atpūtas, sporta un tūrisma iespējas iedzīvotājiem un augstu 

vides kvalitāti. Zonā ietverta mežaparka teritorija pie Radžu ūdenskrātuves, kā arī atsevišķie mežu 

nogabali  pilsētas dienviddaļā – Brodu virzienā. 

Ūdeņu teritorija (Ū) - funkcionālā zona, kas noteikta ūdenstecēs un ūdenstilpēs, lai plānotu un 

nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, 

rekreācijai un vides aizsardzībai. 

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN) noteiktas ar mērķi papildus funkcionālajam zonējumam 

izdalīt atsevišķas teritorijas ar īpašiem noteikumiem.  

TIN11 -Pilsētbūvniecības pieminekļa “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorija 

TIN12 - Vēsturiskās pilsētvides apbūves fragmenti. Vēsturiskās pilsētvides apbūves fragmenti 

ir pašvaldības noteiktas vietējās nozīmes kultūrvēsturiski nozīmīgas aizsargājamas apbūves 

teritorijas. 
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TIN13 - Teritorija pie Radžu ūdenskrātuves. Teritorija pie Radžu ūdenskrātuves noteikta, lai 

nodrošinātu iespējas to izmantot kultūras, izziņas, aktīvās atpūtas un sporta pasākumu 

organizēšanai. 

TIN14 - Detalizētas plānošanas teritorijas. Tās ir teritorijas, kurās nepieciešams izstrādāt 

lokālplānojumu vai detālplānojumu ar mērķi noteikt, detalizēt vai precizēt teritorijas atļautās 

izmantošanas veidus, apbūves parametrus, apbūves, transporta infrastruktūras un 

inženiertīklu izvietojumu un citus nosacījumus teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

Alternatīvas 

Teritorijas plānojuma izstrādes sākuma stadijā izvērtēta līdzšinējā Jēkabpils pilsētas teritorijas 

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

izmantošana, aktuālie pilsētā izstrādātie būvprojekti un detālplānojumi, pilsētas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā noteikties stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, tostarp 

attiecībā uz atbilstību saistībā ar Ministru kabineta 2013. gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” nosacījumiem. Šajā procesā vairākiem 

Plānojuma risinājumiem izvērtētas dažādas turpmākās attīstības alternatīvas: 

1) Līdz šim plānotais Daugavas šķērsojums pilsētas ziemeļu daļā pāri Daugavsalai, teritorijas 
plānojumā 2005. – 2017.g ietverts kā turpmākās izpētes teritorija. Izvērtēta nepieciešamība 
saglabāt šo šķērsojumu arī jaunajā plānošanas periodā. Pamatojoties uz Plānojuma izstrādes 
darba grupas un Attīstības komitejas deputātu viedokļiem, izpētes teritorija no Plānojuma 
izslēgta, jo tā bija ietverta spēkā esošajā teritorijas plānojumā līdz tiek pieņemts lēmums par 
tilta pilsētas dienvidu daļā galīgo novietojumu. Tā kā Plānojuma izstrādes sākuma stadijā jau 
notiek tilta pilsētas dienvidu daļā (savienojums pāri Daugavai  no Bebru ielas) būvprojekta 
izstrāde, tā novietojums ir pamatots ar IVN41 un akceptēts Jēkabpils pilsētas domē42, tad 
turpmāka teritorijas rezervēšanas tiltam pilsētas ziemeļu daļā nav lietderīga.  

2) Lai integrētu Plānojumā VAN noteiktās prasības attiecībā uz vieglās un smagās ražošanas 
objektiem, Plānojuma izstrādes procesā īpaši tika diskutēts par to, kā iekļaut jaunajā 
Plānojumā līdzšinējā teritorijas plānojumā funkcionālās zonas “Jaukta ražošanas un 
sabiedrisko objektu apbūves teritorija” (JRP1) (ar nelielu pieļaujamo ietekmi uz vidi), “Jaukta 
ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorija” (JRP2) ar ievērojamu pieļaujamo 
ietekmi uz vidi, t.i. iekļaut tās Jaukta centra apbūves teritorijas (JC) zonējumā vai Rūpnieciskās 
apbūves teritorijas (R)  zonējumā. Izvērtējot vietas kontekstu - pilsētas kreisajā krastā, kur 
vēsturiski izveidojusies salīdzinoši jaukts apbūves raksturs  (industriālo teritoriju kvartāli 
mijas ar dzīvojamo apbūvi) plānotas Jaukta centra apbūves teritorijas (JC3 un JC2), TIAN 
nosakot detalizētākas prasības papildizmantošanā plānotajiem ražošanas objektu 
piesārņojošo darbību veidiem (1. alternatīva, 11. attēls). Plānojuma pilnveidotajā redakcijā 
(2. alternatīva, 12. attēls), teritorijās ar izteiktu ražošanas teritoriju43 prioritāti, noteiktas 
Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1).   
Pilsētas Daugavas labā krastā teritorijās, kur līdz šim bija plānota Jaukta ražošanas un 
sabiedrisko objektu apbūves teritorija (ar nelielu pieļaujamo ietekmi uz vidi) (JRP1) 1. 
alternatīvā plānots Jaukta centra apbūves teritorijas (JC3) zonējums, kur papildizmantošanā 
atļauti TIAN noteiktie ražošanas veidi.  Vieglās ražošanas objektu apbūve ir atļauta arī JC2  
teritorijās. Šādi risinājumi 1. alternatīvā izvēlēti, lai vienlaikus veidotu priekšnoteikumus 

                                                           

41 http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=965 

42  Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 14. februāra lēmums Nr. 71 (protokols Nr.4, 21.§) “Par tilta pār Daugavu un 
piebraucamo ceļu būvniecības gala varianta izvēli” 

43 Bebru ielā, Tvaika ielā, Brīvības ielā, kā arī Zaļajā ielā un kvartālā starp Jauno ielu, Jāņa, Akuratera ielu, Brīvības ielu un 
Ausekļa ielu) 
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ražošanas attīstībai (gan iepriekšminētajās zonās esošajiem uzņēmumiem, gan no jauna 
attīstāmajiem) un neradītu riskus apkārtējās dzīvojamās vides kvalitātes pasliktināšanai.  
VAN definē smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu, kā arī vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūvi, daļēji nosakot ražošanas veidus un atdalot tos pēc ietekmes uz vidi: 
smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve, “…….kas rada būtisku piesārņojumu” un vieglās 
rūpniecības uzņēmumu apbūve “…….kas nerada būtisku piesārņojumu”. Līdzšinējā teritorijas 
plānojumā funkcionālās zonas saistībā ar ražošanu diferencētas balstoties uz  likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā minēto darbību iedalījumu. Likuma 2. 
pielikumā noteikto sākotnējo izvērtējumu veic VVD reģionālā vides pārvalde un sākotnējā 
izvērtējuma rezultātā objektam var tikt piemērots IVN process, kas tad ir līdzvērtīgs IVN 
process kā darbībām, kuras noteiktas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. 
pielikumā. Tādejādi saistošo noteikumu regulējums TIAN lietotājam pirms sākotnējā 
izvērtējuma veikšanas nedod skaidru priekšstatu par konkrētajā funkcionālajā zonā atļauto 
izmantošanu un tādēļ Plānojumā ražošanas objektu iedalīšanai smagās un vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūvē, nosakot atļauto izmantošanu Jaukta centra teritorijās un Rūpnieciskās 
apbūves teritorijās, par pamatu ir izmantots likumā “Par piesārņojumu” noteiktais iedalījums 
A, B  un C piesārņojošās darbības kategorijās, izvērtējot tajās arī darbības ar ķīmiskajām 
vielām, atkritumiem, it īpaši bīstamajiem atkritumiem, darbību iespējamo ietekmi uz vidi, 
piemēram, smaku veidošanos ražošanas procesā utml..  
Izstrādājot Plānojuma pilnveidoto redakciju, ņemot vērā Plānojuma publiskās apspriešanas 
redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus par ražošanas teritoriju 
plānošanu, piemēram, no SIA “Ošukalns”, ir turpināta diskusija par lietderīgāko vieglās un 
smagās ražošanas objektu plānošanu pilsētā, t.sk. saistībā ar Jēkabpils ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā ietvertās telpiskās attīstības perspektīvas ieviešanu. Rezultātā attiecībā uz 
ražošanas teritoriju plānošanu izveidota alternatīva, kurā, salīdzinot ar Plānojuma publiskās 
apspriešanas redakciju, apvienotas Rūpnieciskās apbūves teritorijas R1 un R2, nosakot zonu 
R1. Savukārt daļā JC3 teritoriju (vietās, kur dominē ražošana: Bebru ielā, Tvaika ielā, Brīvības 
ielā, kā arī Zaļajā ielā un kvartālā starp Jauno ielu, Jāņa, Akuratera ielu, Brīvības ielu un 
Ausekļa ielu) noteikta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) ar samazinātu smagās ražošanas 
un pirmapstrādes objektu attīstības iespēju galvenajā izmantošanā – nav atļauta A 
kategorijas piesārņojošo darbību veikšana. Šis Plānojuma pilnveidotās redakcijas risinājums 
attēlots 12. attēlā un tiek SIVN procesā tiek skatīts kā 2. alternatīva, 1. alternatīva ir 
Plānojuma publiskās apspriešanas redakcijas risinājums (11. attēls).  
Plānojuma 1. redakcijā – 1. alternatīvā attiecībā uz Vieglās ražošanas objektu apbūvi 
papildizmantošanā JC2 teritorijās noteikts, ka ir atļauta papildizmantošana “Vieglās 
rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001)”un JC3 teritorijās - atļauta ir “Vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūve (13001): t.sk .rūpniecības uzņēmumu apbūve, kas nerada būtisku ietekmi 
uz vidi un atbilst sekojošiem kritērijiem: 

- B kategorijas piesārņojošās darbības objekts, kura darbības nozare ir: 

- lauksaimniecības produktu pirmapstrāde un apstrāde (piemēram, graudu kaltes), 

- kokapstrāde; 

- pārtikas rūpniecība, 

- metālu ražošana un apstrāde: “citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu 

rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk” saskaņā ar 

piesārņojošo darbību iedalījumu normatīvajos aktos. 

- B kategorijas piesārņojošai darbībai atbilstoša sadedzināšanas iekārta, izņemot, ja iekārta 

izmanto degvieleļļu (mazutu) vai ogles (akmeņogles) 

- C kategorijas piesārņojošās darbības objekts; 

- vieglās ražošanas objekts, kuram nav nepieciešama piesārņojošās darbība atļauja; 

- ar iepriekšminētajiem ražošanas objektiem saistītā noliktavu apbūve.” 
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Plānojuma pilnveidotajā redakcijā – 2. alternatīvā attiecībā uz Vieglās ražošanas objektu 
apbūvi papildizmantošanā JC2 teritorijās noteikts, ka ir atļauta papildizmantošana “Vieglās 
rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): rūpniecības uzņēmumu apbūve, kas nerada būtisku 
ietekmi uz vidi - uzņēmumi, kuriem nav nepieciešama piesārņojošās darbība atļauja un 
uzņēmumi, kuriem nepieciešams C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums; zemes 
vienībās pie B, C un D kategorijas ielām – ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistīta 
noliktavu apbūve; izņemot noliktavas, kuras pēc uzglabājamo vielu kvalificējošiem 
daudzumiem atbilst paaugstinātas bīstamības objekta kritērijiem.”un JC3 teritorijās - atļauta 
ir “Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): vieglās rūpniecības uzņēmumi, kuriem 
nav nepieciešama piesārņojošās darbība atļauja vai ir nepieciešams C kategorijas 
piesārņojošas darbības apliecinājums; lauksaimniecības produkcijas apstrādes, 
kokapstrādes, pārtikas rūpniecības vai metālapstrādes nozares uzņēmumi un noliktavu 
apbūve, izņemot objektus, kuri pēc uzglabājamo vielu kvalificējošiem daudzumiem atbilst 
paaugstinātas bīstamības objekta kritērijiem vai to darbības nodrošināšanā tiek izmantots 
mazuts vai ogles (akmeņogles)”. 
 

 
11. attēls Rūpnieciskās apbūves (R1, R2) un Jaukta centra apbūves teritoriju (JC3) plānojums - 

1. alternatīva 
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12. attēls Rūpnieciskās apbūves (R1, R2), Jaukta centra apbūves teritoriju (JC3, JC2) plānojums - 

2. alternatīva 
 

3) Teritorijai pie Radžu ūdenskrātuves izskatītas divas iespējas funkcionālā zonējuma 
noteikšanai: Publiskās apbūves teritorija (P1) vai Dabas un apstādījumu teritorija (DA), abos 
gadījumos nosakot TIN. Ņemot vērā to, ka līdzšinējā teritorijas plānojumā teritorija bija 
plānota kā Publiskās apbūves teritorijas (P) apakšzona ar izņēmuma nosacījumiem - “Atpūtas 
iespēju teritorijas brīvā dabā (PI2)”  (papildus nosacījumi par paaugstinātu  apstādījumu 
īpatsvaru – t.i. zemāku apbūves blīvumu, lielāku brīvās teritorijas rādītāju un citi) un ievērojot 
pēctecības principu plānošanā, izvēlēts teritoriju arī turpmāk plānot kā Publiskās apbūves 
teritoriju (P1), nosakot teritorijai TIN un saglabājot līdz šim noteiktos speciālos izmantošanas 
noteikumus. 

4) Plānošanas procesā izvērtēta informācija par 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 robežām un to aizsargjoslu  (aizsardzības zonu). Vienlaicīgi ar Plānojuma 
izstrādi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi iepriekšminēto 
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kultūras pieminekļu teritoriju robežu un to aizsardzības zonu precizēšanu. Tādēļ Plānojuma 
risinājumos tiek veiktas izmaiņas šo kultūras pieminekļu robežu un aizsargjoslu attēlojumā. 
Risinājums  atbilstoši VKPAI sniegtajai informācijai (01.11.2017.) attēlots grafiskās daļas kartē 
“Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa “Jēkabpils pilsētas vēsturiskai centrs”(valsts 
aizsardzības Nr.7432) teritorijas individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) priekšlikums”. 

5) Divas alternatīvas izskatītas turpmākas izpētes teritorijas (TIN14, publiskās apspriešanas 
redakcija) - teritorijām, kas bija pārmantotas no līdzšinējā teritorijas plānojuma jauna 
dzelzceļa divlīmeņu iespējamam šķērsojumam starp Kurzemes un Slimnīcas ielu. 
Pilnveidotajā plānojuma redakcijā (2. alternatīva), balstoties uz Plānojuma izstrādes darba 
grupas lēmumu, atzīstot, ka šķērsojuma izbūve pārmērīgi apgrūtinātu nekustamo īpašumu 
izmantošanu (risinājums skartu vairāku dzīvojamo māju nojaukšanu, plašas teritorijas 
rezervētas blakus esošo ielu sarkanajām) turpmākas izpētes teritorija dzelzceļa divlīmeņu 
iespējamam šķērsojumam nav ietverta. 

  

Plānojuma publiskās apspriešanas redakcija – 
1. alternatīva- TIN14 (teritorija ar iesvītrojumu) 

Plānojuma pilnveidotā redakcija – 2. 
alternatīva (bez TIN) 

13. attēls Turpmākās izpētes teritorijas starp Kurzemes un Slimnīcas ielu plānojuma alternatīvas  
 

6) Pārskatot spēkā esošos detālplānojumus , darba grupā izlemts, ka līdz ar teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu ir lietderīgi atcelt detālplānojumu kvartālam starp Brīvības, Viestura, Filozofu 
un Dambja ielu (apstiprināts ar 11.11.2010. lēmumu Nr.557 (protokols Nr.23,16§)), jo 
detālplānojuma mērķis ir izpildīts  (tirdzniecības centrs uzcelts) un neīstenotā daļa (sarkano 
līniju paplašinājums  pie Viestura/Filozofu ielas) nav īstenots un tā īstenošana vairs nav 
aktuāla. Tādēļ Plānojuma pilnveidotajā redakcijā šī teritorija plānota kā Dabas un 
apstādījumu teritorija (DA1; 2. alternatīva), nomainot Publiskās apbūves teritoriju (P3). Tā 
tiek palielinātas iespējas attīstīt dabas un apstādījumu teritorijas DA1 pilsētas centrālajā daļā.  
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Plānojuma publiskās apspriešanas redakcija – 
1. alternatīva- P3 

Plānojuma pilnveidotā redakcija – 2. alternatīva- 
DA1 

14. attēls Teritorijas pie Viestura un Filozofu ielas funkcionālā zonējuma alternatīvas  
 
 
 

Izvērtētās risinājumu alternatīvas, kuras aprakstītas 1., 3. un 4. punktā, Plānojuma publiskās 

apspriešanas redakcijā, kā arī teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā ietvertas vienā 

alternatīvā, tajā izvēloties risinājumu atbilstoši iepriekš aprakstītajiem apsvērumiem. Risinājumi, 

kuri aprakstīti 2., 5. un 6. punktā teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā izvēlēti atbilstoši 

2. alternatīvas risinājumam.  
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7.2. Plānošanas dokumenta ieviešanas būtiskās ietekmes uz vidi vērtējums 

Šajā nodaļā sniegts Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma risinājumu īstenošanas būtiskās ietekmes 

vērtējums attiecībā uz vides kvalitāti, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī citām 

identificētajām ietekmēm (ietekme uz ainavu, ietekme uz normatīvo aktu regulējumu u.c.), izvērtējot 

TIAN noteikto funkcionālo zonu plānoto (atļauto) izmantošanu, tās ieviešanas sagaidāmo ietekmi, 

salīdzinot ar līdz šim spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu, kā arī faktisko (esošo) 

teritorijas izmantošanu. Konkrētu ietekmju aprakstā sniegts ietekmju novērtējums norādot pozitīvās, 

negatīvās, neitrālās, tiešās, netiešās, ilgtermiņa un īstermiņa ietekmes, kā arī ietekmju mijiedarbības 

jeb summārās ietekmes. 

Ar tiešajām ietekmēm šajā novērtējumā tiek saprastas tādas ietekmes, kuras uz apkārtējo vidi 

iedarbojas tieši un nepastarpināti, ar netiešajām – ietekmes, kuras mijiedarbojoties ar vidi, 

pastarpināti rada izmaiņas apkārtējā vidē, ar pozitīvajām - ietekmes, kas vērstas uz dabas teritoriju 

un ainavas saglabāšanu un aizsardzību, vides kvalitātes uzlabošanu, slodzes uz apkārtējo vidi 

mazināšanu un ierobežošanu, dabas resursu stāvokļa uzlabošanu vai vairošanu, ar negatīvajām – 

ietekmes, kuras var izraisīt dabas teritoriju un ainavas saglabāšanas un aizsardzības, vides kvalitātes 

pasliktināšanu, slodzes uz vidi palielināšanu un dabas resursu stāvokļa pasliktināšanu un 

noplicināšanu, ar neitrālajām – nebūtiskas izmaiņas dabas teritoriju platībās vai kvalitātē, ainavas 

struktūrās, vides kvalitātes radītājos, slodzē uz apkārtējo vidi un dabas resursu stāvokļa 

raksturlielumos, īslaicīgās ietekmes – ietekmes, kuras izpaužas darbības (būvdarbi, labiekārtojuma 

ierīkošana, uzstādīšana un citas) norises laikā vai īsu laiku pēc darbības ieviešanas, ilgtermiņa – 

ietekmes, kuras izpaudīsies teritorijas plānojuma ieviešanas laikā un saglabāsies līdz turpmākajiem 

plānošanas periodiem. 

7.2.1. Vispārējā ietekme 

Viens no galvenajiem risināmajiem uzdevumiem Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 

turpmākajam plānošanas periodam izstrādē ir Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” iestrāde teritorijas 

plānojumā. VAN nosaka vienotas, unificētas prasības teritorijas plānojumu izstrādei, tostarp, 

funkcionālā zonējuma izstrādei teritorijas plānojumiem Latvijā. Izstrādājot teritorijas plānojumu, tas 

tiek arī iekļauts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Tādejādi Jēkabpils 

pašvaldība iekļaujas valstī noteiktajā sabiedrības un atbildīgo valsts institūciju informēšanas kārtībā. 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma iekļaušana valstī vienotā klasifikācijas un atļautās 

izmantošanas sistēmā ir vērtējama pozitīvi, jo, izstrādājot Plānojumu, pašvaldība tiek integrēta valstī 

noteiktajā plānošanas sistēmā. 

Plānojumā ietvertais  funkcionālais zonējums un nosacījumi ir izstrādāti ņemot vērā Jēkabpils 

Stratēģijā 2030 noteiktos stratēģiskos mērķus, prioritātes, rīcību virzienus, it īpaši attiecībā uz dzīves 

vides kvalitātes uzlabošanu, atbilstošas infrastruktūras izveidi, uzņēmējdarbības konkurētspējas 

paaugstināšanu, jaunu darbvietu radīšanu un tūrisma potenciāla attīstību. Funkcionālais zonējums ir 

izstrādāts, balstoties uz Stratēģijā noteikto  telpiskās attīstības perspektīvu, lielā mērā pārmantojot 

līdz šim spēkā esošā teritorijas plānojuma risinājumus. 

Izstrādājot teritorijas plānojumu, tas tiek arī iekļauts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS). Tādejādi Jēkabpils pilsētas pašvaldība iekļaujas valstī noteiktajā sabiedrības un 

atbildīgo valsts institūciju informēšanas kārtībā. 
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Vērtējums: Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde ir vērtējama pozitīvi, jo tā nodrošina 

pilsētas pašvaldības iekļaušanos valstī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vienlaikus TIAN 

izstrādājot teritorijas izmantošanas regulējumu, kas rada priekšnoteikumus un ieviešanas gadījumā 

nodrošinās Jēkabpils Stratēģijā 2030 noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanu, prioritāšu un telpiskās 

attīstības perspektīvas īstenošanu. 

7.2.2. Ietekme uz vides kvalitāti 

Izvērtējot Plānojuma ieviešanas iespējamo ietekmi uz vidi, ir secināts, ka vides kvalitātes aspekts ir 

Plānojuma galvenais ietekmes uz vidi aspekts.   

Plānojuma izstrādes laikā īpaša uzmanība ir pievērsta ar ražošanu saistīto funkcionālo zonu un TIAN 

noteikumu izstrādei, jo līdz šim spēkā esošajā teritorijas plānojumā arī ražošanas un tādu 

pakalpojumu sniegšanas objektu, kas rada piesārņojumu apkārtējā vidē (piemēram, degvielas 

uzpildes stacijas, automazgātavas, automašīnu remontdarbnīcas, sadedzināšanas iekārtas utml.), 

plānošana ir veikta detalizēti, iedalot dažādus ar piesārņojuma veidošanos saistītus objektus 

balstoties uz  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk šajā nodaļā – Likums) 1. un 

2.pielikumā minēto darbību iedalījumu, papildus objektus, uz kuriem neattiecas Likuma  1. un 2. 

pielikuma nosacījumi, plānojot kā “vieglas ražošanas uzņēmums, kas rada tikai nebūtisku 

piesārņojumu”. Izvērtējot spēkā esošo teritorijas plānojumu, secināts, ka Likuma 2. pielikumā 

noteikto sākotnējo izvērtējumu veic VVD reģionālā vides pārvalde (valsts institūcijas kompetence), 

sākotnējā izvērtējuma rezultātā objektam var tikt piemērots arī IVN process, tādēļ TIAN 

lietotājam/attīstītajam saistošo noteikumu nosacījumi pirms sākotnējā izvērtējuma veikšanas nedod 

skaidru priekšstatu par konkrētajā funkcionālajā zonā atļauto izmantošanu.  

Lai sagatavotu Plānojuma risinājumu, izvērtēti VAN nosacījumi attiecībā uz vieglās rūpniecības 

uzņēmumu apbūves un smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūves definīcijām, 

ņemot vērā dažādus darbību veidus un ietekmi uz vidi. Ņemti vērā arī Piesārņojuma likuma un saistībā 

ar to izdoto normatīvo aktu nosacījumi, kā arī citu pašvaldību pieredze, definējot vieglās rūpniecības 

uzņēmumu apbūves objektus un smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūves 

objektus. Tādēļ  Plānojumā ražošanas objektu iedalīšanai smagās un vieglās rūpniecības uzņēmumu 

apbūvē, nosakot atļauto izmantošanu Jaukta centra teritorijās un Rūpnieciskās apbūves teritorijās, 

par pamatu ir izmantots likumā “Par piesārņojumu” un saistībā ar to izdoto Ministru kabineta  

2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas 

darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” noteiktais 

iedalījums A, B  un C piesārņojošās darbības kategorijās.  Balstoties uz šo pieeju, noteikta atļautā 

izmantošana. Plānojuma pilnveidotajā redakcijā  (2. alternatīva) Rūpnieciskās apbūves teritorijās R1 

atļauti visi piesārņojošo darbību veidi, R2 teritorijās noteikts izņēmums A kategorijas piesārņojošo 

darbību attīstībai.  Jaukta centra apbūves teritorijas JC2 un JC3 apakšzonās kā papildimantošana ir 

atļauta vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, t.sk.  (detalizētāk skatīt arī 7.1. nodaļu un TIAN 4.5.2. 

un 4.5.3. nodaļu) C piesārņojošās darbības.  

Plānojuma 2. alternatīvā JC2 zonā (atļauta dzīvojamā apbūve), kā papildizmantošana bija atļauta 

Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001), JC3  (nav atļauta dzīvojamā apbūve) - kā 

papildizmantošana “Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): C kategorijas piesārņojošās 

darbības objekts, kā arī t.sk. lauksaimniecības,  mežsaimniecības, kokapstrādes, vairāku pārtikas 

rūpniecība veidu un metālapstrādes B kategorijas piesārņojošās darbības objekti (skatīt precīzi 7.1. 

nodaļā).  

Abās alternatīvās JC2 un JC3 zonās papildus noteiktas prasības, ka ražošanas objektu vai iekārtu 

izvieto ne mazāk kā 20 m attālumā no esošas dzīvojamās apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes 
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iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu apbūves, tā novietojumu precizējot detālplānojumā vai 

būvprojektā (JC2) vai tikai  būvprojektā (JC3). Abās zonās ietverts arī nosacījums, ka, ja ražošanas 

objektam atrodas dzīvojamās apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu vai sociālās 

aprūpes iestāžu apbūve, tad gar ražošanas objekta robežu veido divpakāpju stādījumu joslu.  

Ražošanas procesos veidojas izmeši apkārtējā vidē, tādēļ 1. alternatīvas gadījumā  pozitīvi ir 

vērtējama vieglās ražošanas objektu diferencēta plānošana teritorijas papildizmantošanā JC2 un JC3 

zonās. JC2 zonā, kur ir atļauta arī jaunas dzīvojamās apbūves veidošana, plānojot ierobežotu vieglās 

rūpniecības apbūves objektu klāstu (papildizmantošanā tiek mazināti vides piesārņojuma riski un 

sagaidāms, ka, ieviešot Plānojumu un ievērojot vides aizsardzības prasības tiks saglabāta esošā dzīves 

vides kvalitāte. JC3 zonā iekļauts plašāks vieglās ražošanas apbūves objektu klāsts, tajā atļauta tikai 

esošās dzīvojamās apbūves rekonstrukcija, pārbūve, līdz ar to pieļauts lielāks vieglās ražošanas 

ietekmes īpatsvars. Plānojuma 2.alternatīvā JC2 un JC3 teritorijās regulējums attiecībā uz vieglo 

ražošanas objektu apbūvi ir vienāds. Salīdzinot ar 1.alternatīvu sagaidāmā ietekme ir salīdzinoši 

lielāka. Taču vienlaikus jāuzsver, ka vieglā ražošana plānota tikai kā papildizmantošana un šajā 

teritorijas papildizmantošanā ir aizliegta paaugstinātas bīstamības objektu attīstība, kas kopumā 

sagaidāms, ka mazinās 2. alternatīvas ietekmi uz vidi un tā nebūs būtiska.   Papildus prasību 

noteikšana pieļaujamam attālumam līdz  dzīvojamās apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes 

iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu apbūves un apstādījumu kā buferjoslas veidošanas 

nepieciešamība, abās alternatīvās JC zonās veidos buferjoslu starp ražošanas objektiem un 

objektiem, kas skar iedzīvotāju dzīves vidi, sagaidāms ka mazinās gaisa piesārņojuma, trokšņa un 

smaku izplatību.  

Jāatzīmē, ka Jaukta centra apbūves teritorijās  (JC1) 2. alternatīvā ir plānota tādu vieglās ražošanas 

objektu attīstība, kuru darbībai nav nepieciešama piesārņojošas darbības atļauja vai apliecinājums.  

Šādiem vieglās ražošanas objektiem nav sagaidāma būtiska ietekme uz vidi.  

Pozitīvi šajā Vides pārskatā tiek vērtēts arī tas, ka JC3 abās alternatīvās tiek plānota kā buferjosla starp 

Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R), dzelzceļa transporta infrastruktūru, tādejādi sagaidāms, ka tiks 

mazināta  slodze, ko var radīt Rūpnieciskās apbūves un transporta infrastruktūras attīstība (izteikti 

Daugavas labajā krastā). 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1 un R2) plānotas esošajās vai bijušajās rūpniecības teritorijās, šai 

funkcionālajai zonai netiek plānotas jaunas teritorijas. Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R), atkarībā 

no konkrētu ražošanas objektu darbības veida veidosies vides (gaisa piesārņojums, troksnis, smakas, 

citi veidi) piesārņojums, kas ir vērtējama kā negatīva, tieša ietekme uz vides kvalitāti. Svarīgi ir, lai, 

attīstoties ražošanai Plānojuma ieviešanas laikā, netiktu pārsniegti vides kvalitātes normatīvi ārpus 

Rūpnieciskās apbūves teritorijām un operatori savā darbībā ievēro tiem atļaujās un apliecinājumos 

noteiktās vides prasības. Pašlaik, ņemot vērā kopējo situāciju pilsētā, lielāka uzmanība ir jāpievērš 

gaisa piesārņojumam ar slāpekļa oksīdiem un daļiņām PM10, PM2,5, kā arī vides trokšņa 

piesārņojumam, jo paaugstinātu līmeni, t.sk. dzīvojamā un publiskajā apbūvē  var radīt transports, 

kas salīdzinot ar stacionārajiem objektiem, ir nozīmīgākais gaisa un trokšņa piesārņojuma avots. 

Vienlaikus jāuzsver, ka konkrēta informācija par gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni pilsētā  nav pieejama 

(skatīt 6.6.1. un 6.6.2. nodaļu), tādēļ vērtējumā nevar iekļaut informāciju par piesārņojuma līmenī vai 

normatīvajos aktos neteikto robežlielumu pārsniegumu teritorijām.   

Plānojot Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1 un R2)  esošajās un bijušajās ražošanas teritorijās, kuras 

daudzos gadījumos ir degradētas, nesakoptas, pamestas, piesārņotas vai potenciāli piesārņotas,  

attīstot jaunas vai rekonstruējot esošās ražotnes, būvniecības, piesārņojošo darbību vai 

apliecinājumu saņemšanas procesā, vienlaikus tiks sakārtota vide, uzlabojot šo teritoriju vides 
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kvalitāti (augsnes, grunts, gruntsūdeņu u.c. kvalitāte) vai samazinot izmešus apkārtējā vidē (gaisa 

piesārņojums, trokšņa līmenis, ražošanas notekūdeņi vai lietus ūdeņi) ražošanas objektu 

rekonstrukcijas gadījumos. Plānojuma izstrādes laikā ir apzinātas degradētās teritorijas un objekti 

pilsētā. Iegūtā informācija ir izmantota Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), kā arī Jaukta centra 

apbūves teritoriju (JC3, JC2) plānošanā.  

Izstrādājot teritorijas plānojumu, īpaša uzmanība tiek pievērsta šo teritoriju plānošanai un turpmākās 

attīstības nosacījumu noteikšanai. 

Plānojuma 1 alternatīvā Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) plānota robežjoslā ar vēsturiski 

izveidojušos dzīvojamo apbūvi Zīlānu ielā. Tādēļ R2 zonā noteiktas papildus prasības attiecībā uz vides 

piesārņojumu “Operators var uzsākt jaunu piesārņojošu darbību vai veikt būtiskas izmaiņas esošā 

piesārņojošā darbībā, kuras paredzēts veikt vai kuras izvietotas 100 m vai mazākā attālumā no 

dzīvojamās apbūves teritorijām, ja tiek paredzēts lietot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, lai 

novērstu vai ierobežotu piesārņojuma rašanos, un darbības rezultātā netiek pārsniegti normatīvajos 

aktos noteiktie pieļaujamie emisiju līmeņi.” Prasības ieviešanai būtu pozitīva, tieša, ilgtermiņa 

ietekme uz vides kvalitāti blakus esošajā dzīvojama apbūvē. Taču Plānojumā 2. alternatīvā šī teritorija 

plānota kā  R1 teritorija, tādejādi lokāli ir lielākas iespējas, ka var veidoties negatīva ietekme uz 

dzīvojamo apbūvi Zīlānu ielā. Ieviešot 2. alternatīvu, tādēļ ir svarīgi nodrošināt operatoru 

piesārņojošās darbības atļaujās un apliecinājumos noteiktās prasības vides risku mazināšanai.  

Ņemot vērā to, ka Rūpnieciskās apbūves teritorijas un atsevišķos gadījumos jaukta centra apbūves 

teritorijas (JC3) abās alternatīvās tiek plānotas bijušajās rūpniecības teritorijās, kuras atrodas netālu 

no dzīvojamās apbūves (Zīlānu, Slimnīcas, Smilgu ielā) un dažām plānotajām publiskās apbūves 

teritorijām (Ķieģeļu ielā), tajās, attīstoties ražošanai, lokāli ir iespējama vides situācijas (trokšņa 

līmenis, gaisa kvalitāte) pasliktināšanās. Tādēļ, jaunu ražošanas objektu attīstības gadījumā, ir jāveic 

esošās un plānotās vides situācijas izpēte konkrētajā objektu attīstības vietā un, ja nepieciešams, 

vienlaikus ar objekta attīstību jāplāno un jāievieš vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi (trokšņa 

līmeņa samazināšana, apstādījumu izveide robežjoslās ar dzīvojamās un publiskās apbūves 

teritorijām, satiksmes organizācija un citi) gan būvprojektēšanas, gan būvniecības, gan objektu 

ekspluatācijas laikā.  

Plānojuma 2. alternatīvā Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R2) plānotas daļas Jaukta centra apbūves 

teritoriju vietā Daugavas kreisajā krastā kvartālā starp Brīvības ielu, Tvaika un Bebru ielu, kvartālā 

starp Brīvības ielu, Ausekļa ielu un Jauno ielu, kā arī starp  Zaļo un Nameja ielu, kur vēsturiski ir 

izveidojušās  un darbojās ražošanas teritorijas (pašlaik saskaņā ar B kategorijas piesārņojošas 

darbības atļaujām  darbojas SIA “Ošukalns”, SIA “Tehnprojekts” un SIA “Miķelāni bekons) un nav 

bijusi dzīvojamā apbūve. R2 teritorijas te plānotas, lai nodrošinātu šo uzņēmumu turpmākās attīstības 

iespējas, kā arī pilsētas Stratēģijā noteiktās telpiskās attīstības perspektīvas ieviešanu, kur tās 

plānotas kā industriālās teritorijas.  Salīdzinot ar JC3 atļauto izmantošanu, R2 plānotā atļautā 

izmantošana (tajā nav atļauta A kategorijas piesārņojošo darbību attīstība) ir ar salīdzinoši lielāku 

ietekmi uz vidi. Ietekmes veidi – atkarībā no rūpnieciskās ražošanas darbības veida. Tādēļ, attīstoties 

jauniem uzņēmumiem, ir svarīgi to būvprojektēšanas, būvniecības un  ekspluatācijas laikā ieviest 

ietekmi uz vidi mazinošus pasākumus, jo blakus šīm teritorijām atrodas arī dzīvojamā apbūves un 

publiskās apbūve teritorijas. Ieviešot ietekmi uz vidi mazinošus pasākumus, ir sagaidāms, ka 2. 

alternatīvas īstenošana iepriekšminētajās teritorijās neradīs vides kvalitātes standartu pārsniegšanu 

blakus esošajā dzīvojamajā un publiskajā apbūvē.  

Vērtējums: Pozitīva, tieša vai netieša, ilgtermiņa ietekme uz pilsētas dzīves vides kvalitāti, tostarp 

dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves teritorijās, detalizēti plānojot vieglās ražošanas apbūves 
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objektu attīstības iespējas Jauktas centra apbūves teritorijās (JC2 un JC3) un nosakot buferjoslu un 

papildus prasības iespējama piesārņojuma mazināšanai blakus esošajās dzīvojamās un publiskās 

apbūves teritorijās.  

Pozitīva, tieša vai netieša, ilgtermiņa ietekme uz vides kvalitāti (augsnes, grunts, gruntsūdeņu 

piesārņojums u.c.), plānojot Rūpnieciskās apbūves (R) teritorijas esošajās un bijušajās ražošanas 

teritorijās, jo teritorijās, kuras ir degradētas, nesakoptas, pamestas, piesārņotas vai potenciāli 

piesārņotas,  attīstot jaunas vai rekonstruējot esošās ražotnes, būvniecības, piesārņojošo darbību vai 

apliecinājumu saņemšanas procesā, vienlaikus tiks sakārtota vide atbilstoši mūsdienu vides 

aizsardzības prasībām. 

Negatīva, tieša vai netieša, ilgtermiņa ietekme lokāli vietās, kur Rūpnieciskās apbūves teritorijas un 

atsevišķos gadījumos jaukta centra apbūves teritorijas (JC3) tiek plānotas bijušajās rūpniecības 

teritorijās, kuras atrodas netālu no vēsturiski izveidojušās dzīvojamās apbūves (Zīlānu, Slimnīcas, 

Smilgu ielā) un dažām plānotajām publiskās apbūves teritorijām (Ķieģeļu ielā), tajās, attīstoties 

ražošanai, lokāli ir iespējama vides situācijas (trokšņa līmenis, gaisa kvalitāte) pasliktināšanās. 

Ietekmi var mazināt, plānojot vides kvalitātes uzlabošanas pasākumus. 

Ieviešot ietekmi uz vidi mazinošus pasākumus, ir sagaidāms, ka 2. alternatīvas īstenošana kvartālā 

starp Brīvības ielu, Tvaika un Bebru ielu, kvartālā starp Brīvības ielu, Ausekļa ielu un Jauno ielu, kā arī 

starp  Zaļo un Nameja ielu neradīs vides kvalitātes standartu pārsniegšanu blakus esošajā 

dzīvojamajā un publiskajā apbūvē.  

Plānojumā ir integrēti aktuālo transporta attīstības projektu risinājumi. ietvertajiem transporta 

risinājumiem (Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam, vanšu tilts pār Daugavu) ir sagaidāma pozitīva, tieša, 

ilgtermiņa ietekme uz gaisa kvalitāti un  trokšņa līmeni Jēkabpils centrā, jo tas tiks atslogots no 

tranzīta autosatiksmes, t.sk. kravas transporta. 

Plānojot Transporta infrastruktūras teritorijas (TR1), Plānojumā  ir iekļauti projekta “Sēlijas 

pieslēgums TEN-T tīklam – Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils pilsētā – Brīvības ielas 

pārbūve” (plānots arī Jēkabpils pilsētas attīstības programmā no 2012. līdz 2018.gadam)  risinājumi. 

Projekta mērķis ir radīt alternatīvu maršrutu transporta un kravas transportam, nodrošinot Jēkabpils 

pilsētas transporta infrastruktūras integrāciju TEN-T tīklā, lai novērstu infrastruktūras pārrāvumus, 

samazinot piesārņojuma un trokšņa līmeni pilsētā. Projektā plānots veikt transporta novirzīšanu no 

pilsētas centrālās daļas, veidojot tiešu reģionālā autoceļa P75 savienojumu ar reģionālo autoceļu P76, 

kas ir savienots ar autoceļu A6 - TEN – T tīklu. Projekta ietvaros plānota Dolomīta ielas un Brīvības 

ielas posmu no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Brīvības ielas krustojumam ar Dolomīta ielu pārbūve. 

Līdztekus šim projektam Plānojumā ietverta jaunā vanšu tilta pār Daugavu teritoriju. Tiltu plānots 

būvēt Bebru ielas galā ar tilta pieeju pieslēgumu Neretas ielai Daugavas kreisajā krastā un Rīgas ielai 

un Daugavpils ielai (valsts galvenajam autoceļam A6, TEN-T tīkls) – labajā krastā44. 

Īstenojot  projektu “Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam – Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils 

pilsētā – Brīvības ielas pārbūve”  un plānotā vanšu tilta pār Daugavu izbūvi, mainīsies transporta 

plūsmas: tās mazināsies pilsētas centrā Daugavas kreisajā krastā un palielināsies dienvidu un 

dienvidaustrumu daļā, t.sk. Neretas ielā, Bebru ielā. Atbilstoši mainīsies arī gaisa kvalitātes rādītāji 

(NO2, daļiņas PM10, PM2,5, PM10) un transporta radītais trokšņa līmenis. Šī ietekme ir novērtēta kā 

pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme pilsētas centrā (piesārņojuma līmenis samazinās), atbilstoši - 

negatīva ietekme autoceļam P75 blakus esošajās teritorijās (piesārņojuma līmenis palielinās). 

                                                           

44 Informācijas avots: Jēkabpils pilsētas domes lēmuma Nr.195 (01.06.2017.) 1. pielikums 
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Ievērojot transporta intensitātes reģionālajos autoceļos (1. tabula), arī pieņemot, ka tās palielinās, 

nav sagaidāms, ka tiks pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie robežlielumi un radīti nelabvēlīgi 

apstākļi cilvēku veselības aizsardzībai.  Ka jau norādīts konkrēta informācija par esošo  gaisa kvalitāti 

un trokšņa līmeni pilsētā  nav pieejama un līdz ar to nav iespējams vērtēt precīzāk sagaidāmās 

izmaiņas. Taču visticamāk gaisa kvalitātes izmaiņas Neretas un Bebru ielas apkārtnē ilgtermiņā nebūs 

būtiskas, jo jāņem vērā arī tas, ka emisijas no transporta ir atkarīgas gan no transportlīdzekļu vecuma, 

gan izmantotās degvielas veida. Slāpekļa oksīdu, oglekļa oksīda, ogļūdeņražu un daļiņu izmešu 

apjoms no automašīnām ir atkarīgs no transporta līdzekļu vecuma sastāva. Līdz ar Euro IV (no 

2005.g.), Euro V (no 2009.g.) un Euro VI (no 2014.g.) standartu ieviešanu automobiļu ražošanā un to 

īpatsvara palielināšanos transporta līdzekļu parkā ir sagaidāms, ka gaisa piesārņojums ar šīm gaisu 

piesārņojošām vielām, īpaši slāpekļa oksīdiem, t.sk slāpekļa dioksīdu un daļiņām tajā skaitā 

samazināsies, jo iepriekšminēto jaunāko standartu automašīnas ir aprīkotas ar izplūdes gāzu 

attīrīšanas sistēmām. Gadījumos, ja iepriekšminētās izmaiņas lokāli rada trokšņa diskomfortu, to var 

mazināt ieviešot trokšņa samazināšanas pasākumus.  

Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz transporta radīto gaisa piesārņojumu un trokšņa 

līmeni, arī vibrācijām pilsētas centrā (publiskā un dzīvojamā apbūve), jo īstenojot plānotos transporta 

sistēmas pārkārtojumus slodze un piesārņojuma līmenis samazināsies. Ilgtermiņā neitrāla ietekme  uz 

gaisa kvalitāti, vibrācijām autoceļa P75 tuvumā, lokāli iespējama negatīva ietekme uz trokšņa līmeni 

autoceļam P75 blakus esošajās teritorijās vai ari neitrāla ietekme. Trokšņa diskomfortu var mazināt 

ieviešot trokšņa samazināšanas pasākumus. 

TIAN iekļautas 3.5. nodaļā “Prasības vides risku samazināšanai”  iekļautas prasības teritorijas 

inženiertehniskai sagatavošanai, būvniecībai piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijās un 

aizsardzībai pret trokšņiem un vibrāciju, kas ir attiecinātas uz visu pilsētas teritoriju.  

Attiecībā uz būvniecību piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietās noteikts, ka “Pirms būvniecības 

piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām novērtē augsnes, 

grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni. Ja nepieciešams, pirms būvniecības saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām veic augsnes vai grunts sanāciju vai uzsāk monitoringu. Ja teritorijā 

konstatēts pazemes ūdeņu piesārņojums, uzsāk sanāciju vai izstrādā sanācijas programmu un uzsāk 

tās īstenošanu.” Pozitīvi ir vērtējama informācijas ieguve par piesārņojuma līmeni piesārņotajās vai 

potenciāli piesārņotajās vietās, jo pārsvarā pašlaik tās ir nepietiekami izpētītas. Šī nosacījuma 

ieviešanai ir sagaidāma tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz vidi gadījumos, ja tiks veikti sanācijas 

piesārņotajās vai potenciāli piesārņotajās vietās, kurās ir pārsniegti augsnes, grunts un pazemes 

ūdeņu kvalitātes robežlielumi.  Pozitīva ietekme – arī tad, ja tiks veikta vides kvalitātes rādītāju 

kontrole, nodrošinot monitoringa pasākumus.  

TIAN ietverts nosacījums “Pirms tādas komercdarbības uzsākšanas vai iekārtas uzstādīšanas, kur 

plānotās darbības vai iekārtas skaņas jaudas līmenis (LWA) pārsniedz 80 dB(A), aprēķina darbības 

veikšanas un iekārtas ekspluatācijas radīto trokšņa līmeni un novērtē tā ietekmi, ja darbību ir 

paredzēts veikt vai iekārtu ir paredzēts uzstādīt mazāk nekā 100 metru attālumā no dzīvojamās 

apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijām. Ja 

aprēķinātais trokšņa līmenis pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa robežlielumus, darbības 

veicējs vai iekārtas uzstādītājs veic pasākumus trokšņa līmeņa samazināšanai.” Šī nosacījuma 

ieviešana gadījumos, ja tiek uzstādītas iekārtas ar trokšņa līmeni, kas var radīt trokšņa diskomfortu 

iedzīvotājiem,  mazinās negatīvo ietekmi. Tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz trokšņa līmeni. 
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Vērtējums: tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz augsnes, grunts vai pazemes ūdeņu (gruntsūdeņu) 

kvalitāti, gadījumos, ja tiks veikti piesārņotajās vai potenciāli piesārņotajās vietās sanācijas 

pasākumi.  

Tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz trokšņa līmeni dzīvojamās apbūves, izglītības iestāžu, veselības 

aprūpes un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijās. 

Izstrādājot Plānojumu ir apzināti paaugstinātas bīstamības objekti, ņemot vērā to faktisko darbību 

Plānojuma izstrādes laikā (2017. gada novembris, decembris) un Ministru kabineta 2017.gada 

19.septembra noteikumu Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā 

arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” nosacījumus. 

Plānojuma ieviešanas laikā ir iespējams, ka pilsētā var veidoties uzņēmumi, kuri atbilst Ministru 

kabineta noteikumu Nr.131 (2016.) nosacījumiem. Tādā gadījumā to drošības zonas un aizsargjoslas 

ir jānosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Vērtējums: pozitīva, netieša vai tieša, ilgtermiņa ietekme uz vides risku pārvaldību pilsētā, apzinot un 

Plānojumā atspoguļojot aktuālo situāciju.  

7.2.3. Ietekme uz dabas teritorijām un kultūrvēsturisko mantojumu 

Dabas un apstādījumu teritorijās (DA) ietvertas līdzšinējā teritorijas plānojumā ietvertās funkcionālās 

zonas: DA1 -  Parks vai skvērs (ZA1) un Piemiņas vietu apstādījumu teritorija (ZA4), DA2 - Krastmalu 

apstādījumi (ZA2), Dabas teritorijas (ZA3) un Apstādījumu teritorija/sanitāro aizsargjoslu apstādījumi 

(ZA), DA3 - Kapsētu teritorija (ZK). Mežu teritorijās arī ietvertas jau spēkā esošajā plānojuma zonas: 

M1- Meža teritorija (ZM), M2 - Mežaparku teritorija (ZM1). Bez izmaiņām Plānojumā ir iekļautas arī 

Ūdeņu teritorijas (Ū). Salīdzinot ar  spēkā esošo plānojumu un esošo situāciju Dabas un apstādījumu,  

Mežu teritorijās un Ūdeņu teritorijās ir saglabāts līdz šim lietotais funkcionālais zonējums, pārskatot 

izmantošanas veidus un nosacījumus atbilstoši VAN prasībām.  

Dabas apstādījumu (DA3) – kapsētu teritorijai plānoti arī (35,63 ha)45 meža teritorijā, lai paplašinātu 

esošo kapsētu “Pilsētas kapi”. Kapsētas paplašinājums plānots blakus esošajā meža teritorijā. Tajā 

nav konstatēti īpaši aizsargājami meža biotopi, tai nav noteikts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 

vai mikrolieguma statuss.  Paplašināmajā teritorijā, izveidojot kapsētu, tiks pārveidota meža dabiskā 

zemsedze, daļēji izcirsti koki, taču tā kā apbedīšanas vietu izveidošana ir viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām, tad sagaidāmā negatīvā ietekme uz meža ekosistēmu ir jāvērtē kontekstā 

ar nepieciešamību nodrošināt pašvaldības funkciju realizēšanu un sabiedrības interesēm. Tādēļ 

ietekme uz dabas teritorijām kapsētas paplašināšanas gadījumā nav vērtējama kā būtiska ietekme uz 

dabas teritorijām.  

DA3 sugas Kapsētas paplašināmajā teritorijā saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” 

datiem šajā teritorijā vēsturiski ir bijušas sastopamas īpaši aizsargājamu augu sugas, kuras iekļautas 

Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo 

sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. pielikumā. Viena no tām 

(parastais plakanstaipeknis (Diphasiastrum complanatum) ir iekļauta Ministru kabineta 2012. gada 

18. decembra noteikumu Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas 

kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 1. pielikumā. Dati ir 

vēsturiski, pašlaik nav informācijas par sugas klātbūtni teritorijā. Uzsākot teritorijas attīstību, ir jāveic 

                                                           

45 Platība pašlaik - 20,45 ha, pēc paplašināšanas kopā - 56,08 ha 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

81 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

to bioloģiskās daudzveidības izpēte (veic sertificēts sugu un biotopu eksperts) un jānovērtē 

nepieciešamība veidot mikroliegumu sugas aizsardzības nodrošināšanai (ja tā tiek konstatēta).  

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2007. – 2019.g. paskaidrojuma rakstā minēts, ka  Radžu 

ūdenskrātuvē ir konstatētas īpaši aizsargājamās putnu sugas: lielais ķīris Larus ridibundus un upes 

zīriņš Sterna hirundo. Informācija par šo datu izcelsmi nav pieejama, dati nav iekļauti Dabas 

aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Ūdenskrātuves salas plānotas kā DA 2 

teritorijas. Šī vides pārskata izstrādes laikā nevar veikt DA2 teritorijas attīstības ietekmes vērtējumu 

uz iepriekšminētajam putnu suga, jo nav pieejamo informācija par to atradni un stāvokli. Tādēļ, 

attīstot DA2 teritorijas Radžu ūdenskrātuvē, ir jāveic ūdensputnu ornitofaunas izpēte, jānovērtē 

nepieciešamība veidot mikroliegumu putnu sugu aizsardzības nodrošināšanai (ja nepieciešams). 

Meža teritoriju (M) izmantošana atļauta noteikta, papildināta VAN noteikto galveno izmantošanas 

veidu “Publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma), zonas M2, kas  noteikta mežaparka teritorijai pie 

Radžu ūdenskrātuves, mežsaimnieciskās izmantošanas veids precizēts norādot, ka tajā ir plānota 

ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izmantošanai, aizsardzībai nepieciešamā meža infrastruktūra, ietverot 

rekreācijas objektus. 

Kopumā dabas teritoriju noteikšanā ir nodrošināts  pēctecības princips un VAN nosacījumi un tādēļ 

Plānojuma ietekme uz dabas teritorijām, nosakot to funkcionālo zonējumu, noteikšanu nav 

uzskatāma par būtisku ietekmi, t.i. ietekme ir neitrāla. Pozitīva ietekme dabas teritoriju plānošanai ir 

sagaidāma uz Jēkabpils IAS 2030 noteiktās prioritātes “Vidi saudzējošas un resursus taupošas pilsētas 

infrastruktūras attīstība” un rīcību virziena “RV.5. Drošas, veselīgam dzīvesveidam piemērotas, dzīvei 

un darbam pievilcīgas un videi draudzīgas pilsētvides attīstība” ieviešanu. 

Vērtējums: neitrāla ietekme uz dabas teritorijām, salīdzinājumā ar spēkā esošo situāciju un līdzšinējo 

teritorijas plānojumu. Pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme un Jēkabpils IAS 2030 noteikto prioritāšu un 

rīcību virzienu ieviešanu.  

Uzsākot teritorijas attīstību, ir jāveic to bioloģiskās daudzveidības izpēte (veic sertificēts sugu un 

biotopu eksperts) un jānovērtē nepieciešamība veidot mikroliegumu sugu aizsardzības 

nodrošināšanai (ja mikroliegumu sugas tiek konstatētas). 

Jēkabpils pašvaldība teritorijas apsaimniekošanā īpašu uzmanību pievērš koku apsaimniekošanai – 

reizi 5 gados tiek veikta valsts un pašvaldības nozīmes aizsargājamo, vērtīgo un unikālo koku 

inventarizācija, plānota un veikta to apsaimniekošana. Plānojuma TIAN pielikumā ir pievienots 

aktuālais aizsargājamo koku saraksts, tas ietver valsts nozīmes aizsargājamos kokus (noteikti saskaņā 

ar MK noteikumu Nr.264 (2010.) nosacījumiem) un pašvaldības aizsargājamos kokus. TIAN sadaļā 

“2.8. Prasības apstādījumiem, augsnes virskārtas un koku saglabāšanai” attiecībā uz visiem TIAN 9. 

pielikumā iekļautajiem kokiem noteikts “Lai nodrošinātu aizsargājamo koku, aleju un koku rindu 

saglabāšanu un nodrošinātu to augšanas apstākļus, 10 m rādiusā ap koku, bet, ja vainaga projekcija 

ir lielāka, tad vainaga projekcijas platumā ir aizliegta saimnieciskā darbība, kas var negatīvi ietekmēt 

koka augšanu un attīstību, nav pieļaujama vides apstākļu maiņa – esošā zemes līmeņa maiņa, 

izmaiņas ūdens bilancē, barošanas režīmā utt.”. Šī prasība tiek noteikta no jauna. Nodaļā ietvertas arī 

citas prasības (pārmatotas no spēkā esošā teritorijas plānojuma) attiecībā uz koku aizsardzību 

būvdarbu laikā, jaunu koku un krūmu stādīšanu, kā arī apstādījumu projekta izstrādes nepieciešamību 

publiskās teritorijās, veidojot jaunus vai pārveidojot esošos apstādījumus. Noteikts arī, ka 

apstādījumu projektu izstrādā ainavu arhitekts un projektu saskaņo būvvaldē. TIAN pievienots 10. 

pielikums “Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā”, kurā iekļauti detalizēti ieteikumi koku 

saglabāšanai, kas ievērojamas izstrādājot būvprojektus un realizējot būvniecību. Plānojuma 

ieviešanas laikā, turpinot jau pašvaldības pozitīvi vērtējamo ilgtermiņa praksi pilsētas koku, t.sk. 
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pašvaldības nozīmes aizsargājamo apzināšanā, kopšanā un uzturēšanā, īstenojot TIAN nosacījumus 

koku saglabāšanai, ir sagaidāma pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz koku, t.sk. aizsargājamo koku 

saglabāšanu pilsētā. Arī  šis ietekmes aspekts ir saistīts ar Jēkabpils IAS 2030 prioritāšu un rīcību 

virzienu attiecībā uz dzīves vides kvalitāti un tūrisma resursu attīstību46. 

Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz koku, t.sk. aizsargājamo koku saglabāšanu pilsētā. 

Līdz ar Plānojuma publiskās apspriešanas redakcijas izstrādi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcija ir sagatavojusi priekšlikumu 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 un to aizsardzības zonas 

robežas precizējumiem. Balstoties uz VKPAI sniegto informāciju, minēto kultūras pieminekļu 

aizsardzības zona ietverta Plānojuma grafiskajā daļā. Vienlaikus ar Plānojuma publisko apspriešanu 

līdz ar to notiek arī sabiedrības informēšana par izmaiņām pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils 

pilsētas vēsturiskais centrs" un kultūras pieminekļa "Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve" 

teritoriju robežās un aizsardzības zonā (kopēja abiem pieminekļiem). Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos, pārmantojot no līdzšinējā teritorijas plānojuma, kultūras pieminekļu teritorijās 

un to aizsargjoslās (aizsardzības zonās) un citās aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijās ir noteiktas 

īpašas prasības kultūrvēsturisko vērtību aizsardzībai un saglabāšanai (2.9. nodaļa). TIAN ietvertas 

detalizētas prasības apbūves veidošanai aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās 

(pilsētbūvniecības pieminekļa “Jēkabpils vēsturiskais centrs” teritorijā), kas precizējamas 

būvprojektā. Pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zonas precizēšana ir saistīta ar Aizsargjoslu 

likuma 8. pantā un saistībā ar to izdoto normatīvo aktu regulējumu īstenošanu. Pozitīvi ir vērtējama 

detalizētu prasību noteikšana TIAN, jo tās ir vērstas uz vēsturiskā pilsētas apbūves rakstura, 

kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un saglabāšanu turpmākajā pilsētas attīstībā.  

Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un saglabāšanu 

kultūras pieminekļos. 

Jēkabpilī ir arhitektoniski un pilsētbūvnieciski vērtīgas būves, kuras ir nozīmīgas pašvaldības līmenī, 

un tām aizsardzību ir noteikusi pašvaldība. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu saraksts 

ietverts TIAN 2. pielikumā un TIAN noteiktas īpašas prasības attiecībā uz šo objektu saglabāšanu, 

pārbūvi un atjaunošanu. Prasības noteiktas attiecībā uz šo būvju fasāžu, logu un durvju saglabāšanu, 

pārbūvi un atjaunošanu. 

Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un saglabāšanu 

pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objektos. 

Plānojumā tāpat kā arī līdzšinējā teritorijas plānojumā ir izdalīti vēsturiskās pilsētvides fragmenti, 

precizējot (savienojot) to robežas vietās, kur mainīta pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils pilsētas 

vēsturiskais centrs" un kultūras pieminekļa "Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve"  teritorija un 

to aizsardzības zonas robeža. Plānojuma vēsturiskās pilsētvides fragmenti ietverti kā TIN 13 

vēsturiskās pilsētvides fragmenti ar īpašiem apbūves noteikumiem. TIAN 2.9. nodaļā noteiktas 

prasības attiecībā uz vēsturiskās apbūves un plānojuma struktūru, ielu un ietvju segumiem, apbūves 

blīvumu, ēku apjomiem un augstumu vietējās nozīmes aizsargājamās apbūves teritorijās – vēsturiskās 

pilsētvides fragmentos. Tādejādi līdztekus pilsētbūvniecības pieminekļa un citu kultūras pieminekļu 

                                                           

46 Rīcību virziens RV.4. Tūrisma potenciāla attīstība pilsētas teritorijā 
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saglabāšanai tiks sekmēta vēsturiskās pilsētvides fragmentu aizsardzība un saglabāšana, kas ir 

nozīmīgi Jēkabpils tūrisma resurss. 

Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu - vēsturiskās 

pilsētvides fragmentiem, jo noteiktās prasības sekmēs to saglabāšanu ilgtermiņā. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un saglabāšanas nostiprināšana TIAN, ieviešot Plānojumu, 

sekmēs Jēkabpils IAS 2030 noteikto stratēģisko mērķu, prioritāšu un konkrēti rīcības virziena “RV.4. 

Tūrisma potenciāla attīstība pilsētas teritorijā” īstenošanu. Tā ir pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz 

pilsētas IAS ieviešanu. 

 

7.2.4. Citas ietekmes 

Plānojumā aktualizētas aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi atbilstoši 

Plānojuma izstrādes laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un aktuālajai informācijai par 

saimniecisko darbību, t.sk.: 

1) Balstoties uz SIA “Jēkabpils ūdens” sniegto informāciju aktualizētas aizsargjoslas ap 

centralizētās ūdensapgādes ūdens ņemšanas vietām, t.sk. ūdens ņemšanas vietām Kārklu ielā 

un Viestura ielā, kurām bija veikti jauni aizsargjoslu aprēķini. 
 

2) Precizēta NAI “Daugavsala” sanitārā aizsargjosla, to nosakot 200 m platumā atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma 28. panta 3.daļas 3.punktā noteiktajam, ka “Aizsargjoslas platumu ap 

notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un ietaises 

tehniskā raksturojuma” un  tā kā NAI tehnoloģiskajā procesā tiek izmantota atklāta 

notekūdeņu apstrāde un dūņu lauki ir atklāti, tad sanitārās aizsargjoslas platums ir 200 m.  

Sanitārās aizsargjoslas robežas ir saskaņotas ar SIA “Jēkabpils ūdens” speciālistiem. 
 

3) Plānojumā ietverta mežu aizsargjosla ap pilsētām. Tās platība – 178,19 ha. Līdzšinējā 

teritorijas plānojumā šis aizsargjoslu veids nebija ietverts. Nosakot mežu aizsargjoslu ap 

pilsētām tiks nodrošināta Aizsargjoslu likumā norādītais mežu aizsargjoslas izveidošanas 

mērķa “…lai nodrošinātu pilsētu iedzīvotājiem atpūtai un veselības uzlabošanai 

nepieciešamos apstākļus, kā arī lai samazinātu vai kompensētu pilsētu negatīvo ietekmi uz 

vidi” ieviešana Jēkabpilī. Tas ir vēl jo vairāk svarīgi, jo savukārt viena no pilsētas attīstības 

prioritātēm ir “Iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošana”. 
 

4) Apzināta aktuālā informācija par paaugstinātas bīstamības objektiem, secināts, ka ir 

samazinājušies objektos uzglabājamo bīstamo vielu apjomi, pilsētā, salīdzinot ar līdzšinējā 

teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādes laiku, nav vairs rūpnieciskā avāriju riska 

objektu. Ņemot vērā iegūto informāciju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 30. un 32.2 panta 

nosacījumiem aktualizētas “aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas 

produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes 

un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām” un “aizsargjoslas ap gāzes 

uzpildes stacijām”. 
 

5) Izstrādājot plānojumu, precizēta Daugavas applūstošās teritorijas robeža vietās, kur veikta 

Daugavas aizsargdambju (pret plūdiem) rekonstrukcija vai pārbūve, atbilstoši koriģēta arī 

Daugavas virszemes ūdensobjekta aizsargjosla. Applūstošo teritoriju kopējā platība Jēkabpilī 

ir 91,38 ha. 

Aizsargjoslas attēlotas Plānojuma grafiskās daļas kartē “Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi”.  
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Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz Aizsargjoslu likumā aizsargjoslu un aprobežojumu 

precizēšana nodrošinās pilsētas teritorijas attīstību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

7.2.5. Ietekmju mijiedarbības, summārā ietekme 

Plānojuma ieviešanas laikā ir sagaidāmas ietekmju mijiedarbības galvenokārt saistībā ar transporta 

infrastruktūras funkcionēšanu, izmaiņām tajā un jaunu ražošanas objektu attīstību vai esošo 

rekonstrukciju, kas savstarpēji mijiedarbojoties lokāli – Plānojuma risinājumu  vietās var radīt ietekmi 

galvenokārt uz gaisa kvalitātes rādītājiem: slāpekļa oksīdu, daļiņu PM10, PM2,5 koncentrācijām 

atmosfēras gaisā, trokšņa līmeni. Ietekme var būt gan pozitīva, gan negatīva, tāpat arī tieša vai 

netieša, ilgtermiņa, būvdarbu laikā – īstermiņa. Ietekmju mijiedarbības ir sagaidāmas, izbūvējot vanšu 

tiltu pār Daugavu (no Bebru ielas). Tā rezultāta mainīsies transporta plūsmas: mazināsies pilsētas 

centrā Daugavas kreisajā krastā un palielināsies dienvidu un dienvidaustrumu daļā, t.sk. Neretas ielā, 

Bebru ielā. Atbilstoši mainīsies arī gaisa kvalitātes un transporta radītais trokšņa līmenis. Sagaidāms, 

ka Bebru ielā šie vides kvalitātes radītāji mijiedarbosies ar ražošanas objektu radīto ietekmi. Šīs 

izmaiņas var ietekmēt dzīvojamo apbūvi Bebru ielā un Neretas ielā, taču ņemot vērā transporta 

intensitātes reģionālajos autoceļos (1. tabula)  pilsētas Daugavas kreisajā krastā, nav sagaidāms, ka 

tiks pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie robežlielumi. Tajā paša laikā jāatzīmē, ka, transporta 

radītā gaisa piesārņojuma un trokšņa līmenim pazeminoties, situācija uzlabosies pilsētas centra 

dzīvojamajā un publiskajā apbūvē. Ja nepieciešams, var veikt pasākumus jaunas negatīvās ietekmes 

mazināšanai, piemēram, trokšņa samazināšanas pasākumus,  gadījumos, ja iepriekšminētās izmaiņas, 

piemēram, lokāli rada trokšņa diskomfortu vai pasliktina gaisa kvalitāti.  

Savstarpējas ietekmju mijiedarbības attiecībā uz gaisa kvalitāti (NO2, PM10, PM2,5), trokšņa līmeni, 

avāriju riskiem jau pašlaik ir izteiktas pilsētas daļā Daugavas labajā krastā (Krustpils), kur koncentrējas 

dzelzceļa līnijas ar t.sk. bīstamo kravu pārvadājumiem, valsts galvenie autoceļi ar salīdzinoši intensīvu 

satiksmi un bīstamo kravu pārvadājumiem, ražošanas objekti, degvielas uzpildes un gāzes stacijas, 

naftas bāze (C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts, citi objekti Plānojumā ir izdalīti  kā 

lokālas ietekmes paaugstinātas bīstamības objekti).  Sagaidāms, ka šīs ietekmju mijiedarbības 

Plānojuma ieviešanas laikā turpināsies, konkrētam ietekmes līmenim mainoties atkarībā no izmaiņām 

ražošanas objektu, paaugstinātas bīstamības objektu darbībā (uzglabājamo bīstamo vielu apjomu 

izmaiņas, objektu slēgšana, jaunu objektu darbības uzsākšana), autotransporta satiksmes 

intensitātēs, bīstamo kravu pārvadājumu par autoceļiem un dzelzceļu apjomos un intensitātēs. Līdz 

to arī šīs mijiedarbības var būt pozitīvas, negatīvas, tiešas vai netiešas, ilgtermiņa, būvdarbu laikā – 

īstermiņa ietekmes uz vidi. 

 

7.2.6. Alternatīvu salīdzinājums 

Vides pārskata izvērtētās risinājumu alternatīvas, kuras aprakstītas  7.1. nodaļas apakšnodaļas 

“Alternatīvas” 1., 3. un 4. punktā, Plānojuma publiskās apspriešanas redakcijā, kā arī teritorijas 

plānojuma pilnveidotajā redakcijā ietvertas vienā alternatīvā. To vērtējums sniegts 7.2. – 7.3. nodaļā, 

alternatīvu salīdzinājums nav nepieciešams.  

Risinājumu, kuri aprakstīti 7.1. nodaļas apakšnodaļas “Alternatīvas” 2., 5. un 6. punktā salīdzinājums 

ir sekojošs:  

1) Plānojuma pilnveidotajā redakcijā - 2. alternatīvā Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R2) 

plānošanai Daugavas kreisajā krastā kvartālā starp Brīvības ielu, Tvaika un Bebru ielu, kvartālā 
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starp Brīvības ielu, Ausekļa ielu un Jauno ielu, kā arī starp  Zaļo un Nameja ielu, salīdzinājumā 

ar 1. alternatīvu, kur minētās teritorijas bija plānotas kā Jaukta centra apbūves teritoriju (JC3) 

ar vieglo ražošanu kā papildizmantošanu ir ar salīdzinoši lielāku ietekmi uz vidi. Sagaidāmie 

ietekmes veidi – atkarībā no rūpnieciskās ražošanas darbības veida – gaisa piesārņojums, 

troksnis, smakas un citi piesārņojuma veidi. Līdzīgi salīdzinoši lielāka negatīva ietekme uz vidi 

ir iespējama arī 1. alternatīvā plānotās Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R2)  Zīlānu ielā  

pārplānošanai 2. alternatīvā (Plānojumā pilnveidotā redakcija) par Rūpnieciskās apbūves 

teritoriju (R1). Lai nepasliktinātu vides un dzīves kvalitāti blakus esošajās dzīvojamās apbūves 

un publiskās apbūves teritorijās, būvprojektēšanas, būvniecības un  ekspluatācijas laikā 

ieviest ietekmi uz vidi mazinošus pasākumus un jāievēro operatoriem piesārņojošās darbības 

atļaujās un apliecinājumos noteiktās prasības vides risku mazināšanai 

2) Jauna dzelzceļa divlīmeņu iespējama šķērsojuma starp Kurzemes un Slimnīcas ielu izslēgšana 

no Plānojumā pilnveidotās redakcijas (2. alternatīva) salīdzinājumā ar 1. alternatīvu ir pozitīvi 

vērtējama no sociāli ekonomiskā viedokļa, jo ir secināts, ka šķērsojuma izbūve pārmērīgi 

apgrūtinātu nekustamo īpašumu izmantošanu: risinājums skartu vairāku dzīvojamo māju 

nojaukšanu, plašas teritorijas rezervētas blakus esošo ielu sarkanajām.  turpmākas izpētes 

teritorija dzelzceļa divlīmeņu iespējamam šķērsojumam nav ietverta. 

3) Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1; 2. alternatīva) plānošana, nomainot Publiskās 

apbūves teritoriju (P3, 1. alternatīva), kvartālā starp Filozofu un Viestura ielu ir vērtējama kā 

pozitīva ietekme uz dabas teritoriju attīstību. Īpaši svarīgi ir tas, ka Dabas un apstādījumu 

teritorijas DA1 attīstība tiek plānota pilsētas centrālajā daļā, tādejādi, ieviešanas gadījumā, 

paaugstinot kvalitatīvu apstādījumu teritoriju pieejamību sabiedrībai Jēkabpils centrā.  
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8. RISINĀJUMI IESPĒJAMĀS IETEKMES UZ VIDI SAMAZINĀŠANAI  

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums turpmākajam plānošanas periodam ir plānošanas dokuments, 

kas nosaka Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā noteiktos teritorijas izmantošanai un apbūves 

noteikumus ar mērķi nostiprināt tiesisko pamatu Jēkabpils pilsētas teritorijas ilgtspējīgai un 

līdzsvarotai telpiskajai attīstībai, nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā.   

Teritorijas plānojums nosaka vispārējo atļauto un visā Jēkabpils pilsētas teritorijā aizliegto 

izmantošanu, kā arī definē atļautās darbības katrā konkrētā zonējumā.  

Vērtējot iespējamās būtiskās ietekmes uz vidi un iespējas tās samazināt, tiek pieņemts, ka īstenojot 

teritorijas plānojumā atļautās darbības tiks ievēroti vides aizsardzības, tostarp arī dabas aizsardzības 

normatīvajos aktos iekļautās prasības.  

Liela nozīme, novēršot un samazinot iespējamo nevēlamo ietekmi uz vidi, ir nodrošināt plānošanas 

procesā identificēto risku, rekomendāciju un nosacījumu ievērošanu teritorijas plānojuma ieviešanas 

procesā, it īpaši labiekārtojuma un būvprojektu izstrādes stadijā. Teritorijas plānojuma iespējamās 

negatīvās ietekmes uz mazināšanai vai pilnīgākai izvirzīto mērķu sasniegšanai, TIAN noteikto vides 

aizsardzības prasību ieviešana,  ietekmes uz vidi novērtējuma pasākumi un teritorijas turpmāka izpēte 

 

TIAN noteikto vides aizsardzības prasību ieviešana 

Plānojumā papildus normatīvo aktu prasībām ietverti nosacījumi pilsētas vides stāvokļa, iedzīvotāju 

dzīves vides kvalitātes saglabāšanai vai uzlabošanai, kā arī risku novēršanai.  

Plānoto darbību ietekmes uz vidi novērtējuma pasākumi 

Attiecībā uz ietekmi uz vidi realizējamos pasākumus var iedalīt trīs kategorijās:  

1. Darbības, kurām saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir nepieciešams veikt ietekmes uz vides 

sākotnējo izvērtējumu  

Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikumā „Darbības, kurām 

nepieciešams sākotnējais izvērtējums” noteiktajam, ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, 

attīstoties rūpniecībai  var tikt piemērots dažādām pārtikas rūpniecības ražotnēm saskaņā ar 

2. pielikumā noteikto, ķīmisko vielu rūpnieciska ražošanai un starpproduktu pārstrādei (visas 

darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums), naftas, naftas ķīmijas produktu un 

ķīmisko produktu uzglabāšanas iekārtu (ar kopējo ietilpību 10 000 un vairāk tonnu) 

uzstādīšanai, rūpniecisko iekārtu uzstādīšanai elektrības, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja 

to ievadītā siltuma jauda pārsniedz 50 megavatus, tekstilrūpniecības un koka rūpnieciskās 

ražošanas attīstībai saskaņā ar 2. pielikumā noteikto, pilsētvides attīstības projektiem 

(piemēram, tirdzniecības centri, jaunu ūdensapgādes vai kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība, 

ja to kopgarums pārsniedz 20kilometrus, vairāk nekā 300automašīnām paredzētas 

autostāvvietas),  dzelzceļa līniju būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz vienu kilometru, 

rūpniecisko teritoriju ierīkošana, kapsētu ierīkošana, kā arī citām Likuma 2. ielikumā 

noteiktajām darbībām. 

2. Darbības, kurām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi 

novērtējumu 

Pēc šī Vides pārskata sagatavošanas laikā pieejamās informācijas un tās detalizācijas pakāpes, 

nav identificēti tādi Plānojuma risinājumi vai objektu attīstība, kuriem atbilstoši LR likuma „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir 

nepieciešams” nosacījumiem būs jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, taču IVN procedūra 

(atkarībā no darbības ietekmes uz apjoma) var tikt piemērota sākotnējā izvērtējuma rezultātā 
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(skatīt 1. punktu).  Sākotnējo izvērtējumu veic un lēmumu par IVN nepieciešamību attiecībā 

uz Lokālplānojuma teritoriju pieņem VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde. 

3. Darbības, kurām saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir nepieciešams saņemt nosacījumus 

no vides institūcijām (no Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes un Dabas 

aizsardzības pārvaldes).  

Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi nosaka 2015.gada 27. janvāra  

Ministru kabineta noteikumi Nr.30. Tehniskajos noteikumos VVD reģionālā vides pārvalde 

(Jēkabpils pilsētā VVD Daugavpils RVP) nosaka vides aizsardzības prasības, kuras jāņem vērā 

būvprojektu izstrādē un skaņošanā. Sabiedrība tiek informēta par plānotajiem būvobjektiem, 

kuriem ir izsniegti tehniskie noteikumi projektēšanai, informāciju ievietojot VVD mājas lapā47.  

Teritorijas turpmāka izpēte 

Gaisa kvalitātes un trokšņa aizsardzības jomā 

Ievērojot to, ka Jēkabpils pilsēta ir nozīmīgs dzelzceļa līniju Rīga – Daugavpils, Krustpils – Rēzekne II, 

Jelgava-Krustpils, valsts galveno autoceļu  A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža 

(Patarnieki) un A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova), kā arī reģionālo autoceļu 

P75 Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) un P76 Aizkraukle – Jēkabpils krustpunkts, pilsētas vides 

kvalitātes galvenie ietekmējošie faktori ir gaisa un trokšņa piesārņojums, ko rada transports. Pilsētā, 

ņemot vērā tās ģeogrāfisko novietojumu un vēsturisko teritorijas izmantošanu dzelzceļu, 

autotransporta un ražošanas vajadzībām, blakus autoceļiem un dzelzceļa līnijām vietās vēsturiski 

atrodas arī dzīvojamā apbūve. Līdz šim pilsētā nav veikts gaisa kvalitātes un trokšņa līmeņa 

novērtējums48. Taču ilglaicīgi, arī līdzšinējā teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā, tā SIVN Vides 

pārskatā un SIVN Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un Jēkabpils 

pilsētas attīstības programmai 2012. – 2018.gadam Vides pārskatā kā viena no svarīgākajām 

problēmām ir gaisa kvalitāte un trokšņa piesārņojums. Tādēļ, lai argumentētu trokšņa līmeņa 

samazināšanas un gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrādes nepieciešamību teritorijas 

plānojuma ieviešanas laikā, tiek ieteikts izstrādāt pilsētas trokšņa karti un gaisa kvalitātes (ieteicams: 

slāpekļa dioksīdam,  daļiņām PM10 un daļiņām PM2,5) karti.  

Periodā, kamēr pilsētas trokšņa un gaisa kvalitātes kartes nav pieejamas, problēmteritorijās 

(robežjoslās ar dzelzceļu, galvenajiem autoceļiem) ir jāveic teritorijas izpēte būvprojektu izstrādes 

stadijā: trokšņa līmeņu izpēte, trokšņa samazināšanas pasākumu plānošana un īstenošana dzīvojamā 

apbūves un citu trokšņa jutīgu objektu attīstības gadījumā dzelzceļa līniju un valsts galveno autoceļu 

tuvumā, kā arī gaisa kvalitātes izpēte un gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu plānošana dzīvojamās 

un publiskās apbūves teritorijās. 

Pazemes ūdeņu aizsardzības jomā 

Tā kā pilsētā ir daudz neapsaimniekotu un neizmantotu ūdensapgādes urbumu, uzsākot attīstību 

konkrētā zemes gabalā, kurā atrodas ūdensapgādes urbums ir jāveic tā stāvokļa apsekošana, jāizlemj 

par tā turpmāko apsaimniekošanu, ja nepieciešams, jānosaka aizsargjoslas (stingrā režīma, 

bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla) ap ūdens ņemšanas vietām. Teritorijas izmantošanā papildus 

uzmanība ir jāpievērš neizmantotiem un neapsaimniekotiem ūdens apgādes urbumiem, kas ir 

pazemes ūdeņu piesārņojuma avoti, un to turpmākai apsaimniekošanas kārtībai. Gadījumā, ja, 

                                                           

47 Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.30 (27.01.2015.) regulējumam šī Vides pārskata izstrādes laikā 

48 Jēkabpilij šie novērtējumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nav jāveic 
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plānojot teritorijas attīstību, urbumu netiek plānots izmantot, lai novērstu pazemes ūdeņu 

piesārņošanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jāveic to tamponēšana. Atbilstoši likuma “Par 

zemes dzīlēm” nosacījumiem (3.panta 1.punkts) lēmumu par urbumu izmantošanu vai likvidāciju ir 

jāpieņem zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas. 

Dabas aizsardzības jomā 

Dabas aizsardzības pārvalde atzinumā par teritorijas plānojumu ir sniegusi  šādu informāciju: 

“Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” datiem teritorijā, kur ir plānota kapsētas 

paplašināšana, vēsturiski ir bijušas sastopamas īpaši aizsargājamu augu sugas, kuras iekļautas 

Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo 

sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. pielikumā. Viena no tām 

(parastais plakanstaipeknis (Diphasiastrum complanatum) ir iekļauta Ministru kabineta 2012. gada 

18. decembra noteikumu Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas 

kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 1. pielikumā. Sugu un 

biotopu likuma 12. panta 1. punkts nosaka, ka ir aizliegta īpaši aizsargājamo augu sugu lasīšana, 

noplūkšana un izrakšana, kā arī dzīvotņu postīšana. Ņemot vērā, ka minētie dati ir vēsturiski, Pārvalde 

lūdz ievērot piesardzības principu un pirms kapu paplašināšanas pārliecināties par īpaši aizsargājamu 

augu sugu esamību, un pozitīva iznākuma gadījumā nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu.” 

Arī citviet pilsētas teritorijā (Daugavas ieleja. Meži un citas vietas) ir konstatētas īpaši aizsargājamas 

sugas. Dati bieži vien ir vēsturiski vai to izcelsme nav zināma.  

Pilsētas teritoriju aptveroša Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo un Latvijā īpaši aizsargājamo 

biotopu kartēšana un tās laikā arī iespējama īpaši aizsargājamo sugu konstatēšana nav veikta. Tādēļ, 

uzsākot jaunu attīstību teritorijās, kas pašlaik nav apbūvētas, ir jāpārliecinās par dabas vērtību 

esamību vai neesamību attīstības teritorijā, jāveic to bioloģiskās daudzveidības izpēte (veic sertificēts 

sugu un biotopu eksperts). 
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9. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI 

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta nosacījumiem kompensēšanas 

pasākumi ir jānosaka, ja plānošanas dokuments ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 

teritorijas (NATURA 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un ir pretrunā ar tās izveidošanas un 

aizsardzības mērķiem.  

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma īstenošana nav saistīts ar ietekmi uz Eiropas nozīmes 

aizsargājamās dabas teritorijām (NATURA 2000), tādēļ kompensēšanas pasākumi nav jānosaka. 

 

10. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS PĀRROBEŽU IETEKMES VĒRTĒJUMS 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumam nav sagaidāma  pārrobežu ietekme, jo tā risinājumi nav saistīti 

ar pārrobežu ietekmi (ietekmi uz kaimiņvalstīm). 
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11. GALVENIE PAMATPRINCIPI UN METODES NOVĒRTĒJUMA VEIKŠANĀ 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums veikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.157. 

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

novērtējumu”.  

Vides pārskata projekts tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai un nosūtīts šādām institūcijām un 

nevalstiskajām organizācijām: 

 Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei; 

 Dabas aizsardzības pārvaldei; 

 Veselības inspekcijas atbilstošajai struktūrvienībai;  

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts, ņemot vērā plānošanas dokumentā iekļauto 

informāciju – mērķus, uzdevumus, piedāvātos risinājumus, izstrādes pamatprincipus, starptautiskos un 

nacionālos vides aizsardzības mērķus un normatīvo aktu prasības.  

Veicot Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, tiek piemēroti 

sekojoši pamatprincipi: 

 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, t.i., Vides pārskata gatavošana tika uzsākta 

agrā teritorijas plānojuma izstrādes stadijā, ievērojot principu, ka ietekmes uz vidi novērtējums ir 

izdarāms pēc iespējas agrākā plānošanas sagatavošanas brīdī; 

 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek gatavots vienlaikus ar pilsētas teritorijas plānojuma 

izstrādi, lai novērtētu plānošanas dokumenta risinājumu ieviešanas seku ietekmi uz vidi un 

nodrošinātu novērtējuma rezultātu pēc iespējas agrāku pielietošanu teritorijas plānojuma izstrādē. 

SIVN izstrādē tiek izmantotas šādas metodes: 

1. informācijas analīze – analizēti Jēkabpils pilsētas spēkā esošā un jaunā teritorijas plānojuma 

materiāli, tai skaitā paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pirmā 

redakcija, plānojuma kartes, institūciju sniegtie nosacījumi, normatīvie akti, nozaru plānošanas 

dokumenti, kā arī augstāka līmeņa teritorijas plānošanas dokumenti un datu bāzes; 

2. salīdzinošā analīze – izmantota iepriekšējā pieredze, kas iegūta citu pašvaldību teritorijas plānojumu 

SIVN procesos;  

3. kartogrāfisko materiālu analīze; 

4. diskusijas – konsultācijas ar teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā iesaistītajiem ekspertiem, 

pašvaldības speciālistiem, SIA “Jēkabpils ūdens” specialistiem, valsts iestāžu – VVD Daugavpils RVP 

speciālistiem, lai izvērtētu teritorijas plānojumu, izstrādātu ieteikumus tā uzlabošanai un pilnveidotu 

Vides pārskatā ietverto vērtējumu. 
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12. VIDES MONITORINGS UN PAREDZĒTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTA 
ĪSTENOŠANAS MONITORINGA NODROŠINĀŠANAI 

Teritorijas plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka MK noteikumi 

Nr.157. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Monitorings ir 

instruments, lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, lai 

operatīvi reaģētu un novērstu kādu pasākumu ieviešanas negatīvas sekas, un, ja nepieciešams, veiktu 

grozījumus teritorijas plānojumā. 

Vides monitoringa mērķis ir iegūt informāciju par vides stāvokli.  

Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas 

iegūta veicot vides monitoringu, kā arī citu pieejamo informāciju. 

Monitoringa ziņojums jāsastāda un atzinumā par vides pārskatu noteiktajā termiņā jāiesniedz Vides 

pārraudzības valsts birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar 

plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu. 

Lai sekmētu teritorijas plānojuma īstenošanu un uzraudzību, ieteicams pašvaldībā izveidot teritorijas 

plānojuma īstenošanas un monitoringa grupu. Jēkabpils pilsētas domes uzdevumos ietilpst teritorijas 

plānojumā noteikto pasākumu izpildes kontrole, korekcijas un jaunu uzdevumu izvirzīšana atbilstoši 

noteiktajiem teritorijas attīstības mērķiem. 

Likums „Par vides aizsardzību” definē, ka vides monitorings ir sistemātiski vides stāvokļa un 

piesārņojuma emisiju vai populāciju un sugu novērojumi, mērījumi un aprēķini, kas nepieciešami vides 

stāvokļa vērtējumam, vides politikas izstrādāšanai un vides un dabas aizsardzības pasākumu 

plānošanai, kā arī to efektivitātes kontrolei. Vides nacionālā monitoringa kontrole paredz 

novērojumus, lai konstatētu gaisa un ūdens kvalitātes izmaiņas, dabas resursu izmaiņu tendences, kā 

arī saglabātu mūsu teritorijai raksturīgās ainavas, augu un dzīvnieku sugas, un to veido 5 daļas: gaisa 

un klimata pārmaiņu monitoringa daļa, ūdeņu monitoringa daļa, bioloģiskās daudzveidības 

monitoringa daļa, sauszemes vides un tās komponentu monitoringa daļa un ģeoloģisko procesu 

monitoringa daļa. Monitoringa pasākumi vides kvalitātei veicami saskaņā ar valsts monitoringa 

pasākumiem.  

Vides monitoringa programma ir apstiprināta ar Vides ministra 2015.gada 26. februāra rīkojumu nr.67 

„Par Vides monitoringa programmu" un Vides ministra 2015 gada 24. novembra rīkojums Nr.344 "Par 

grozījumiem 2015.gada 26.februāra rīkojumā Nr.67 "Par Vides monitoringa programmu"".  

Programmā noteikts Vides ministrijas padotībā esošo iestāžu – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs”, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Hidroekoloģijas institūts un Vides valsts 

dienesta Radiācijas drošības centrs – veiktā un organizētā monitoringa tīkls, parametri, regularitāte un 

izmantojamās metodes. 

Vides monitoringa programma iedalīta četrās programmās: 

1. Gaisa monitoringa programma, 

2. Ūdeņu monitoringa programma, 

3. Zemes monitoringa programma, 

4. Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma. 

Vides monitoringa programmas galvenais uzdevums ir radīt tādu monitoringa informācijas sistēmas 

struktūru, lai tiktu nodrošināta: 
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▪ LR normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde; 

▪ ES direktīvu, kā valsts politiskās prioritātes, prasību izpilde; 

▪ Starptautisko konvenciju, kurām Latvija ir pievienojusies, prasību izpilde. 

Vides monitoringa programma izstrādāta pamatojoties uz vadlīnijām, normatīviem, tehniskajām 

prasībām, metodiskajiem norādījumiem u.c. dokumentiem, kas regulē iepriekš minēto dokumentu 

ieviešanas kārtību. 

Risinot šos uzdevumus, ir sastādīta valsts vides monitoringa programma. Plānojuma ieviešanas 

ietekmes vērtējumam tās rezultātus varēs izmantot tikai daļēji, jo ne visām programmām pilsētā ir 

monitoringa posteņi vai arī  monitorings ir plānots citiem mērķiem un iegūto informāciju iespējams 

nevarēs vai tikai daļēji varēs izmantot plānojuma ieviešanas ietekmes novērtējumā.  

Plānojuma viens no svarīgiem vides aspektiem ir gaisa kvalitāte – pilsētā nav gaisa kvalitātes 

monitoringa stacijas. Pie pilsētas robežas atrodas meteoroloģisko novērojumu stacija “Zīlāni”. Stacijā 

iegūtie meteoroloģiskie dati ir izmantojami gaisa kvalitātes novērojumiem vai gaisu piesārņojošo vielu 

aprēķiniem (modelēšanai), t.sk. sniedzot informāciju par nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem 

apstākļiem.  

Virszemes ūdeņu kvalitātes novērojumu stacija atrodas Daugavā (1 km augšup Jēkabpilij). Šī stacija 

raksturo VŪO Daugava (D476) ekoloģisko stāvokli, bet nesniegs informāciju par Plānojuma ieviešanas 

ietekmi. Monitoringa stacija ilgtermiņā (pēc 2021.g. vai 2027.g.) var sniegt informāciju par Daugavas 

ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanos tādā mērā, ka VŪO vairs netiek noteikts par riska virszemes 

ūdensobjektu. Jēkabpilī atrodas hidroloģisko novērojumu stacija “Daugava”, kurā iegūst informāciju 

par  ūdens līmeni, ūdens caurplūdumu, ūdens temperatūra, ledus biezumu, sniega biezums uz ledus.  

Veselības inspekcija atbilstoši savai kompetencei veic peldūdeņu un dzeramā ūdens kvalitātes 

monitoringu. Peldūdeņu monitoringā iegūtie sniedz datus par Radžu ūdenskrātuves peldvietas 

peldūdeņu stāvokli. Šī informācija ir izmantojama Plānojuma ieviešanas ietekmes novērtēšanai, 

sekojot līdzi peldūdeņu kvalitātei saistībā ar apkārtējo teritoriju turpmāku labiekārtošanu un iespējamu 

apmeklētāju skaita palielināšanos. Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings sniegs patērētajiem 

informāciju par  dzeramā ūdens atbilstību obligātajām nekaitīguma prasībām, bet tieši nebūs 

izmantojama Plānojuma ieviešanas ietekmes novērtēšanai.  

Lai gūtu priekšstatu par teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz dabas teritorijām un vides 
kvalitāti, pašvaldībai uzsākot jaunā plānojuma ieviešanas periodu, ir ieteicams izstrādāt monitoringa 
programmu, kurā tiek iekļauti vides indikatori, kuri atspoguļotu Plānojuma ieviešanas sagaidāmo 
ietekmi uz vidi. Tajā izmantojami gan valsts vides monitoringa ietvaros iegūtie dati, gan arī ir 
jānodrošina tikai pašvaldības teritorijas specifiskajiem attīstības virzieniem atbilstošu novērojumu 
veikšana, izpēte un datu iegūšana. Ieteicamie rādītāji attīstības priekšlikumu Plānojuma ieviešanas 
vietās atkarībā no pasākuma specifikas ir šādi: 

1) Gaisa kvalitāte: gaisu piesārņojošo vielu – slāpekļa oksīdu NOx, daļiņu PM10 un PM2,5 izmaiņas 
pirms un pēc Plānojuma risinājumu ieviešanas (ražotnes darbības uzsākšanas, rekonstrukcijas, 
transporta plūsmu izmaiņām sakarā ar tilta pār Daugavu izbūvi  utml.); 

2) Trokšņa līmenis: trokšņa līmeņa un ietekmēto iedzīvotāju skaita izmaiņas pirms un pēc 
Plānojuma risinājumu ieviešanas (ražotnes darbības uzsākšanas, rekonstrukcijas, trokšņa 
samazināšanas pasākumu realizēšana, transporta plūsmu izmaiņām sakarā ar tilta pār Daugavu 
izbūvi  utml.); 
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3) Virszemes ūdeņu kvalitāte: a)virszemes ūdeņu ekoloģiskā stāvokļa 49  izmaiņas, b) Radžu 
ūdenskrātuves peldvietas ūdeņu kvalitātes50 izmaiņas; 

4) Attīrīto notekūdeņu apjomi un kvalitāte:  virszemes ūdeņos novadīto attīrīto notekūdeņu 
apjomu dinamika (pa gadiem) un atbilstība normatīvo aktu prasībām attiecībā uz attīrīšanu; 

5) Vides kvalitātes izmaiņas jaunu ražošanas objektu attīstības, esošo darbības vai paplašināšanās 
gadījumā: monitoringa parametri saskaņā ar operatoriem noteikto (atļaujās vai 
apliecinājumos) monitoringu, nepieciešamības gadījumā informāciju papildinot ar trokšņa 
līmeņa, gaisu (NO2, NOx, PM10, PM2,5, CO u.c. rādītāji – pēc vajadzības), virszemes un pazemes 
ūdeņus (prioritārās un bīstamās vielas), augsni vai grunti piesārņojošo vielu (smagie metāli, 
naftas produkti) vai smaku monitoringa datiem, avāriju, t.sk. bīstamo un prioritāri bīstamo 
vielu noplūdes apkārtējā vidē skaits; 

6) Vides kvalitātes izmaiņas piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās: parametri nosakāmi 
atbilstoši šajās vietās konstatētā vides piesārņojuma rādītājiem: naftas produkti, ražošanas 
atkritumu daudzums, biogēnās vielas (slāpekļa un fosfora savienojumi) un citi (precīzi 
nosakāmi veicot piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēti). Par piesārņotajām un 
potenciāli piesārņotajām vietām, kurās darbojas ražošanas uzņēmumi un veic tajās 
monitoringu vai vides uzlabošanas pasākumus, monitoringa parametri nosakāmi saskaņā ar 
operatoriem noteikto (atļaujās vai apliecinājumos) monitoringu, kā arī datu ieguvei ieteicams 
izmantot operatoru veikto monitoringu informāciju; 

7) Sabiedrības viedokļi, iesaistes un līdzdalības līmenis: sabiedrības apmierinātības līmenis ar 
dzīves vides (gaisa kvalitāte, trokšņa līmenis, virszemes ūdeņu, t.sk. peldūdeņu kvalitāte, 
dzeramā ūdens kvalitāte, dalītas atkritumu savākšanas infrastruktūras pieejamība, sadzīves 
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība, dabas un apstādījumu teritoriju pieejamība 
un labiekārtojuma līmenis un citi) kvalitāti pilsētā: anketēšanas rezultāti, saņemto sūdzību 
skaits, sabiedrības līdzdalības dalītā atkritumu vākšanā, vides sakopšanas pasākumos, vides 
izglītības pasākumos un citos līmeņa izmaiņu vērtējumu. 

Plānojuma ieviešanas ietekmes monitoringu ir ieteicams saistīt ar Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšanai izvēlēto 

rādītāju un to izmaiņu monitoringu. Stratēģijā attiecībā uz vides jomu un dzīves vidi pilsētā izvēlēti šādi 

rādītāji: iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves kvalitāti pilsētā (īpatsvars % no atbildējušo skaita) un gaisa, 

dzeramā ūdens, peldūdeņu, pazemes ūdens kvalitāte. 

Monitoringa programmas izstrādei pašvaldībai ir ieteicams izveidot darba grupu, tās satura 
sagatavošanā - konsultēties un sadarboties ar Dabas aizsardzības pārvaldi, VVD Lielrīgas reģionālo vides 
pārvaldi, Veselības inspekciju un Valsts mežu dienestu, kā arī izmantot Vides pārraudzības valsts biroja 
informatīvo materiālu par plānošanas dokumentu realizācijas ietekmes novērtējumu (monitoringu), 
kurš pieejams Biroja mājas lapā http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/monitorings. 
Programmas izstrādes gaitā ieteicams savlaicīgi apzināt datu ieguves finansējuma avotus, iespēju 
robežās izmantot pieejamos datus (vides valsts monitoringa programma operatoru monitorings, 
dažādos projektos vai pētījumos iegūstamie dati ieviesto pasākumu efektivitātes novērtēšanai - pirms 
un pēc pasākuma ieviešanas, utml.). 

 

                                                           

49 Parametri atbilstoši  Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr. 858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu 
tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību" un  Gaujas upju  baseina 
apgabala apsaimniekošana plānam 2016. – 2021. g.  

50 Kvalitātes parametri noteikti Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.608 “Noteikumi par peldvietu ūdens 
monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/monitorings
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13. KOPSAVILKUMS 

Vides pārskats ir sagatavots Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030.g. pilnveidotajai 

redakcijai. Teritorijas plānojuma ir sagatavots Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajai 

teritorijai.  

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības domes 2017. gada 20.aprīļa lēmumu Nr. 140 (protokols Nr.9, 12.paragrāfs) “Par Jēkabpils 

pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”. 

Jēkabpils pilsētas plānojuma izstrādes mērķis turpmākajam 12 gadu plānošanas periodam ir atbilstoši 

pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem un telpiskās attīstības perspektīvai izstrādāt efektīvu 

pilsētas plānošanas instrumentu Jēkabpils pilsētas ilgtermiņa attīstības īstenošanai teritorijas 

izmantošanas aspektā. Teritorijas plānojuma izstrādē ievēroti šādi principi: 

 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. 

Teritorijas plānojumā, nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu un turpmāko plānoto (atļauto) 

izmantošanu, ir integrētas Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – VAN) prasības. Bez tam 

Plānojuma risinājumi ir izstrādāti, ņemot vērā  Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

2020.g. noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu, kā arī Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 g. (Latvija 2030”) Jēkabpilij noteiktos attīstības virzienus. 

Teritorijas plānojums ir izstrādāts, izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu 

(turpmāk - TAPIS), kuru nosaka Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumus Nr.392 “Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”. 

Teritorijas plānojumā rakstveidā un grafiski ir attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana un noteikta 

plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi 12 gadu perspektīvā. Teritorijas 

plānojums ir izstrādāts, ņemot vērā nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās vides un dabas 

aizsardzības prasības.  

Funkcionālā zonējuma izstrāde balstīta uz VAN prasībām funkcionālā zonējuma noteikšanai, 

funkcionālajā zonā atļautajiem galvenajiem un papildizmantošanas veidiem, izvērtējot spēkā esošā 

teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu, plānotās (atļautās) izmantošanas nosacījumus, pilsētas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un telpiskās attīstības 

perspektīvu. Plānojumā noteiktas šādas funkcionālās zonas: savrupmāju apbūves teritorijas, 

mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, publiskās 

apbūves teritorijas, jaukta centra apbūves teritorijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas, dabas un 

apstādījumu teritorijas, mežu teritorijas, ūdeņu teritorijas un transporta infrastruktūras teritorijas. 

Plānojumā kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem noteiktas TIN12 “Valsts aizsargājamā 

pilsētbūvniecības pieminekļa “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorija” un TIN13 “Vēsturiskās 

pilsētvides fragmenti ar īpašiem apbūves noteikumiem”, kā arī TIN14 “Turpmākās izpētes teritorija” 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

95 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

divu līmeņu dzelzceļa pārvadam plānotajai teritorijai, TIN 15 “Teritorijas atpūtas iespējām brīvā 

dabā”. Plānojumā tiek risināti pilsētas transporta sistēmas attīstības jautājumi, tajā integrējot 

projekta “Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam – Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils pilsētā – 

Brīvības ielas pārbūve” un vanšu tilta pār Daugavu risinājumus. 

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā īpaša uzmanība ir pievērsta riska objektu un teritoriju, degradēto 

teritoriju izvērtējumam, ar rūpniecisko apbūvi saistītu teritoriju diferencētai plānošanai, dabas 

teritoriju izmantošanai, t.sk. apstādījumu teritoriju, iedzīvotu un pilsētas apmeklētāju rekreācijas 

vajadzībām piemērotu dabas teritoriju attīstībai. Vienlaikus ar Plānojuma izstrādi Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi Valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa 

“Jēkabpils vēsturiskais centrs” individuālo aizsardzības zonu. Tā ir integrēta jaunajā pilsētas teritorijas 

plānojumā, vienlaikus nodrošinot sabiedrības informēšanu par izmaiņām šī kultūras pieminekļa 

aizsardzība zonā un precizējumiem, kas radušies saistībā ar tās izstrādi, teritorijās ar vēsturiskās 

pilsētvides fragmentiem robežās.  

Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) ietvaros. SIVN 

tiek veikts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „ Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" II nodaļas 2.2.1.punktā noteikto, jo teritorijas 

plānojums republikas pilsētām atbilst tiem plānošanas dokumentiem, kuriem nepieciešams 

stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskata saturs ir izstrādāts atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumu Nr.157 (2004.) 8. punkta prasībām. 

Vides pārskata mērķis ir novērtēt teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas redakcijas iespējamo 

ietekmi uz vidi un noteikt pasākumus iespējamās ietekmes mazināšanai. Vides pārskatā ir iekļauta 

informācija un veikta pieejamās informācijas un datu analīze atbilstoši prasībām un detalizācijas 

līmenim atbilstoši vides aizsardzības jomas normatīvo aktu prasībām, kā arī Vides pārraudzības valsts 

biroja, Veselības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un VVD Daugavpils reģionālās vides 

pārvaldes ieteikumiem. 

Vides pārskatā ir iekļauts vērtējums par būtiskām pozitīvām un negatīvām, tiešām un netiešām, 

īstermiņa un ilgtermiņa, kā arī summārajām ietekmēm, ietekmju mijiedarbībām. Būtiskās ietekmes 

vērtējums balstīts uz salīdzinājumu ar spēkā esošā pilsētas teritorijas plānojuma risinājumiem, esošo 

situāciju un normatīvo aktu prasībām. 

Vides pārskatā kā galvene ietekmes uz vidi aspekti ir identificēta ietekme uz vides kvalitāti, ietekme 

uz dabas teritorijām un kultūrvēsturisko mantojumu. SIVN ir identificētas arī citas ietekmes, 

piemēram, ietekme uz Aizsargjoslu likuma prasību ieviešanu, kā arī iepriekšminēto ietekmju 

mijiedarbības. 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes un ieviešanas vispārējā ietekme ir vērtēta  pozitīvi, 

jo Plānojuma izstrāde nodrošina pilsētas plānošanas sistēmas iekļaušanos valstī normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, kas vienlaikus nodrošinās arī pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto 

stratēģisko mērķu, prioritāšu ieviešanu, ekonomiskā profila un telpiskās attīstības perspektīvas 

ieviešanu. 

Vides pārskatā pozitīvi (tieša, ilgtermiņa ietekme) ir novērtēta detalizēta ražošanas objektu attīstības 

plānošana, diferencējot rūpnieciskās apbūves teritorijas divās apakšzonās, kā arī nosakot prasības 

ražošanas objektu ar nelielu vai nebūtisku ietekmi uz vidi attīstībai jauktas centra apbūves teritorijās. 

Jauktas centra apbūves teritoriju plānošanai, ievērojot esošos situāciju, robežjoslās starp dzīvojamās 
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apbūves un rūpnieciskās apbūves teritorijām ir pozitīva ietekme uz vides kvalitātes uzlabošanu un 

ražošanas radītā diskomforta mazināšanai dzīvojamās apbūves teritorijās.  

Vienlaikus, ņemot vērā to, ka rūpnieciskās apbūves un jaukta centra apbūves teritorijas tiek plānotas 

bijušajās rūpniecības teritorijās, kuras atrodas netālu no dzīvojamās apbūves un dažās publiskās 

apbūves teritorijās, tajās, attīstoties ražošanai, lokāli ir iespējama vides situācijas (trokšņa līmenis, 

gaisa kvalitāte) pasliktināšanās blakus esošajās dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves teritorijās. 

Tādēļ, jaunu ražošanas objektu attīstības gadījumā, ir jāveic esošās un plānotās vides situācijas izpēte 

konkrētajā objektu attīstības vietā un, ja nepieciešams, vienlaikus ar objekta attīstību jāplāno vides 

kvalitātes uzlabošanas pasākumi (trokšņa līmeņa samazināšana, apstādījumu izveide robežjoslās ar 

dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijām, satiksmes organizācija un citi). 

Plānojumā ietvertajiem transporta risinājumiem (Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam, vanšu tilts pār 

Daugavu) ir sagaidāma pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz gaisa kvalitāti un  trokšņa līmeni Jēkabpils 

centrā, jo tas tiks atslogots no tranzīta autosatiksmes, t.sk. kravas transporta. 

Dabas un apstādījumu, mežu un ūdeņu teritoriju plānošanai, tostarp, nodrošinot pēctecību, salīdzinot 

ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, ir pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz pilsētas dabas 

mantojuma saglabāšanu, turpmāku attīstību rekreācijas mērķiem vietās, kuras plānotas kā parki, 

skvēri un labiekārtotas dabas un apstādījumu teritorijas.  

Individuālās aizsardzības zonas valsts aizsargājamam pilsētbūvniecības piemineklim “Jēkabpils 

vēsturiskais centrs” teritorija” izstrādei un iekļaušanai teritorijas plānojumā ir pozitīva, tieša, 

ilgtermiņa ietekme uz pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu. Īpašu noteikumu izstrādei un teritorijas 

ar  vēsturiskās pilsētvides fragmentiem precizēšanai arī ir sagaidāma pozitīva, tieša, ilgtermiņa 

ietekme uz pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, jo nodrošina tā saglabāšanu ilgtermiņā. 

Vides pārskatā secināts, ka aizsargjoslu un aprobežojumu (drošības aizsargjoslas, sanitārā aizsargjosla 

ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, pilsētbūvniecības pieminekļa individuālā aizsardzības zona, mežu 

aizsargjosla ap pilsētām) precizēšana nodrošinās pilsētas teritorijas attīstību atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

Pārskatā pozitīvi ir vērtēta riska objektu, it īpaši paaugstinātas bīstamības objektu, kā arī degradēto 

teritoriju aktualizēšana un to turpmākās izmantošanas plānošana. 

Plānošanas dokumenta risinājumi nav saistīti ar pārrobežu ietekmi. 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma īstenošana nav saistīts ar ietekmi uz Eiropas nozīmes 

aizsargājamās dabas teritorijām (NATURA 2000), tādēļ kompensēšanas pasākumi nav jānosaka. 

Plānojuma negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai ir ieteikti ietekmes uz vidi novērtējuma 

pasākumi: ietekmes uz vidi novērtējums, ietekmes uz vides sākotnējais izvērtējums, kā arī 

būvprojektēšanā nosacījumu saņemšanu no vides institūcijām. Vides pārskatā arī ieteikts 

nepieciešamības gadījumā veikt teritorijas izpēti būvprojektu izstrādes stadijā: trokšņa līmeņu izpēti, 

plānot un īstenot trokšņa samazināšanas pasākumus dzīvojamā apbūves un citu trokšņa jutīgu 

objektu attīstības gadījumā dzelzceļa līniju un valsts galveno autoceļu tuvumā, kā arī gaisa kvalitātes 

izpēti un gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu plānošana dzīvojamās un publiskās apbūves 

teritorijās. 

Lai iegūtu informāciju par vides stāvokli un tendencēm, Jēkabpils pilsētas jaunā teritorijas plānojuma 

ieviešanas gaitā ir jāveic regulāri monitoringa pasākumi. Vides monitorings Latvijā, tai skaitā Jēkabpils 

pilsētā tiek veikts pamatojoties uz Valsts vides monitoringa programmu. Lai gūtu priekšstatu par 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

97 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz dabas teritorijām un vides kvalitāti, pašvaldībai uzsākot 

jaunā plānojuma ieviešanas periodu, ir ieteicams izstrādāt monitoringa programmu, kurā tiek iekļauti 

vides indikatori, kuri atspoguļotu teritorijas plānojuma ieviešanas ietekmi uz vidi. Monitoringa 

programmas izstrādei pašvaldībai ir ieteicams konsultēties Dabas aizsardzības pārvaldi, VVD 

Daugavpils reģionālo vides pārvaldi un Veselības inspekciju, kā arī izmantot Vides pārraudzības valsts 

biroja informatīvos materiālus. Vides pārskatā ir ieteikti vides monitoringa parametri (trokšņa līmeņa 

izmaiņas, piesārņojuma ar daļiņām, slāpekļa dioksīdu, virszemes ūdeņu ekoloģiskā stāvokļa izmaiņas,  

un citi). 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas redakcija un tās SIVN Vides pārskata 

projekts no 2018. gada 22. janvāra līdz 2018. gada 20. februārim, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas 

domes 2018. gada 11. janvāra lēmumu Nr.9 (protokols Nr.1, 11.§) “Par Jēkabpils pilsētas teritorijas 

plānojuma 2019.- 2030.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un Vides pārskata 

projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, bija nodots 

publiskajai apspriešanai. Plānojuma un SIVN vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notika 

2018. gada 07. februārī.  

Par Vides pārskata projektu ir saņemtas atsauksmes no VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, 

Dabas aizsardzības pārvaldes un Veselības inspekcijas.  

Šajā precizētajā Vides pārskatā ir ietverti teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata 

projekta sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju priekšlikumi (skatīt 11. un 12.pielikumu). 

Precizētā Vides pārskats redakcija tiek iesniegta Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma 

saņemšanai. Vienlaikus teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas 

domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr. 530 (protokols Nr. 28, 4.§) ir nodota publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.. 
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PIELIKUMI 

1. PIELIKUMS VALSTS UN VIETĒJAS NOZĪMES AIZSARGĀJAMU KOKU SARAKSTS 

Datu avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldības informācija, sniegta teritorijas plānojuma izstrādei 2018. gada janvāris 

Nr.  

4.attēlā 

Koka 
inventarizācijas 
numurs  

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

1. - 12. 

980603/258324, 
980603/258325, 
980603/258326, 
980603/258327, 
980603/258328, 
980603/258329, 
980603/258330, 
980603/258331, 
980603/258332, 
980603/258333, 
980603/258334, 
980603/258335. 

Quercus robur Parastais ozols 
(12 koku rinda) 

Nr.1-149 cm; Nr.2- 
131cm; Nr.3- 124; 
Nr.4- 123; Nr.5- 125; 
Nr.6- 78; Nr.7- 130; 
Nr.8- 75; Nr.9 -107; 
Nr.10 - 85; Nr.11- 10; 
Nr.12 -104. 

min.9 
max.12 

Vid.10 Andreja Pormaļa ielas 
sarkanajā līnijā, pret 
zemes īpašumu 
Andreja Pormaļa ielā 
125, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010027153 

Piemiņas koki Jēkabpils slimnīcas ārstu stādīta 12 koku rinda: 1.- 
koks ar skraju vainagu, streszariem, iekaltušiem 
zariem. 3.- koks ar skraju vainagu, iekaltušiem 
zariem. 4. - koks ar iekaltušiem zariem. 5.- koks ar 
iekaltušiem zariem. 6. - koks ar 2,2 m augstumā 
nozāģētu zaru, vērojami stumbra trupes bojājumi, 
atmirstošu vainagu. 7.-  koks ar iekaltušiem 
zariem. 8.-  koks ar vienpusēju vainagu. 9.- koks ar 
iekaltušu vainagu. 10.-  koks sliktā stāvoklī ar 
iekaltušiem zariem un daļēji noārdījušos vainagu. 
11.-  koks ar iekaltušiem zariem. Nr.6-  kokam 
pieļaujama izzāģēšana. Kokiem vērojamas 
ieraktas saknes un blakus koku sakņu aizsargzonā 
ir izbūvēts trotuārs. Nepieciešama vainagu 
kopšana. 

13. 

980603/258301 Tilia cordata Parastā liepa 413 17 16 Ādamsona saliņa, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012941 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Koka vainags noliecies līdz zemei, labā stāvoklī, no 
sakņu kakla līdz 1,6m augstumam stumbrā rēta, 
aplieva veidojas, 1m augstumā aizbetonēts 
dobums Dobumam ieteicams nodrošināt 
ventilāciju !!! Stumbrs 3,5m augstumā dalās divās 
starās. 

14. 

980603/258377 Quercus rubra Sarkanais ozols 152 17 13 Dambja iela 23A. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022383. 

Kena parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Vienpusējais vainags, teicamā stāvoklī,5m 
augstumā dalās divos stumbros, šaurā V veida 
žākle, plaisa žāklē, atsaite vainaga daļā jāliek, 
vainaga sanitārā sakopšana. 

15. 

980603/258378 Quercus rubra Sarkanais ozols 142 16 14 Dambja iela 23A. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022383. Kena 
parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Labā stāvoklī. 
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Nr.  

4.attēlā 

Koka 
inventarizācijas 
numurs  

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

16. 

980603/258379 Pyrus 
pyrastervar. 
achras 

Meža bumbiere 
(varietāte) 

103/104 18 12 Dambja iela 23A. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022383. Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
vietējā kokaugu 
suga. 

Divstumbru koks, vainags skrajš, iekaltuši 
apakšējie zari. Daļēji noārdījies vainags(lapas 
apaļās). (Blakus aug meža bumbiere ar stumbra 
apkārtmēru 0,58 m ). 

17. 

980603/258299 Tilia cordata Parastā liepa 395 17 15 Daugavas iela 1. Zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012930 

Valsts nozīmes 
dižkoks. 

Koks 3m augstumā dalās divos stumbros, V veida 
žākle, labā stāvoklī. Sausi zari vainagā. Streszari. 
Stumbra iegrimumi. 

18. 

980603/258300 Tilia cordata Parastā liepa 337 15 16 Daugavas ielas 
sarkanajā līnijā, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010017102. 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Vainagā vērojami sausi zari un stresa zari. 3,8 m 
augstumā dalās divos stumbros, no kuriem viens 
ir nolūzis, atverot dobumu, kas pildīts ar trupi un 
gaisa saknēm un rētu no 0 līdz 3,8m augstumam. 
Lapām konstatēta sarkanā pangu radziņērce. 
Regulāri jānovērtē koka stāvoklis. 

19. 

980603/258264 Quercus robur Parastais ozols 314 16 23 Daugavas Krasta iela 
37, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010011126 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Skaists ainavisks veselīgs koks labā stāvoklī. 
Stumbrs 2,0 m augstumā sadalās divās starās un 
2,5m augstumā dalās trīs starās. Vainaga sanitārā 
kopšana elektrolīnijas koridora nodrošināšanai. 

20. 

980603/258266 Tilia cordata Parastā liepa 512 14 13 Dzirnavu dīķis, zemes 
kadastra apzīmējums 
6010013071. 
Donaviņas upes 
aizsargjoslā. 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Divstumbru koks, viens no stumbriem izdedzināts 
un nolūzis apmēram 5m augstumā. Dzīvajam 
stumbram izdedzināts dobums, taču stumbrs ar 
relatīvi kuplu vainagu un dzīvotspējīgs. 

21. 

980603/258375 Larix decidua Eiropas lapegle 222 22 16 Filozofu iela 6/2, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Apmierinošā stāvoklī. Uz stumbra attīstījušies 
adventīvie dzinumi. Nepieciešama sauso zaru 
izzāģēšana. 

22. 

980603/258368 Pinus sibirica Sibīrijas ciedru 
priede 

126 16 6 Filozofu iela 6/2, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Apmierinošā stāvoklī, koks cietis no priežu 
dzinumu vēža. Ir čiekuru raža. Blakus aug divi jauni 
eksemplāri ar stumbra apkārtmēru 56 cm un 36 
cm. 

23. 

980603/258369 Pinus sibirica Sibīrijas ciedru 
priede 

123 14 8 Filozofu iela 6/2, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga. 

Vienpusējs vainags, no sakņu kakla līdz 1,5 m 
augstumam plaša aizaugoša rēta. Koks 
apmierinošā stāvoklī. Blakus aug liepas. 
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24. 

980603/258370 Acer 
saccharinum 

Sudrabkļava 217/200 18 16 Filozofu iela 6/2, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

No četriem stumbriem divi nolūzuši, trupe, piepju 
augļķermeņi. Vienpusējs vainags, Žākles vietā 
trupe. Atsegtas saknes. 

25. 

980603/258371 Tilia 
platyphyllos 
‘Grandifolia’ 

Platlapu liepas 
šķirne 

212/215 19 22 Filozofu iela 6/2, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Divstumbru koks labā stāvoklī. No celma līdz 1m 
augstumam aizaudzis plaisveida dobums. 
Vienpusējs vainags. Celma atvases. Nepieciešams 
uzstādīt dinamisko atsaiti. 

26. 

980603/258372 Tilia x 
euchlora 

Krimas liepa 167 19 9 Filozofu iela 6/2, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga. 

Koks labā stāvoklī. Asimetrisks vainags. Stumbra 
iegrimumi pie sakņu kakla. Celma atvases. 

27. 

980603/258373 Tilia x 
euchlora 

Krimas liepa 190 18 10 Filozofu iela 6/2, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Valsts nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Koks labā stāvoklī. Māzeraina potējuma vieta. 

28. 

980603/258374 Larix decidua Eiropas lapegle 252 23 18 Filozofu iela 6/2, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Koks apmierinošā stāvoklī. Iekaltuši skeletzari. 
Atrodas blakus teritorijas žogam. Nepieciešama 
vainaga sanitārā kopšana. (Blakus aug divas 
lapegles ar stumbra apkārtmēru 1,76m un 1,20m). 

29. 

980603/260344 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 108 12 6 Jēkabpils pilsētas kapi, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

 Atrodas netālu no Ošu ģimenes kapavietas. 

30. 

980603/260343 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 123 14 6 Jēkabpils pilsētas kapi, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

 Atrodas blakus Imanta Malcenieka un Ernas 
Laines kapavietām. 

31. 

980603/260328 Abies alba Eiropas baltegle 80 12 8 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Janočkina ģimenes 
kapavietas. 

32. 

980603/260329 Abies alba Eiropas baltegle 94 15 8 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Janočkina ģimenes 
kapavietas. 
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33. 

980603/260330 Abies alba Eiropas baltegle 76 12 8 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Janočkina ģimenes 
kapavietas. 

34. 

980603/260333 Abies sibirica Sibīrijas baltegle 91 17 5 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Labā stāvoklī. Atrodas pie Ašaka Pētera 
kapavietas. 

35. 

980603/260332 Abies sibirica ( 
x balsamea ?) 

Sibīrijas baltegle 117 18 4 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Kokam 13m augstumā nolauzta galotne, kas 
turpina attīstīties un blakus izaudzis viens no 
galotnes zariem. Netālu Lejiņu ģimenes kapavieta. 

36. 

980603/260331 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 253 23 12 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Pa ceļam uz veco kapliču labā pusē ieejas vārtiņi, 
netālu koks. Blakus atrodas kapavieta Razuvajev 
Aleksand Nikolajevič. 

37. 

980603/260339 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 230 18 8 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Mežvīna stīgas uz stumbra, vainagā kalstoši zari, 
Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Anpilogova Ivana 
kapa vietas. 

38. 

980603/260338 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 216 19 6 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Koks apmierinošā stāvoklī, 10m augstumā 
plaisveida dobums, skrajš vainags, atsegtas 
saknes. Centrālās ejas labajā pusē, 1m attālumā 
no asfaltētas takas. Atrodas pie Teimaņu 
kapuvietas.  

39. 

980603/260337 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 240 21 7 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Skrajš vainags, slīps stumbrs, divas galotnes. Koks 
labā stāvoklī. Atrodas pie Uļģu ģimenes 
kapavietas. Blakus liels piemineklis Familie 
Hickstein. 

40. 

980603/260340 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 225 23 9 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Koks apmierinošā stāvoklī, 12m augstumā sadalās 
trīs galotnēs, viena nolūzusi. 

41. 

980603/260341 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 229 23 12 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Lūzuši zari snieglauzē,12m augstumā dalās divās 
galotnēs. Atrodas pie Bunneres Vandas un Zafira 
Manžukova kapavietas. 
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42. 

980603/260345 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 231 22 12 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Vienpusējs, skrajš vainags. Labā stāvoklī, 1m 
augstumā sveķojoša rēta stumbrā. Atrodas blakus 
Otrā pasaules kara krievu armijas Brāļu kapu 
ieejai. 

43. 

980603/260346 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 217 20 12 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Iekalstoši skeletzari vainagā, koks apmierinošā 
stāvoklī. Netālu Jepiševa Pētera kapavieta. Zaros 
dzeņveidīgo putnu kalumi. 

44. 

980603/260347 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 236 14 10 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, 10m augstumā stumbrā māzerveida 
izaugumi, sausi apakšējie skeletzari. Blakus kapu 
žogam, pretī gaļas kombināta stāvlaukumam. 
Atrodas pie Meža-Eriņa Jūlija Petroviča 
kapavietas. 

45. 

980603/260342 Pinus 
sylvestris f. 
annulata 

Parastās priedes 
forma 

189 25 7 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta vietējās 
kokaugu sugas 
forma. 

Asimetrisks, skrajš vainags. Šai parastās priedes 
formai raksturīgi gredzenveidīgi mizas 
atslāņojumi.  Atrodas pie Keišu ģimenes  
kapavietas.9.sektors.No takas 15m. 

46. 

980603/260336 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 112 12 6 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Kokam bojātas atsegtas saknes takas zonā. 
Atrodas netālu no Ošu ģimenes kapavietas. 

47. 

980603/260335 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 111/108 16 6 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Priede nomāc tūju. Divstumbru koks labā stāvoklī. 
Atrodas pie Butānes Mildas  kapavietas. 

48. 

980603/260334 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 161 15 7 Jēkabpils pilsētas kapi. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Skrajš vainags. Sadalās 2m augstumā un 2,7m 
augstumā  trīs stumbros. Atrodas pie Brauna Jāņa 
kapavietas. 

49. 

980603/258307 Ulmus laevis Parastā vīksna 370 21 21 Krustpils muižas parks, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Holandes slimība, pie sakņu kakla 0,6m augstumā 
sulojošas rētas, atvērti trupes bojājumi, skrajš 
vainags. 2,0m augstumā uz nozāģētā zara vietā 
putna dobums. Vainagā vērojami sausi zari. 

50. 

980603/258308 Larix x 
marschlinsii 
(L. x eurolepis) 

Eiropas un 
Japānas 
lapegles hibrīds 

180 18 5 Krustpils muižas parks, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Sliktā stāvoklī, vienpusējs vainags 
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51. 

980603/258309 Pyrus pyraster 
var. achras 

Meža bumbiere 
(varietāte) 

153 15 8.5 Krustpils muižas parks, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Kokam vienpusējs vainags, iekaltuši skeletzari, 
stumbra streszari.  Audu sablīvējumi un iegrimumi 
stumbra zonā. Dobums ar trupes pazīmēm. Slīps 
stumbrs.8,0m augstumā viena no starām nesen 
nolūzusi. 

52. 

980603/258310 Pyrus pyraster 
var. pyraster 

Meža bumbiere 134 20 12 Krustpils muižas parks, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Vainags labā stāvoklī, 9,0 m augstumā lūzis zars, 
atvērta rētas vieta. Slīps stumbrs. Celma atvases. 
(Apaļlapu eksemplārs). 

53. 

980603/258316 Tilia x 
europaea    

Holandes liepa 308 20 14.5 Krustpils muižas parks, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Celma daļā atvases, kokam 12m augstumā divas 
galotnes, viena ar plašu vaļēju dobumu,  kas ieiet 
staru žāklē. Plaisa stumbrā, iegrimumi stumbrā. 
Konkurējošā galotne. 

54. 

980603/258315 Picea abies Parastā egle 269 22 17 Krustpils muižas parks, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, dore zarā. Blakus aug egles ar 
apkārtmēru 154 un 175. 

55. 

980603/258265 Quercus robur Parastais ozols 512 stumbrs-
6m 

13 Mazā Daugavsala 
(Stimbānsala), zemes 
kadastra apzīmējums 
56010013101 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Koks ar nolauztu galotni. Nepieciešams uzlikt 
atstāvošu jumtiņu, lai novērstu nokrišņu ūdens 
nokļūšanu koka dobumā.  

56. 

980603/260348 Quercus robur Parastais ozols 
(Stimbānsalas 
ozols) 

466 14 11 Mazā Daugavsala 
(Stimbānsala). Zemes 
kadastra apzīmējums 
56010013116 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Noārdījies vainags, dzīvi trīs skeletzari. Stumbrā 
plaši atvērti dobumi. Pie pamatnes jeb celma daļā 
stumbrs ir vesels. Blakus aug vairāki jauni ozoli, 
lielākie no tiem sasnieguši  8m augstumu. 

57. 

980603/258391 Phellodendron 
amurense 

Amūras 
korķakoks 

35/18/30/14/33 5 8 Mežrūpnieku iela 2A, 
zemes kadastra  
apzīmējums 
56010020141 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Labā stāvoklī, stabils pieaugums. 

58. 

980603/258318 Abies concolor Vienkrāsas 
baltegle 

161 16 10 Mežrūpnieku iela 6A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010020140, SIA JuN 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Ainavisks koks teicamā stāvoklī. Atrodas blakus 
gājēju takai. 

59. 

980603/258319 Juglans 
ailantifolia 
var. 
cardiformis 

Ailantlapu 
(Zībolda) 
riekstkoks 
(varietāte) 

120/124 18 16 Mežrūpnieku iela 6A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010020171, SIA JuN 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Ainavisks koks labā stāvoklī. Nozāģēts liels zars 
elektrolīnijas pusē. Plašs, sugai raksturīgs vainags. 
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60. 

980603/258389 Aesculus flava Dzeltenā 
zirgkastaņa 

64/52 7 10 Mežrūpnieku iela 7, 
zemes kadastra  
apzīmējums 
56010024406 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Divstumbru koks labā stāvoklī. Zirgkastaņu 
mīnējošā kode (raibkode). Slēgta plaisa stumbrā 
no 0 līdz žākles vietai. Veikta vainagzaru 
izzāģēšana apgaismes staba dēļ. 

61. 

980603/258390 Aesculus flava Dzeltenā 
zirgkastaņa 

100 12 9 Mežrūpnieku iela 7, 
zemes kadastra  
apzīmējums 
56010024406 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Divstumbru koks labā stāvoklī, mīnējošā kode. 
Veikta vainagzaru pacelšana. 

62. 

980603/258320 Juglans 
ailantifolia 

Ailantlapu 
riekstkoks 

117 8 12 Mežrūpnieku iela 7, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024406 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Labā dendroloģiskā stāvoklī. Koks 2,5m augstumā 
V veida žāklē sadalās divos stumbros. 

63. 

980603/258337 Abies concolor Vienkrāsas 
baltegle 

150 16 10 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021944 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Kaitēkļu bojājumi - skuju hermess. Koks 
apmierinošā stāvoklī ar skraju, atmirstošu 
vainagu. 

64. 

980603/258338 Abies concolor Vienkrāsas 
baltegle 

113 15 8 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021944 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Kaitēkļu bojājumi, koks apmierinošā stāvoklī ar 
skraju, atmirstošu vainagu. 

65. 

980603/258339 Abies concolor Vienkrāsas 
baltegle 

102 14 6 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021944 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Izteikti pūkainās bruņuts bojājumi un klimata 
izraisīti skuju bojājumi (deflorācijā). Koks 
apmierinošā stāvoklī. Ap koka stumbru apaudzis 
ceriņu krūms. 

66. 

980603/258340 Acer 
tataricum 

Tatārijas kļava 7stumbri: 
51/57/66/56/53/70 
/71. 

8 10 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021944 

Savdabīgais koks Krūmveida, palikuši 7 stumbri (trīs nozāģēti). Koks 
labā stāvoklī. Ainavisks. 

67. 

980603/258341 Pseudotsuga 
menziesii var. 
menziesii 

Menzisa 
duglāzija 

139 15 6 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021944 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Teicamā stāvoklī. Laba čiekuru raža. 

68. 

980603/258342 Tilia 
platyphyllos 

Platlapu liepa 152/151 (0,5m 
augstumā 217cm) 

13 16 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021944 

Ainaviskais koks 1,2m stumbrs sadalās 2 starās. Staru žākle šaura – 
V veida ar dobumu.  Kokam vainaga daļā ieteicams 
uzlikt atsaiti abu staru stabilizācijai. 
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69. 

980603/258260 Thuja 
occidentalis 
cv. 

Rietumu tūja, 
šķ. 

194 13 3.7 Palejas iela 27, zemes 
kadastra apzīmējums  
56010013011 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Veselīgs koks ar kompaktu konusveida vainagu, 
iespējams šķirne. Celma zonā mizas bojājumi. 
Stumbrs 1,8m augstumā sadalās divās starās, 
viena no tām nolūzusi. 

70. 

980603/258261 Thuja 
occidentalis 
cv. 

Rietumu tūja, 
šķ. 

147 13 3.5 Palejas iela 27, zemes 
kadastra apzīmējums  
56010013011 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Veselīgs koks ar kompaktu konusveida vainagu, 
iespējams šķirne. Kokam 2m augstumā nozāģēta 
viena galotne. Stumbra bojājums no sakņu kakla 
līdz 1,6m augstumam. 

71. - 93. 

980603/258392, 
980603/258393, 
980603/258394, 
980603/258395, 
980603/258396, 
980603/258397, 
980603/258398, 
980603/258399, 
980603/258400, 
980603/258281, 
980603/258282, 
980603/258283, 
980603/258284, 
980603/258285, 
980603/258286, 
980603/258287, 
980603/258288, 
980603/258289, 
980603/258290, 
980603/258291, 
980603/258292, 
980603/258293, 
980603/258294. 

Quercus robur Parastais ozols 
(23 koku rinda) 

 Apkārtmēri: Nr.1-271; 
Nr.2 -212; Nr.3- 190; 
Nr.4- 158; Nr.5- 170; 
Nr.6- 254; Nr.7-218; 
Nr.8- 210; Nr.9-192; 
Nr.10-196; Nr.11- 185; 
Nr.12- 216; Nr.13-
187;Nr.14- 220; Nr.15-
246 (dalās divās starās 
1,7m augstumā), Nr.16- 
177 (pamatnes 
bojājumi, 2,5 m 
augstumā divas staras); 
Nr.17 - 209; Nr.18 -195; 
Nr.19- 206; Nr.20- 213; 
Nr.21- 216; Nr.22- 230 
(nozāģēts skeletzars, 
dobumā trupe); Nr.23-
195. 

14-17 16- 18 Palejas ielas sarkanajā 
līnijā, pie Jēkabpils 
pamatskolas stadiona, 
zemes kadastra  
apzīmējums 
56010017145 

Piemiņas koki 
skolotājiem. 

Divdesmit trīs koki, veikta vainagu sanitārā 
sakopšana, vainagos iekaltuši zari, stumbru 
bojājumi. Trupes vietas. Vainagiem īsināti sānzari 
virs elektrolīnijas. 

94. 

980603/258298 Quercus robur Parastais ozols 278 19 24 Parka iela 9, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012421 

Piemiņas koks 
1941.g.14.jūnija 
represiju 
upuriem. 

Teicamā stāvoklī,  nepieļaujami tuvu koka 
stumbram uzbūvēta garāža. 

95. 

980603/260350 Pinus nigra Melnā priede 208 14 14 Parka iela 9, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012421 

Valsts nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Labā stāvoklī, stādīta 1936.gadā. Iekaltuši vainaga 
apakšējie vecie zari. Vērojams priežu dzinumu 
vēzis. Laba čiekuru raža. 
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latīņu valodā 

Zinātniskais 
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Stumbra apkārtmērs 
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diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

96. 

980603/258295 Larix 
kaempferi 

Japānas lapegle 113 14 6 Parka iela 9/13. Zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012430 

Piemiņas koks 
skolotājiem 
Petrovskim un 
Bērziņam. 

Teicamā stāvoklī. Vienpusējs vainags. Koks 
nogāzē.  

97. 

980603/258296 Larix polonica Polijas lapegle 57 12 4 Parka iela 9/13. Zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012430 

Piemiņas koks 
skolotājiem 
Petrovskim un 
Bērziņam. 

Teicamā stāvoklī. Vienpusējs vainags. Koks 
nogāzē.  

98. 

980603/258297 Larix polonica Polijas lapegle 67 12 4 Parka iela 9/13. Zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012430 

Piemiņas koks 
skolotājiem 
Petrovskim un 
Bērziņam. 

Teicamā stāvoklī. Vienpusējs vainags. Koks 
nogāzē. Izzāģēt kļavu, kas noēno lapegles.  

99. 

980603/258361 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 147/96 (0,5m 
augstumā 195cm) 

17 10 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Koks labā stāvoklī. 1,3m augstumā divi kopā 
savijušies stumbri ar plaisu pa vidu. Zara rētas 
vietā trupe. Nepieciešama vainaga sanitārā 
kopšana. 

100. 

980603/258362 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 125 15 10 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Atsevišķi iekaltuši zari, stumbra bojājums no 1,0 - 
2,5 m platā joslā. Nepieciešama vainaga sanitārā 
kopšana. 

101. 

980603/258365 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 90 12 9 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Vienpusējs vainags .koks labā stāvoklī.Sīps 
stumbrs. Nepieciešama vainaga sanitārā kopšana. 

102. 

980603/258364 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 95 15 8 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Iekaltuši zari, koks labā stāvoklī.Sīps stumbrs. 
Nepieciešama vainaga sanitārā kopšana. 

103. 

980603/258363 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 95/95 16 8 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Slīpi stumbri. Saslēgti grupā vienpusēji vainagi. 
Iekaltuši zari vainagā. Nepieciešama vainaga 
sanitārā kopšana. 
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104. 

980603/258358 Juglans 
mandshurica 

Mandžūrijas 
riekstkoks 

130 6 15 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Pasta iela 40, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022013 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Veikta vainaga sanitārā sakopšana pēc apsalšanas. 
Pie sakņu kakla mehānisks stumbra bojājums. 
Nepieciešama ikgadēja vainaga sanitārā kopšana. 

105. 

980603/258359 Juglans 
mandshurica 

Mandžūrijas 
riekstkoks 

95/103 9 8 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Pasta iela 40, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022013 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Divstumbru koks. Pēc vairākām ziemām  ar 
nepastāvīgu temperatūru, koks ir ievērojami 
cietis. Stumbram ar 95cm apkārtmēru ir vērojami 
plaši stumbra bojājumi no 0,5 - 3,0m un no 0,0 -
1,5m augstumam abās pusēs, atvērtas rētas 
stumbrā. Nepieciešama ikgadēja vainaga sanitārā 
kopšana. 

106. 

980603/258360 Juglans 
mandshurica 

Mandžūrijas 
riekstkoks 

69/64/78/66/69/40 8 11 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Pasta iela 40, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022013 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Daudzstumbru koks ar atjaunojošos vainagu pēc 
izsalšanas, apmierinošā stāvoklī. Koks blakus 
piemineklim. Viens stumbrs nozāģēts, viens 
stumbrs aizlauzts.  

107. 

980603/258357 Juglans 
mandshurica 

Mandžūrijas 
riekstkoks 

116 8 10 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Pasta iela 38, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024106 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

 Nepieciešama ikgadēja vainaga sanitārā kopšana.  

108. 
980603/260349 Quercus robur Parastais ozols 353 12 12 Pasta iela 1, Jēkabpils Vietējās nozīmes 

dižkoks 

Koks ar reducētu vainagu, sausiem zariem , 
streszariem vainagā. Stumbra trupes klātbūtne. 

109. - 

160. 

980603/260276, 
980603/260277, 
980603/260278, 
980603/260279, 
980603/260280, 
980603/260281, 
980603/260282, 
980603/260283, 
980603/260284, 
980603/260285, 
980603/260286, 
980603/260287, 
980603/260288, 
980603/260289, 
980603/260290, 
980603/260391,  

Tilia cordata Parastā liepa 
(53 koku rinda) 

Nr.1-170 cm sausos 
sānzarus izzāģēt - 
vainaga kopšana, Nr.2 -
166; Nr.3- 136; Nr.4- 
173; Nr.5- 210; Nr.6- 
128; Nr.7-160; Nr.8- 
180; Nr.9-164; Nr.10-
138; Nr.11- 216; Nr.12- 
162; Nr.13-177;Nr.14- 
183 metāla stienis 
stumbrā; Nr.15-168 
vaļējs dobums no 0,5m 
līdz 1,6m, Nr.16- 130, 
Nr.17- 167, Nr.18- 166, 
Nr.19- 139, Nr.20- 190, 
Nr.21- 174, Nr.22- 121, 

15-18 14 Pelītes iela sarkanās 
līnijas, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010027104, 
Stadiona pusē. 

Piemiņas koki 
(ainaviska 53 
koku rinda) 

Koki labā stāvoklī, ir trupes dobumi, atkalstoši zari, 
plaisas, rētas, V veida žākles. Uzmērīt sākti no 
A.Pormaļa ielas puses. Nr.47 un Nr.49 bīstams, 
izzāģēt!       
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980603/260292, 
980603/260293, 
980603/260294, 
980603/260295, 
980603/260296, 
980603/260297, 
980603/260298, 
980603/260299, 
980603/260300, 
980603/260301, 
980603/260302, 
980603/260303, 
980603/260304, 
980603/260305, 
980603/260306, 
980603/260307, 
980603/260308, 
980603/260309, 
980603/260310, 
980603/260311, 
980603/260312, 
980603/260313, 
980603/260314, 
980603/260315, 
980603/260316, 
980603/260317, 
980603/260318, 
980603/260319, 
980603/260320, 
980603/260321, 
980603/260322, 
980603/260323, 
980603/260324, 
980603/260325, 
980603/260326, 
980603/260327. 

Nr.23- 172;Nr.24- 
147;Nr.125- 118;Nr.26- 
167;Nr.27-163 dobums 
2m augstumā;Nr.28-
126;Nr.29- 167; Nr.30- 
178; Nr.31- 142;Nr.32- 
146; Nr.33-147; Nr.34-
134; Nr.35-174; Nr.36-
136; Nr.37-148 dobums 
2,0m augstumā; Nr.38- 
174 masīvs skeletzars- 
rekomendēts nozāģēt; 
Nr.39- 151; Nr.40-224 
plaisa 2,2m aizvērta, 
novērot!; Nr.41- 208; 
Nr.42-102 vaļējs, 
aizaugošs dobums no 0 
līdz 0,5m; Nr.43- 145; 
Nr.44- 198 atvērts 
dobums 1,6m 
augstumā; Nr.45- 117; 
Nr.46- 184; Nr.47 - 
izzāģēts, jo plīsis 
stumbrs. Nr.48- 176 
stumbra iegrimumi; 
Nr.49- 198 koks 2,5m 
augstumā sadalās divās 
starās, vienā no tām 
plašs dobums; Nr.50 -
216; Nr.51-176 celma 
daļā dobums; Nr.52-
136; Nr.53- 170 stumbrā 
no 0,6- 1,0 plata, 
aizaugoša rēta. 

161. 

980603/258306 Quercus robur Parastais ozols 309 23 21 Pils rajons 41, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010013013 Krustpils 
muižas parks 

Ainaviskais koks Koks ar skraju vainagu, streszariem, iekaltušiem 
skeletzariem. Nepieciešama vainaga sanitārā 
kopšana. Pie stāvlaukuma. 
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162. 

980603/258305 Tilia 
platyphyllos 
‘Grandifolia’ 

Platlapu liepas 
šķirne 

289 24 17 Pils rajons 41, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010013013 Krustpils 
muižas parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Teicamā stāvoklī, 4m augstumā dalās divos 
stumbros. Stāvlaukuma malā. Izvērtēt atsaites 
uzlikšanas nepieciešamību. 

163. 

980603/258259 Ulmus laevis Parastā vīksna 367 23 17 Pils rajons 41, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010013013, 
Krustpils muižas parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Ainavisks 
koks. 

Labā dendroloģiskā stāvoklī. Atrodas parka vidū. 
Vainaga sanitārā kopšana. 

164. 

980603/258314 Fagus 
sylvatica 
'Dawyck 
Purple' 

Parastais 
dižskābardis, 
šķirne 

39 ( 1,0 m augstumā 
46) 

5 4.5 Plosta - Brīvības ielas 
skvērs, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Piemiņas koks-  
Melles vāciešu 
biedrības 
dāvinājums 
Jēkabpilij. Reta 
citzemju kokaugu 
suga (šķirne). 

Teicamā stāvoklī, stabils pieaugums pēc 
beidzamās ziemas. Plaši ar trimmeri radīti 
stumbra bojājumi. 

165. 

980603/258351 Quercus robur 
‘Fastigiata’ 

Parastā ozola 
šķirne 

165/150/70/30 (0,5m 
augstumā 267cm) 

18 12 Plosta Brīvības ielas 
skvērs, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Koks apmierinošā stāvoklī. Stumbrs 1m augstumā 
dalās divos stumbros, vēl augstāk vairākās 
galotnēs. Vainagā  kaltuši zari, uz saknēm sēņu 
augļķermeņi. 

166. 

980603/258352 Quercus robur 
‘Fastigiata’ 

Parastā ozola 
šķirne 

150/61 (0,5m 
augstumā 154cm), 

16 10 Plosta Brīvības ielas 
skvērs, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, 1,3 m augstumā stumbrs dalās divās 
starās. Sulojošas plaisas stumbrā. Spožās skudras. 

167. 

980603/258353 Crataegus x 
dunensis 

Daugavas 
vilkābele jeb 
krustābele 

31/32/36/45/35 8 6 Plosta Brīvības ielas 
skvērs, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. 

Neliels krūmveidīgs trīs stumbru koks labā 
stāvoklī. Rekonstruējot Plosta ielu, nozāģēts viens 
stumbrs. Atrodas pret Brīvības 208 

168. 

980603/258354 Crataegus x 
pseudo-
oxyacantha 

vilkābele jeb 
krustābele 

65/51/38/40/22 8 8 Plosta Brīvības ielas 
skvērs, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, atsevišķi iekaltuši zari. Sakņu 
atvases. Nepieciešama sanitārā vainaga kopšana. 
Atrodas pret Brīvības 220 

169. 

980603/258262 Tilia 
platyphyllos 
'Vitifolia' 

Platlapu liepas 
šķ. 

247(0,5m augstumā 
195) 

17 12 Rīgas iela 209A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012942.            
Uzvaras parks 

Reta citzemju 
kokaugu sugas 
šķirne 

Labā dendroloģiskā stāvoklī. Atsevišķi iekaltuši 
zari. Stumbrs 1,5m augstumā dalās divās starās. 
Celma atvases. Stumbra koksnes iegrimumi. 
Atsegtas balsta saknes. Atrodas takas malā. 
Vainaga sanitārā kopšana. 
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170. 

980603/258263 Tilia 
platyphyllos 
'Grandifolia' (x 
'Obliqua'?) 

Platlapu liepas 
šķ. 

200 16 12 Rīgas iela 209A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012942.            
Uzvaras parks 

Reta citzemju 
kokaugu sugas 
šķirne 

Labā dendroloģiskā stāvoklī. Stumbram 1,5m 
augstumā atzarojas viena galotne, 2,3m augstumā 
stumbrs dalās divās starās. Stumbrs māzerains, 
koksnes iegrimumi. Atrodas pie piemiņas laukuma 
stūrī . Nepieciešama vainaga sanitārā kopšana. 

171. 

980603/258303 Tilia 
platyphyllos 
‘Obliqua’ 

Platlapu liepas 
šķirne 

134 18 12 Rīgas iela 209a, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012942.           
Uzvaras parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga 
(šķirne) 

Labā stāvoklī,1,8m augstumā dalās divās starās, 
1,6 m augstumā dobumiņš, 1,3m augstumā 
nekrotiski stumbra iegrimumi, aizaugoša plaisa. 
Rindā blakus jasmīnam. 

172. 

980603/258302 Pinus nigra Melnā priede 88 7 9 Rīgas iela 209a, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012942.           
Uzvaras parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Nīkuļo. Stumbrs līks, savērpts, nokaltusi galotne, 
sānu zars ieņēmis galotnes vietu. Priežu dzinumu 
vēzis. 

173. 

980603/258304 Tilia 
platyphyllos 
‘Grandifolia’ 

Platlapu liepas 
šķirne 

250 (0,5m augstumā 
235) 

18 14 Rīgas iela 209a, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010012942.           
Uzvaras parks 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. 

Vajag vainagā atsaiti, v veida žākle, plaisa no 
žākles, 1,6m augstumā dalās divos stumbros. Labā 
stāvoklī 

174. 

980603/258346 Laburnum x 
watereri 

Voterera 
zeltlietus 

28/28/29 5 4 Rūdolfa Blaumaņa iela 
27, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021945 Jēkabpils 
valsts ģimnāzijas 
teritorija 

Piemiņas koks. 
Reta citzemju 
kokaugu suga. 

28/28/29- plaisa stumbrā/23/19/52 (0,5m 
augstumā  viens stumbrs 52cm) tad sadalās sešos 
stumbros. Krūmveida eksemplārs, jūtami cietis no 
sala, tomēr labā stāvoklī, laba sēklu raža. 

175. 

980603/258347 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 105 10 6 Rūdolfa Blaumaņa iela 
27, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021945 Jēkabpils 
valsts ģimnāzijas 
teritorija 

Piemiņas koks. Koks labā stāvoklī. Stumbrā konstatēta aizaugoša 
plaisa. Kokam divas galotnes. 

176. 

980603/258348 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 124 12 6 Rūdolfa Blaumaņa iela 
27, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021945 Jēkabpils 
valsts ģimnāzijas 
teritorija 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Piemiņas 
koks 

(Atrodas blakus karoga mastam.) Koks labā 
stāvoklī, divas konkurējošas galotnes vainagā. 
Ikgadējais pieaugums mazs, intensīvi ražo. Koka 
sakņu zonā ziemciešu stādījumi. 
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177. 

980603/258349 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 130 11 6 Rūdolfa Blaumaņa iela 
27, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021945 Jēkabpils 
valsts ģimnāzijas 
teritorija 

Vietējās nozīmes 
dižkoks, Piemiņas 
koks 

(Atrodas tuvāk sporta zālei takas malā). Koks labā 
stāvoklī, 6m augstumā stumbrs sadalās. 
Vienpusējs vainags. 

178. 

980603/258350 Ulmus glabra Parastā goba 392 25 20 Rūdolfa Blaumaņa iela 
27, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021945 Jēkabpils 
valsts ģimnāzijas 
teritorija 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Piemiņas 
koks 

Koks labā stāvoklī, gobu Holandes slimības pirmās 
pazīmes vainagā. Sausi, kalstoši zari3m un 7m 
augstumā stumbrs dalās.  6m augstumā putnu 
apdzīvots dobums. Stumbrā zāģētu zaru vietas – 
aizaugošas. 

179. 

980603/258311 Betula 
pendula 
‘Youngii’ 

Āra bērza šķirne 78 (0,5m augstumā 
87) 

4.5 8 Slimnīcas iela 5, zemes 
vienības apzīmējums 
56010011435, 
Jēkabpils 3.vidusskola 

Reta citzemju 
kokaugu suga 
(šķirne) 

No potējuma vietas celts uz augšu un veido 
nokarenu vainagu. Atrodas pie skolas ieejas. 

180. 

980603/258312 Betula 
pendula 
‘Youngii’ 

Āra bērza šķirne 67 (0,5m augstumā 
85) 

4.5 8 Slimnīcas iela 5, zemes 
vienības apzīmējums 
56010011435, 
Jēkabpils 3.vidusskola 

Reta citzemju 
kokaugu suga 
(šķirne) 

Savdabīgs ieaudzis stumbrā zars, kas veido osu. 
Labā stāvoklī. Atrodas pie skolas ieejas. 

181. 

980603/258343 Tilia cordata Parastā liepa 443 23 20.5 Strūves parks, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021749 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, 2,5m augstumā sadalās divos 
stumbros, šaurā V veida žākle, plaisa no žākles 
vietas līdz celma daļai. Plaisa aizaugoša. Ir 
uzstādīta atsaite. Ieteikts iztīrīt V veida žākles 
vietu. 

182. 

980603/258344 Acer 
platanoides 

Parastā kļava 306 22 22 Strūves parks, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021749 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Kokam 3m augstumā V veida žāklē stumbrs 
sadalās divās starās, konstatēti sēņu augļķermeņi. 
Iekaltuši otrās pakāpes skeletzari. Stumbra 
koksnes iegrimumi. Žāklē iesējies un aug plūškoks. 

183. 

980603/258345 Juglans 
cinerea 

Pelēkais 
riekstkoks 

114 16 8 Strūves parks, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021749 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Pēc vairākām ziemām  ar nepastāvīgu 
temperatūru, koks ir ievērojami cietis - daudz 
sausu atmirstošu zaru. Nepieciešama  vainaga 
sanitārā kopšana. 

184. 

980603/258313 Tilia cordata Parastā liepa 183/211/230 (0,5m 
augstumā 409cm ) 

24.5 20 Strūves parks, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021749 

Ainavisks koks 1-1,5 m augstumā dalās trīs stumbros, plaisas 
stumbrā. Vainaga daļā ieteicams uzlikt atsaites. 
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185. 

980603/258317 Carpinus 
betulus 

Parastais 
skābardis 

61/52 6 9 Strūves parks, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021749 

Īpaši 
aizsargājama 
augu suga. 

Austrumlatvijā reti stādīta suga, divstumbru koks. 
Iekaltuši otrās pakāpes zari. Stumbrs 0,5m 
augstumā iedalās divās starās. Stumbrā no 1,0 m  
līdz 1,8m augstumam rēta. Ieteicams kompaktizēt 
vainagu, lai veicinātu koka atjaunošanos un 
ainaviskumu. 

186. 

980603/258366 Quercus robur Parastais ozols 196 14 18 Vecpilsētas laukums 1, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022081. 
grāmatnīca ”Aisma” 

Piemiņas koks 
1941.g.14.jūnija 
represiju 
upuriem 

Koks labā stāvoklī. 1,0 - 1,4 m augstumā apaugusi 
5cm plata rēta stumbrā. Atmiruši atsevišķi otrās 
pakāpes zari. 

187. 

980603/258367 Quercus robur Parastais ozols 258 16 22 Vecpilsētas laukums 1, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022081. 
grāmatnīca ”Aisma” 

Piemiņas koks 
1941.g.14.jūnija 
represiju 
upuriem 

Koks labā stāvoklī. Stumbrā aizaugoša plaisa no 
0,3 līdz 3,5m augstumam. Balsta saknes bojājumi. 
Nepieciešama sānzaru īsināšana uz ēkas pusi. 

188. 

980603/258380 Carpinus 
betulus 

Parastais 
skābardis 

68 (72/63- saauguši 
stumbri) 89/62 

16 16 Vienības iela 48, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022381.          
Kena parks 

Īpaši 
aizsargājama 
augu suga. 

Austrumlatvijā reti stādīta suga, daudzstumbru 
koks. Celma atvases. Nozāģēts 1 stumbrs. 

189. 

980603/258258 Picea mariana Melnā egle 45 8.5 6 Vienības iela 48, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022381.Kena 
parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Salīdzinot ar iepriekšējo inventarizāciju, koks ir 
ievērojami paaudzies un ir lielisks savas sugas 
eksemplārs. Vismaz pagaidām vienīgais šīs sugas 
eksemplārs Jēkabpils pilsētā. 

190. 

980603/258382 Larix decidua Eiropas lapegle 277/184/108/89 20 13 Vienības iela 4A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022380.             
Kena parks         

Valsts nozīmes 
dižkoks. 
Savdabīgais koks. 
Ainaviskais koks. 

Ļoti ainavisks un patiesi savdabīgs koks. 
Apmierinošā stāvoklī. Virspusējas balsta saknes 
bojātas. Skrajš vainags ar sausiem skeletzariem 
vainagā. Stumbrā trīs bojāti laukumi. Zara 
zāģējuma vietā atvērts trupes dobums. (Blakus 
aug otra lapegle ar stumbra apkārtmēru 161cm). 
Nepieciešama vainaga sanitārā kopšana. 

191. 

980603/258381 Ulmus laevis Parastā vīksna 136/90/168 (0,5m 
augstumā 280cm) 

21 17 Vienības iela 4A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022380.Kena 
parks 

Ainaviskais koks. Labā stāvoklī, saknēm pļaušanas bojājumi.1,30cm 
augstumā  stumbru veido divi kopā saauguši 
stumbri. Kopumā kokam ir četri stumbri. 
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192. 

980603/258383 Populus x 
canescens 

Pelēcīgā apse 265 20 18 Vienības iela 4A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022380. Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Atmirušas saknes dīķa pusē, slīps stumbrs, 6m 
augstumā sēņu augļķermeņi, daļa vainaga 
atmirusi, iekaltuši skeletzari, vainags noliekts uz 
parka pusi. Nepieciešama vainaga sanitārā 
kopšana. 

193. 

980603/258384 Populus x 
canescens 

Pelēcīgā apse 370 20 20 Vienības iela 4A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022380.Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Stumbrs zem leņķa dīķa virzienā, stumbra 
pamatam abās pusēs sēru piepe, no 2 līdz 5m 
augstumā plašs stumbra segments, atmiris vaļējs, 
tā platums 60cm, vainags daļēji noārdījies, daudz 
sausu zaru, vainags vērsts virs dīķa. Nepieciešama 
vainaga sanitārā kopšana. Novērota Spožā skudra  

194. 

980603/258385 Populus x 
canescens 

Pelēcīgā apse 276 19 22 Vienības iela 4A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022380.        Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Stumbrs zem leņķa, vērsts uz Vienības ielas pusi, 
vainags apmierinošā stāvoklī, kaltuši zari,0,5 m 
augstumā trupe. Nepieciešama vainaga sanitārā 
kopšana. Novērota Spožā skudra . 

195. 

980603/258386 Populus x 
canescens 

Pelēcīgā apse 338 16 22 Vienības iela 4A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022380. Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Vainags un stumbrs labā stāvoklī, 2m augstumā 
zara vietā trupe. Nepieciešama vainaga sanitārā 
kopšana. Koks atrodas blakus trotuāram. 

196. 

980603/258387 Larix x 
marschlinsii 
(L. x eurolepis) 

Eiropas un 
Japānas 
lapegles hibrīds 

211 21 12 Vienības iela 4A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022380.Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga. 

Labā stāvoklī, 1,3m augstumā atvērta 20 cm plata 
rēta, aplieva dzīva. Vainagā sausi zari. Zāģētu zaru 
vietas sveķojas. Mehāniski stumbra bojājumi pie 
sakņu kakla(trimmeris). Nepieciešama vainaga 
sanitārā kopšana. Atrodas vistuvāk Kļavu ielai. 

197. 

980603/258388 Populus alba Baltā apse 343 16 14 Vienības iela 4A, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022380.        Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Veikta vainaga sanitārā kopšana, centrālie vainaga 
zari dzīvi. Zaru vietās trupe, putnu dobums. Slīps 
stumbrs. Sakņu trupes pazīmes. Atrodas blakus 
Kļavu ielai. 

198. 

980603/258376 Salix alba Baltais vītols 301 14 20 Vienības iela 4A. Zemes 
kadastra apzīmējums 
56010022380.            
Kena parks. 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. 
Savdabīgais koks 
(vītols - soliņš) 

Izliekts stumbrs virs dīķa, apmierinošā stāvoklī, 
sēra piepes pie sakņu kakla. 
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199. 

980603/258356 Acer 
platanoides 

Parastā kļava 327 16 12 Zaļa iela 9, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021981 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Atvērts dobums 2,5m augstumā .Stumbrā koksnes 
iegrimumi. Vainagā nozāģēti galotnes un 
skeletzari. Atsegtas virspusējās balsta saknes. V 
veida žāklē ieaudzis Ribes rubrum. Vainaga 
sanitārā kopšana. Stumbra trupe. Nepieciešama 
vainaga kopšana elektrolīnijas zonā. Labot 
zāģējuma vietu zaram. Regulāri sekot koka 
stāvoklim, ja parādās sēņu infekcijas pazīmes 
stumbra sazarošanās zonā, pieļaujams risināt 
jautājumu par novākšanu.  

200. 

980603/258336 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 142 7 8 Zaļā iela 22 zemes 
kadastra apzīmējums 
56010020200 .Pie 
”Gaļas kombināts” 
autostāvvietas. 

Savdabīgais koks. 
“Priede - elkonis” 

Saliekušies zari veido savdabīgu cepures veida 
vainagu. Koks apmierinošā stāvoklī. Nenozīmīgi 
stumbra bojājumi. Nepieciešama vainagu sanitārā 
kopšana. 

201. 

980603/258355 Fraxinus 
pennsylvanica 
var. 
pennsylvanica  

Pensilvānijas 
osis 

138 14 10 Zaļā iela 9, zemes 
kadastra apzīmējums 
56010021981 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Vienpusējs vainags. Sausi zari vainagā. Viens no 
stumbriem gājis bojā, 1,8m augstumā nozāģēts 
zars, atvērta rēta, celma daļā trupes pazīmes, 
apmierinošā stāvoklī. Novākt akmeņus no celma 
zonas. Herbārijs- lapu kāti kaili, lapu plātnes 
dzīslas matainas.  

202. 

980603/258322 Padus 
serotina 

Vēlā ieva 55/56 (0,5m 
augstumā 88cm) 

8 8 Zvanītāju iela 47a, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021468 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Kokam vienpusējs vainags.1m augstumā sadalās 
divos U veidīgi izvērstos stumbros. Atsegtas, 
nedaudz bojātas saknes, vienpusējs vainags, koku 
nomāc līdzās augošā parastā kļava. Izzāģēt 
traucējošos kļavas zarus! 

203. 

980603/258323 Larix decidua Eiropas lapegle 276 14 18 Zvanītāju iela 47a, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021468 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Kokam jau samērā sen nolauzta galotne, no 
skeletzara izveidojusies jauna konkurējošā 
galotne. Koks apmierinošā stāvoklī, celma daļā 
trupes pazīmes. Sausi zari. Nepieciešama vainaga 
kopšana. 

204. 

980603/258321 Cotinus 
obovatus 

Amerikas 
parūkkoks 

46/44/30/40 5 8 Zvanītāju iela 72, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021402 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Neliels slīps kociņš ar četriem stumbriem. O,5m 
augstumā dalās divos stumbros un vēlreiz dalās 
divos stumbros 0,8m augstumā. Celma zonā 
atvērta plaisa, bez trupes pazīmēm. Vienā pusē 
atsegtas saknes. Koka vainagā daudz kaltušu zaru. 
Nepieciešama sauso zaru izzāģēšana. 
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2  PIELIKUMS KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTS 

Datu avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija http://mantojums.lv/lv/piemineklu-saraksts/ 

Aizsardz. 
nr. 

Vērtības grupa Pieminekļa veids Nosaukums Atrašanās vieta Datējums 

27 Valsts nozīmes Vēsture Mākslinieku O. un U. Skulmju dzīves vieta Jēkabpils, Brīvības iela 26; 19.gs.b.- 20.gs.s. 

904 Valsts nozīmes Arheoloģija Krustpils viduslaiku pils Jēkabpils, Rīgas iela 214; Krustpilī   

6304 Valsts nozīmes Arhitektūra Uniātu baznīca Jēkabpils, Brīvības iela 167; 1783. 

6305 Valsts nozīmes Arhitektūra Nikolaja klostera baznīca ar žogu 
Jēkabpils, Brīvības iela 200/202; Jēkabpils, Brīvības 
iela 204; 1774., 19.gs. v. 

6306 Valsts nozīmes Arhitektūra Apriņķa skola Jēkabpils, Pasta iela 1; 1820. 

6307 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamo ēku komplekss 
Jēkabpils, Pasta iela 83; Jēkabpils, Pasta iela 81; 
Jēkabpils, Pasta iela 85; Jēkabpils, Pasta iela 87; 19.gs. 2.p. 

6308 Valsts nozīmes Arhitektūra Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve 
Jēkabpils, Rīgas iela 214; Jēkabpils, Rīgas iela 211a; 
Jēkabpils, Rīgas iela; 13.-19.gs. 

8587 Valsts nozīmes Industriālais Strūves astronomisko novērojumu punkts Jēkabpils; Strūves parkā 1826. 

9114 Vietējas nozīmes Arhitektūra Aizsargu nams Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 3; 1935.-1936. 

9115 Vietējas nozīmes Arhitektūra Jēkabpils luterāņu baznīca Jēkabpils, Brīvības iela 123; 1769.-1807. 

9116 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jēkabpils, Brīvības iela 125A; 1808. 

7432 Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs Jēkabpils 14.gs.,16.-19.gs., 

9170 Vietējas nozīmes Māksla Kapa piemineklis Ceru ģimenei Jēkabpils, Kapu iela 2, Jēkabpils pilsētas kapos 1936. 

3389 Valsts nozīmes Māksla Altāris 
Jēkabpils, Rīgas iela 221a, Krustpils luterāņu 
baznīca 19.gs.lv. 

3390 Valsts nozīmes Māksla Cilnis "Ģerbonis" un piemiņas plāksne 
Jēkabpils, Rīgas iela 221a, Krustpils luterāņu 
baznīca 19.gs.lv. 

3391 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 
Jēkabpils, Rīgas iela 221a, Krustpils luterāņu 
baznīca 1818. 

3392 Valsts nozīmes Māksla Fasādes dekoratīvā apdare 
Jēkabpils, Rīgas iela 221a, Krustpils luterāņu 
baznīca 19.gs.lv. 

3393 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare 
Jēkabpils, Rīgas iela 221a, Krustpils luterāņu 
baznīca 19.gs.lv. 

3394 Valsts nozīmes Māksla Piemiņas plāksne ar Korfu ģērboni 
Jēkabpils, Rīgas iela 221a, Krustpils luterāņu 
baznīca 1686. 

3395 Valsts nozīmes Māksla Portāls ar cilni un durvju komplekts 
Jēkabpils, Rīgas iela 221a, Krustpils luterāņu 
baznīca ap 1818. 
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3. PIELIKUMS PIESĀRŅOTO UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTO VIETU SARAKSTS 

Datu avots: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” reģistrs “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs”, dati 2017. gads  

Nr. 
pk. 

Reģistrācijas 
numurs 

Vietas nosaukums Vietas kategorija Adrese Kadastrs Darbības nozare 
Piesārņojuma 
raksturojums 

Piezīmes 
saimnieciskās 

darbības 
veikšanu 

1 56015/4740 

Jēkabpils cietuma katlu 
māja 

 Potenciāli piesārņota 
vieta 

Ķieģeļu iela 14, 
Jēkabpils 

56010010836 
56010010823 

4030-Tvaika un karstā 
ūdens piegāde   

Nav 
informācijas  

Tiek veikta 

2 56015/4696 SIA “ VIADUKTS ” 
Potenciāli piesārņota 

vieta 
Zvaigžņu iela 6, 

Jēkabpils 
56010013213 

4030-Tvaika un karstā 
ūdens piegāde   

Nav 
informācijas  

Tiek veikta 

3 56015/4424 

SIA ULD, mēbeļu 
ražošana 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Dzirnavu iela 12, 
Jēkabpils 

56010020610 
3614-Pārējo mēbeļu 

ražošana    

Nav 
informācijas  

 

4 56015/4369 

SIA “Rīgas CBR 4”, 
mobilā asfaltbetona 

rūpnīca 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Rīgas iela 230, 
Jēkabpils 

56010013559 

2682-Pārējo citur 
neklasificēto nemetālisko 

minerālu izstrādājumu 
ražošana    

Nav 
informācijas  

Tiek veikta 

5 56015/4650 

SIA “Latvija Statoil“ 
DUS, gāzes uzpildes 

stacija, automazgātava 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Rīgas iela 218g, Rīga 56010013555 
  5050-Automobiļu 

degvielas 
mazumtirdzniecība   

Naftas produkti 

Tiek veikta 

6 56015/4303 

Asfaltbetona ražošanas 
rūpnīca ”Ceļinieki” 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Rīgas iela 33, Rīga 56010011171 
2600- PĀRĒJO 

NEMETĀLISKO MINERĀLU 
IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA    

Nav 
informācijas  

 

7 56015/888 
SIA "Ošukalns" DUS 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Bebru iela 104a, Rīga 56010020220 
  5050-Automobiļu 

degvielas 
mazumtirdzniecība   

Nav 
informācijas  

Tiek veikta 

8 56015/887 

PU "Jēkabpils 
siltumtīkli"(katlu māja) 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Tvaika iela 4, Rīga 56010020263 
4030-Tvaika un karstā 

ūdens piegāde   

Nav 
informācijas  

Tiek veikta 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=3815
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=3786
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=3590
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=3552
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=3752
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=3507
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=651
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=650
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Nr. 
pk. 

Reģistrācijas 
numurs 

Vietas nosaukums Vietas kategorija Adrese Kadastrs Darbības nozare 
Piesārņojuma 
raksturojums 

Piezīmes 
saimnieciskās 

darbības 
veikšanu 

9 56015/885 Cukurfabrikas teritorija 
Potenciāli piesārņota 

vieta 
Rīgas iela 218, Rīga 

56010013542 
56010013534 
56010013524 
56010013533 
56010013532 
56010013523 
56010013536 
56010013535 

1583-Cukura ražošana   
Nav 

informācijas  

Tiek veikta 

10 56015/884 Latvijas Nafta DUS 
Potenciāli piesārņota 

vieta 
Zaļā iela 32, Rīga 

56010022623 
56010022650 
56010022625 

  5050-Automobiļu 
degvielas 

mazumtirdzniecība   

Nav 
informācijas  

Tiek veikta 

11 56015/883 
Cietums 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Ķieģelu iela 17c, 
Jēkabpils 

56010010836 
56010010823 

7523-Tieslietu iestāžu 
darbība    

Nav 
informācijas  

Tiek veikta 

12 56015/880 Dzelzceļš DEPO 
Potenciāli piesārņota 

vieta 
Ā.Elksnes iela 18, 

Jēkabpils 
56010013232 6010-Dzelzceļa transports    

Piesārņojums 
no tranzīta 

kravām, nav 
detalizēts   

Tiek veikta 

13 56015/886 

Jēkabpils katlu māja 
Nr.2 

Piesārņota vieta 
Enerģijas iela 15, 

Jēkabpils 
56010011608 

4030-Tvaika un karstā 
ūdens piegāde    

Naftas produktu 
piesārņojums 

augsnē   

 

14 56015/882 

Latvijas Nafta DUS 
Nr.20 

Piesārņota vieta 
Rīgas iela 110/108, 

Jēkabpils 
56010011364 
56010011349 

5050-Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība    

Nav 
informācijas 

 

15 56015/881 
Jēkabpils Termināls Piesārņota vieta 

Artilērijas iela 7, 
Jēkabpils 

56010011601 

5151-Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā un 

līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība   

Naftas produktu 
piesārņojums 

gruntī un 
gruntsūdeņos   

Tiek veikta 

 

 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=648
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=647
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=646
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=643
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=649
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=645
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=644
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4. PIELIKUMS PAAUGSTINĀTAS BĪSTAMĪBAS OBJEKTU SARAKSTS 

Nr.
p.k. 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Juridiskā adrese Reģistrācijas nr. 
Objekta darbības vietas 
adrese 

Atbilstība MK 
noteikumiem Nr. 563 
(2017.), kategorija 

Drošības 
aizsargjosla, m 

Objekta veids 
Piesārn. 
darbības 
kateg. 

C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekti 

1 SIA „EK Trade” Artilērijas iela 7, Jēkabpils 45403011793 Artilērijas iela 7 Atbilst, vietējas nozīmes 50 naftas bāze C 

Lokālas ietekmes paaugstinātas bīstamības objekti 

1  VIADA Baltija AS Alises iela 3, Rīga, Latvija 40103867145 
DUS "Jēkabpils - 2", Jēkabpils, 
Brīvības iela 23 Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS B 

2  VIADA Baltija AS Alises iela 3, Rīga, Latvija 40103867145 
DUS "Jēkabpils - 3", Jēkabpils, 
Latgales iela 42 Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS B 

3  VIRŠI-A AS 

Kalna iela 17, Aizkraukle, 
Aizkraukles pag., 
Aizkraukles nov., LV-5101 40003242737 

DUS 'Jēkabpils', Jēkabpils, 
Jāņa Akurātera iela 13 Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS B 

4  "OŠUKALNS" SIA 
Bebru iela 104A, Jēkabpils, 
LV-5201 45403003353 Jēkabpils, Tvaika iela 7 Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS B 

5 NESTE LATVIJA SIA 
Bauskas iela 58A, Rīga, LV-
1004 40003132723 Jēkabpils, Rīgas iela 247 Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS B 

6  Circle K Latvia SIA Duntes iela 6, Rīga, LV-1013 40003064094 DUS Jēkabpils, Rīgas iela 218Ž Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS B 

7 SIA “Galvers” Purvciema ielā 26-14, Rīga 40103119204 Rīgas iela 243 Neatbilst, lokālas ietekmes 0 GUS C 

8 SIA "Dinaz” Jelgavas iela 2A, Daugavpils 40003497879 Varoņu iela 6 Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS C 

9 SIA “Neste Latvija” Bauskas ielā 58a, Rīga 40003132723 Vienības iela 1a Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS C 

10 SIA „INTER GAZ” Vaļņu iela 30, Daugavpils 51503023031 Neretas iela 28 Neatbilst, lokālas ietekmes 0 GUS C 

12 AS „VIADA BALTIJA” Bauskas iela 58A-8, Rīga 40103867145 Vienības iela 3 Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS C 

13 SIA „ASTARTE NAFTA” Brīvības iela 60, Dobele 40003276964 Kļavu iela 4 Neatbilst, lokālas ietekmes 25 DUS C 

14 
SIA "Latvijas propāna 
gāze" 

Kurzemes prospekts 19, 
Rīga  40003493561 Brīvības iela 288a Jēkabpils Neatbilst, lokālas ietekmes 0 SNG tvertne   

15 
SIA "Latvijas propāna 
gāze" 

Kurzemes prospekts 19, 
Rīga  40003493562 Meža iela 8 Jēkabpils Neatbilst, lokālas ietekmes 0 SNG tvertne   

16 
SIA "Latvijas propāna 
gāze" 

Kurzemes prospekts 19, 
Rīga  40003493563 Nameja iela 1 Jēkabpils Neatbilst, lokālas ietekmes 0 SNG tvertne   

17 
SIA "Latvijas propāna 
gāze" 

Kurzemes prospekts 19, 
Rīga  40003493564 Pļaviņu iela 50 Jēkabpils Neatbilst, lokālas ietekmes 0 SNG tvertne   
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Nr.
p.k. 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Juridiskā adrese Reģistrācijas nr. 
Objekta darbības vietas 
adrese 

Atbilstība MK 
noteikumiem Nr. 563 
(2017.), kategorija 

Drošības 
aizsargjosla, m 

Objekta veids 
Piesārn. 
darbības 
kateg. 

18 
SIA "Latvijas propāna 
gāze" 

Kurzemes prospekts 19, 
Rīga  40003493565 Rīgas iela 231 Jēkabpils Neatbilst, lokālas ietekmes 0 SNG tvertne   

            0 SNG tvertne   

19 
SIA "Latvijas propāna 
gāze" 

Kurzemes prospekts 19, 
Rīga  40003493567 Slimnīcas iela 3 Jēkabpils Neatbilst, lokālas ietekmes 0 SNG tvertne   

20 
SIA "Latvijas propāna 
gāze" 

Kurzemes prospekts 19, 
Rīga  40003493568 Zemgales iela 7 Jēkabpils Neatbilst, lokālas ietekmes 0 SNG tvertne   

            0 SNG tvertne   

Sarakstu, izvērtējot normatīvo aktu prasības un pieejamo informāciju sagatavoja teritorijas plānojuma izstrādātājs SIA “Grupa93” 

 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

120 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

5. PIELIKUMS B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠO DARBĪBU ATĻAUJU SARAKSTS 

Datu avots: Vides pārraudzības valsts birojs, http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas  

Nr. 
p.k. 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Juridiskā adrese 
Reģistrācijas 
nr. 

Piesārņojošās Piesārņojošās darbības 

Atļaujas Nr. 
Izsniegšanas 

datums 
darbības norises vietas 
adrese 

veids atbilstoši Noteikumu Nr.1082 1. 
pielikumam 

1 Jēkabpils pilsētas NAI 
ar ŪSS, katlu māja 
„Veseļi” 

Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-
5201 

45403000395 Jēkabpils pilsēta (NAI 
“Daugavsala”, 
atdzelžošanas stacija 
„Veseļi”) 

5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas 
vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem 
atkritumiem 
8.9. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar 
jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras 
attīrītos notekūdeņus novada vidē 

DA10IB0055 03.08.2010. 

2 Jēkabpils reģionālā 
slimnīca SIA 

A. Pormaļa iela 125, 
Jēkabpils, LV-5201 

40003007778 A. Pormaļa iela 125, 
Jēkabpils, LV-5201 

1.1.1.  sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas 
iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai 
gāzveida kurināmo 
1.1.2.  sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir no 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas 
iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu 
(mazutu) 
8.6. slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100 

DA14IB0013 20.03.2014. 

3 Jēkabpils siltums SIA Nameja iela 4a, Jēkabpils, LV 
5401 

40003007778 Tvaika iela 4, Jēkabpils 1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas 
iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai 
gāzveida kurināmo 

DA10IB0056  06.08.2010. 

4 Jēkabpils siltums SIA Nameja iela 4a, Jēkabpils, LV 
5401 

40003007778 Dārzu iela 7, Jēkabpils, LV 
5201  

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas 
iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai 
gāzveida kurināmo 

DA10IB0007 22.01.2010. 

5 Jēkabpils ūdens SIA Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-
5201 

45403000395 “Daugavsala”, Jēkabpils 5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas 
vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem 
atkritumiem 
8.9. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar 
jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras 
attīrītos notekūdeņus novada vidē 

DA10IB0055 03.08.2010. 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas
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Nr. 
p.k. 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Juridiskā adrese 
Reģistrācijas 
nr. 

Piesārņojošās Piesārņojošās darbības 

Atļaujas Nr. 
Izsniegšanas 

datums 
darbības norises vietas 
adrese 

veids atbilstoši Noteikumu Nr.1082 1. 
pielikumam 

6 Tehprojekts SIA Rīga, Ūnijas iela 12 40103020397 Jēkabpils, Ausekļa iela 3 2.8. Metālu ražošana un apstrāde: citas iekārtas 
dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei 
ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk 
8.1.4. iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos 
savienojumus un kurām nepieciešama atļauja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas 
no stacionārajiem piesārņojuma avotiem 

DA15IB0015 16.03.2015. 

7 Miķelāni bekons SIA  "Ošlejas", Jaunbērzes pag., 
Dobeles nov., LV-3717 

48503015657 Jēkabpils gaļas ražošanas 
kombināts, Jēkabpils, Zaļā 
iela 22b 

6.1. lopkautuves ar kautķermeņu ražošanas jaudu no 
5 līdz 50 tonnām diennaktī 
7.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās 
apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus 
(izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām 
gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un 
pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 
līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā 
(ceturkšņa vidējais rādītājs) 

DA15IB0003 10.01.2015. 

8  VIADA Baltija AS Alises iela 3, Rīga, Latvija 40103867145 DUS "Jēkabpils - 2", 
Jēkabpils, Brīvības iela 23 

1.4. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas 
daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, 
kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un 
vairāk kubikmetru gadā 

DA16IB0008   
03.10.2016. 

9  VIADA Baltija AS Alises iela 3, Rīga, Latvija 40103867145 DUS "Jēkabpils - 3", 
Jēkabpils, Latgales iela 42 

1.4. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas 
daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, 
kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un 
vairāk kubikmetru gadā 

DA11IB0048 14.11.2011. 

10  VIRŠI-A AS  Kalna iela 17, Aizkraukle, 
Aizkraukles pag., Aizkraukles 
nov., LV-5101 

40003242737 DUS 'Jēkabpils', Jēkabpils, 
Jāņa Akurātera iela 13 

1.4. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas 
daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, 
kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un 
vairāk kubikmetru gadā 

DA12IB0003 20.02.2012. 

11   
"OŠUKALNS" SIA 

 Bebru iela 104A, Jēkabpils, 
LV-5201 

45403003353 Jēkabpils, Tvaika iela 7 1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā 
ievadītā siltuma jauda ir no 5 līdz 50 megavatiem, ja 
sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu (arī koksni 
un kūdru) vai gāzveida kurināmo 

DA10IB0036  17.06.2010 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

122 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

Nr. 
p.k. 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Juridiskā adrese 
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veids atbilstoši Noteikumu Nr.1082 1. 
pielikumam 

12 AMETEKS SIA Priekules iela 3-21, Liepāja, 
LV-3416 

42103040230 Jēkabpils, Dzelzceļmalas 
iela 5 

5.10. iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai 
īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas 
stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu 
atkritumu dienā un vairāk 
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo 
atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 
tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un 
konteineru noliktavas, izņemot atkritumu 
uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik 
nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku 
veselībai vai videi 

DA11IB0009 09.03.2011. 

13 NESTE LATVIJA SIA Bauskas iela 58A, Rīga, LV-
1004 

  
40003132723 

Jēkabpils, Rīgas iela 247 1.4. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas 
daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, 
kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un 
vairāk kubikmetru gadā 

DA14IB0028 11.07.2014. 

14   
Circle K Latvia SIA 

Duntes iela 6, Rīga, LV-1013   
40003064094 

Jēkabpils, Rīgas iela  218G 1.4. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas 
daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, 
kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un 
vairāk kubikmetru gadā 

DA10IB0008 25.01.2010. 

15 ASG HOLDING SIA "Bunkuri", Meļņova ,Vērēmu 
pagasts, Rēzeknes novads, 
LV-4604 

44103031433 Jēkabpils, Rīgas iela 224 5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo 
atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 
tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un 
konteineru noliktavas, izņemot atkritumu 
uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik 
nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku 
veselībai vai videi 

DA14IB0020 29.04.2014. 

16 VIADUKTS' Latvijas-
Lietuvas 
kopuzņēmums, SIA 

Zvaigžņu iela 6, Jēkabpils, LV-
5202 

40003030420   
Jēkabpils, Zvaigžņu iela 6 

1.1.4. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma 
jauda ir no 0,2 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas 
iekārtā izmanto ogles (akmeņogles) 
2.8. Metālu ražošana un apstrāde: citas iekārtas 
dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei 
ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk 

DA10IB0028   
17.05.2010. 

17 "SANEKSS" SIA Tukuma iela 3-12, Rīga, LV-
1002 

41203011633  Pelītes iela 8a, Jēkabpils, 
LV-5201 

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo 
atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 
tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un 
konteineru noliktavas, izņemot atkritumu 
uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik 
nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku 
veselībai vai videi 

DA13IB0036 01.10.2013. 
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18 SIA V&Tlom Krustabaznīcas iela 14, Rīga, 
LV1006 
 

40103601014 Nameja iela 64, Jēkabpils 5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo 
atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 
tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un 
konteineru noliktavas, izņemot atkritumu 
uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik 
nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku 
veselībai vai videi 

DA13IB0040 03.12.2013. 
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6. PIELIKUMS C KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠO DARBĪBU APLIECINĀJUMU SARAKSTS 

Datu avots: VVD Daugavpils RVP sniegtā informācija, 2017. gada septembris* 

Nr. 
p.k. 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Juridiskā adrese Reģistrācijas nr. 
Piesārņojošās 
darbības vietas 
adrese Jēkabpilī 

Piesārņojošās darbības veids 
atbilstoši Noteikumu Nr.1082  
2. pielikumam  

Apliecinājuma Nr. 
Izsniegšanas 
datums 

1 SIA “MEGO” Klīveru ielā 3, Rīga 40003461212 Vienības iela 1A 

5.4. žāvētavas, gaļas, gastronomijas 
ražotnes (arī veikalos);  
5.5. maizes cepšana un konditorejas 
izstrādājumu ražošana 

JP-08 28.05.2003. 

2 SIA “Jēkabpils LT” Brīvības ielā 2b, Jēkabpils 45403004486 Brīvības iela 2b 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-11 30.09.2003. 

3 SIA “BASKOL” Lubānas ielā 123-34, Rīga 40003356013 Zaļā iela 197 1.3. Degvielas uzpildes stacija JP-13 19.01.2004. 

4 SIA “Galvers” Purvciema ielā 26-14, Rīga 40103119204 Rīgas iela 243 1.4. Gāzes uzpildes stacija JP-14 03.02.2004. 

5 
SIA “Latvijas 
nacionālā naftas 
kompānija” 

Jelgavas iela 2A, Daugavpils 40003497879 Varoņu iela 6 1.3. Degvielas uzpildes stacija JP-15 18.02.2004. 

6 
SA “JK Namu 
pārvalde” 

Pormaļa ielā 39, Jēkabpils 45403000484 Rīgas iela 104 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-18 01.03.2004. 

7 SIA “Tora plus’” 
Viestura ielā 36a-9, 
Jēkabpils 

45402010466 Pļaviņu iela 51 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-20 01.03.2004. 

8 SIA “Brēķu studenti” Madonas ielā 6, Jēkabpils 45404003613 Aizupes iela 1a 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-22 11.03.2004. 

9 
SA “JK Namu 
pārvalde” 

Pormaļa ielā 39, Jēkabpils 45403000484 Pormaļa iela 39 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-24 31.05.2004. 

10 SIA “KARA V” Gulbju ielā 12, Jēkabpils 45403008079 Zīlānu iela 66c/1-3 4.2. Kokzāģētava JP-25 03.06.2004. 

11 SIA “Sudrabiņi” 
Zīlānu ielā 66c/1-2, 
Jēkabpils 

45403005443 Zīlānu iela 66c/1-2 4.2. Kokzāģētava JP-26 17.06.2004. 

12 SIA “MAREA” Zīlānu ielā 68b/1, Jēkabpils 40003341982 Zīlānu iela 68b/1 
1.1.Sadedzināšanas iekārta 
4.2. Kokzāģētava 

JP-30 14.07.2004. 

13 SIA “Neste Latvija” Bauskas ielā 58a, Rīga 40003132723 Vienības iela 1a 1.3. Degvielas uzpildes stacija JP-33 13.09.2004. 

14 SIA “HOLZ-KOP” 
“Lauki”, Kūku pagasts, 
Krustpils novads 

40003150733 Dzelzceļmalas iela 2 4.2. Kokzāģētava JP-34 13.09.2004. 

15 SIA “Eiroserviss” Rīgas ielā 218c, Jēkabpils 45403003048 Rīgas iela 218c 6.1. Autoserviss JP-38 22.12.2004. 

16 SIA „Dzidri” Neretas iela 82, Jēkabpils 40001000135 Neretas iela 82 
1.1.Sadedzināšanas iekārta; 
6.1.Autoserviss 

JP-39 07.02.2005. 

17 
SIA „Jēkabpils 
siltums” 

Nameja iela 4a, Jēkabpils 40003007778 Celtnieku iela 13a 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-41 10.02.2005. 

18 
SIA „Jēkabpils 
siltums” 

Nameja iela 4a, Jēkabpils 40003007778 Ķieģeļu iela 1 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-42 10.02.2005. 
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19 SIA „Daugavkrasti” 
Mežrūpnieku iela 2, 
Jēkabpils 

55403007361 Mežrūpnieku iela 2 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-43 15.02.2005. 

20 
SIA “AUTO CENTRS 
KREICBURGA" 

Rīgas iela 255, Jekabpils 45402003695 Rīgas iela 255 6.1. Autoserviss JP-45 25.05.2005. 

21 SIA “Brēķu studenti” Madonas ielā 6, Jēkabpils 45404003613 Madonas iela 6 

1.1.Sadedzināšanas 
iekārta; 1.3. Degvielas 
uzpildes stacija; 4.2. 
Kokzāģētava; 6.1. 
Autoserviss; 6.3. NAI 

JP-50 14.11.2005. 

22 SIA “SELKO” Ausekļa iela 1, Jēkabpils 40003211012 Ausekļa iela 1 
1.1.Sadedzināšanas 
iekārta; 
4.2. Kokzāģētava 

JP-52 17.11.2005. 

23 
SIA “Jēkabpils 
autocentrs” 

 Fabrikas iela 2a, Līvāni, 
Līvānu novads 

41503033606 J. Akuratera iela 5a 
1.1.Sadedzināšanas iekārta; 
 6.1. Autoserviss 

JP-54 19.12.2005. 

24 SIA “NIKO” 
Draudzības aleja 9, 
Jēkabpils 

45402001603 Rīgas iela 224 6.1. Autoserviss JP-57 26.06.2006. 

25 SIA “TALLA” Dzelzceļmalas 4, Jēkabpils 45402003958 Dzelzceļmalas 4 4.2. Kokzāģētava JP-58 26.06.2006. 

26 SIA „MARTEKS” 
„Lazdugravas”, Rogāļi, Kūku 
pagasts, Krustpils novads 

45403009638 Brīvības iela 2E/1 6.1. Autoserviss JP-60 24.01.2007. 

27 SIA „AS&KO”  Akmeņu iela 10, Jēkabpils 55403004011 Akmeņu iela 10 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-64 01.02.2008. 

28 SIA „AMETEKS” Priekules iela 3-21, Liepāja 42103040230 Rīgas iela 222a 2.2.Metālapstrāde JP-65 28.02.2008. 

29 SIA „AMETEKS” Priekules iela 3-21, Liepāja 42103040230 Brīvības iela 3b 2.2.Metālapstrāde JP-65 28.05.2008. 

30 SIA „MARNO J”  Lomonosova iela 6, Rīga 40003529233 Vienības iela 7 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-68 06.05.2008. 

31 SIA „Reāls” Kurzemes iela 8, Jēkabpils 45403001032 Kurzemes iela 8 1.1.Sadedzināšanas iekārta JP-71 17.06.2008. 

32 
SIA „Pils rajona 
Namu pārvalde” 

Pils rajons 219-46, Jēkabpils 45403004912 Pils rajons 43 1.1.Katlu māja JP-73 25.07.2008. 

33 SIA „INTER GAZ” Vaļņu iela 30, Daugavpils 51503023031 Neretas iela 28 1.4. gāzes uzpildes stacija JP-74 14.11.2008. 

34 SIA „Orfejs-2” Brīvības iela 146, Jēkabpils 45403019195 Rīgas iela 224c 2.2.Metālapstrāde JP-75 28.10.2008. 

35 SIA „ERIKSONS” 
„Rugātnieki”, Variešu 
pagasts, Krustpils novads 

45403007317 Akmeņu iela 2 6.1. Autoserviss JP-77 01.12.2008. 

36 SIA „NDB timber” Zīlānu iela 93, Jēkabpils 55403014471 Zīlānu iela 93 
1.1.Sadedzināšanas iekārta; 
 4.2. Kokzāģētava 

DA09IC 0007 28.01.2009. 

37 SIA „Jēkabpils PMK” Madonas iela 27, Jēkabpils 45403003160 Madonas iela 27 
3.1. Betona izstrādājumu 
ražošana. 

DA09IC 0050 03.07.2009. 
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38 
Individuālais 
komersants „Jandek 
plus” 

Ķieģeļu iela 3/1, Jēkabpils 45402013689 Ķieģeļu iela 3/1 6.1. Autoserviss DA09IC 0087 27.10.2009. 

39 SIA „RG Auto”  Latgales iela 44, Jēkabpils 45409006858 Latgales iela 44 6.1. Autoserviss DA09IC 0100 30.10.2009. 

40 
SIA „Stadion 
Autoserviss” 

Brīvības iela 289, Jēkabpils 45402008137 Brīvības iela 289 6.1. Autoserviss DA09IC 0110 12.11.2009. 

41 SIA „VITOX S” Zaļā iela 22e/1, Jēkabpils 45403017300 Zaļā iela 22e/1 6.1. Autoserviss DA09IC 0135 27.11.2009. 

42 SIA „Reāls” Kurzemes iela 8, Jēkabpils 45403001032 Kurzemes iela 8 6.1. Autoserviss DA10IC 0012 01.02.2010. 

43 SIA „Ventīls” 
 „Tūjas”, Sēlpils pagasts, 
Salas novads 

45403022570 Brīvības iela 287 6.1. Autoserviss DA10IC 0018 11.02.2010. 

44 
SIA „Jēkabpils 
pakalpojumi” 

Zemgales iela 24/1, 
Jēkabpils 

45403006010 Zemgales iela 24/1 6.1. Autoserviss DA10IC 0048 06.12.2010. 

45 SIA „LATEGA” Rīgas iela 216a, Jēkabpils 45403007548 Artilērijas iela 3 
1.6. iekārtas kurināmā ražošanai 
no koksnes atlikumiem 

DA11IC 0044 28.04.2011. 

46 SIA „DEPO DIY” Dreiliņi, Stopiņu novads 50003719281 Kļavu iela 1 1.1.Sadedzināšanas iekārta DA11IC 0050 24.05.2011. 

47 Fiziska persona 
Draudzības krastmala 3-33, 
Aizkraukle 

  Rīgas iela 224 6.1. Autoserviss DA12IC 0007 02.02.2012. 

48 SIA „Auto priekam” 
Draudzības aleja 17-3, 
Jēkabpils 

45403031037 Tvaika iela 2b 6.1. Autoserviss DA12IC 0008 02.02.2012. 

49 
SIA „Jēkabpils 
mežrūpniecība” 

Zīlānu iela 66d, Jēkabpils 40003670217 Zīlānu iela 66d 

4.2. kokzāģētava, 
6.6. iekārtas pakešu 
logu un durvju 
ražošanai 

DA12IC 0030 29.05.2012. 

50 SIA „Silpec” Palejas iela 4, Jēkabpils 45403005053 Zīlānu iela 68a 

1.1.katlu māja, 
1.6. iekārtas kurināmā 
ražošanai no koksnes 
atlikumiem, 
4.2. kokzāģētava 

DA13IC 0003 17.01.2013. 

51 SIA „EK Trade” Artilērijas iela 7, Jēkabpils 45403011793 Artilērijas iela 7 1.5. naftas bāze DA13IC 0039 18.07.2013. 

52 SIA „Latsaule” Madonas iela 6d, Jēkabpils 54403026394 Madonas iela 6d 1.1.katlu māja DA13IC 0055 01.10.2013. 

53 
AS „Ramirent Baltic 
Rīgas filiāle” 

Piedrujas iela 3d, Rīga 40103238352 Brīvības iela 3b 6.1. Autoserviss DA13IC 0062 21.10.2013. 

54 SIA „SumLog” 
Viestura iela 14b-48, 
Jēkabpils 

55403026521 Ķieģeļu iela 3-1 6.1. Autoserviss DA14IC 0012 03.04.2014. 
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55 
SIA „Pilna Servisa 
Līzings” 

G.Astras iela 13, Rīga 40003546341 A.Pormaļa iela 40 6.1. Autoserviss DA14IC 0020 17.04.2014. 

56 
IVP Jēkabpils 
cietums 

Stabu iela 81, Rīga 90000027165 Ķieģeļu iela 14 1.1.katlu māja DA14IC 0056 16.07.2014. 

57 I.K. „ZOVI” 
 Ķiršu iela 6, Ludza, Ludzas 
novads 

42402016584 Zīlānu iela 59 6.1. Automazgātava DA14IC 0098 22.11.2014. 

58 SIA „LC Būve” Zvanītāju iela 72, Jēkabpils 40003038782 Zvanītāju iela 72 6.1. Autoserviss DA15IC 0007 07.01.2015. 

59 SIA „L BĀZE” Brīvības iela 301A, Jēkabpils 45403041995 Brīvības iela 301A 6.1. Autoserviss DA15IC 0044 23.04.2015. 

60 SIA „RemAuto” Viesītes iela 14, Jēkabpils 45403023256 Jaunā iela 79 6.1. Autoserviss DA15IC 0048 11.05.2015. 

61 SIA „MARTEKS” 
 „Lazdugravas”, Kūku 
pagasts, Krustpils novads 

45403009638 Zemgales iela 4 6.1. Automazgātava DA15IC 0054 06.07.2015. 

62 AS „VIADA BALTIJA” Bauskas iela 58A-8, Rīga 40103867145 Vienības iela 3 
1.3. degvielas uzpildes stacija, 
1.4. gāzes uzpildes stacija 

DA15IC 0056  09.07.2015. 

63 
SIA „„LINAS AGRO” 
Graudu centrs” 

Bauskas iela 2, Jelgava 43603059101 "Jaunsalieši" 
1.1.sadedzināšanas iekārta 
(graudu kalte) 

DA15IC 0059 13.07.2015. 

64 
SIA „Lielirbes auto 
mazgātuve” 

Nometņu iela 54-2, Rīga 40103196078 Varoņu iela 8 6.1. Automazgātava DA15IC 0064 28.07.2015. 

65 
Jēkabpils E.ANTUĻA 
IU 

Draudzības aleja 9, 
Jēkabpils 

45402010767 Draudzības aleja 9 6.1.Autoserviss DA15IC 0068 24.08.2015. 

66 
SIA „ELAGRO 
TRADE” 

Rubeņu ceļš 46C, Jelgava 40103274387 „Vītolnieki” 

1.1. Sadedzināšanas iekārta 
(graudu kalte),  
6.7. ķīmisko vielu un produktu 
noliktava 

DA15IC 0070 25.09.2015. 

67 
SIA „Hansa Flex 
Hidraulika” 

Sāremas iela 2, Rīga 40003473419 Rīgas iela 257 
1.1.katlu māja,  
6.1.autoserviss 

DA15IC 0076 28.10.2015. 

68 SIA „SEDUMI” Brīvības iela 165, Jēkabpils 45403008187 Brīvības iela 301A 1.1.katlu māja DA15IC 0079 27.11.2015. 

69 SIA „OŠUKALNS”  Bebru iela 104A, Jēkabpils 45403003353 Tvaika iela 1 
1.6. iekārtas kurināmā ražošanai 
no koksnes atlikumiem, 
4.2. kokzāģētava 

DA15IC 0080 30.11.2015. 

70 
SIA „ASTARTE 
NAFTA” 

Brīvības iela 60, Dobele 40003276964 Kļavu iela 4 1.3. degvielas uzpildes stacija DA16IC 0007 15.01.2016. 

71 
SIA „ERBAUER 
GROUP” 

Draudzības aleja 19-23, 
Jēkabpils 

55403039511 Nameja iela 109 6.1. Autoserviss DA16IC 0070 29.03.2016. 

72 SIA „MARGRET” Bebru iela 24-17, Jēkabpils 45403025990 Viestura iela 35 5.2.1. gaļas pārstrādes cehs DA16IC 0072 12.04.2016. 
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Nr. 
p.k. 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Juridiskā adrese Reģistrācijas nr. 
Piesārņojošās 
darbības vietas 
adrese Jēkabpilī 

Piesārņojošās darbības veids 
atbilstoši Noteikumu Nr.1082  
2. pielikumam  

Apliecinājuma Nr. 
Izsniegšanas 
datums 

73 
SIA „UNITED OILS 
LATGALE” 

Teātra iela 13-31, 
Daugavpils 

40103180310 Rīgas iela 224 6.7. ķīmisko vielu noliktava DA16IC 0090 21.09.2016. 

74 SIA „CarProfi” Lidoņu iela 28-5, Rīga 40103870408 Vienības iela 3 6.1. Automazgātava DA16IC 0100 28.11.2016. 

75 SIA ,,DLLA” 
,,Landzāni”, Kūku pagasts, 
Krustpils novads 

45403005956 Cukurfabrikas iela 3 6.1. Autoserviss DA16IC 0116 22.12.2016. 

76 SIA ,,Gaizer” 
J. Akurātera iela 36, 
Jēkabpils 

45403047108 Varoņu iela 4 6.1. Autoserviss DA17IC 0015 20.04.2017. 

77 
SIA “Latvijas 
propāna gāze” 

Kurzemes prospekts 19, 
Rīga 

40003493561 Madonas ielā 95 1.4. Gāzes uzpildes stacija JP-21 10.03.2004. 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

129 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

7. PIELIKUMS ŪDENS IEGUVES URBUMU SARAKSTS 

Datu avots: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāze “Urbumi”, adreses precizējis teritorijas plānojuma 
izstrādātājs SIA “Grupa93” 

Ūdens ieguves 
vietas identif. Nr. 

LVĢMC 
DB Nr. 

Adrese 
Urbš. 
gads 

Dziļums, 
m 

Ūdens horizonts 
(ģeol.indekss) 

Debits, l/s Urbuma statuss51 

0 6591 Jēkabpils Brīvības ielā 26 1972 120 D 3 gj               5.200 darbojošs 

0 6602 Jēkabpils Brīvības ielā 274 1967 130 D 3 gj              20.000 darbojošs 

0 6615 Jēkabpils Rīgas ielā 218 1952 150 D 3 gj               1.500 darbojošs 

0 
6617 Jēkabpils Kaļķu Radžu 

ielās 
1961 50 D 3 pl               1.300 darbojošs 

0 6625 Jēkabpils pie m. "Virsaiši" 1970 55 D 3 pl               4.100 darbojošs 

0 6626 Jēkabpils Madonas ielā 95 1969 80 D 3 am + pl               1.600 darbojošs 

0 
6629 Jēkabpils Straumes ielā 

12 
1971 60 D 3 pl               1.000 darbojošs 

0 6630 Jēkabpils Tilta ielā 6 1974 45 D 3 pl - dg               3.600 darbojošs 

0 6634 Jēkabpils Slimnīcas ielā 1961 73 D 3 pl               6.250 darbojošs 

0 6643 Jēkabpils  Alejas iela 7 1973 35 D 3 dg               1.000 darbojošs 

0 
6644 Dz. stac. Zilāni, starp m. 

N9 un N 7 
1980 39 D 3 slp + dg               1.500 darbojošs 

0 
6645 Dz. stac. Zilāni, starp m. 

N4 un N5 
1974 32,5 D 3 dg               2.000 darbojošs 

0 6647 Jēkabpils Miera iela 3 1969 28 D 3 dg               2.000 darbojošs 

0 6673 Jēkabpils Ā. Elksnes ielā 5 1975 30 D 3 dg               3.300 darbojošs 

0 
8029 Jēkabpils "Veseļi", 

(Krustpils) Jēkabpils ŪKP 
1978 140 D 3 gj              10.000 darbojošs 

0 
8030 Jēkabpils "Veseļi", 

(Krustpils) Jēkabpils ŪKP 
1978 50 D 3 pl + slp               5.000 darbojošs 

800045 6636 Jēkabpils Rīgas ielā 224 1989 135 D 3 gj               2.000 darbojošs 

800048 
6627 Jēkabpils Artilērijas ielā 7 

SIA Jēkabpils naftas bāze 
1966 60 D 3 pl               3.000 darbojošs 

800049 6598 Jēkabpils Zaļā ielā 22 1960 125 D 3 gj              11.000 darbojošs 

800050 
6642 Jēkabpils Ķieģeļu ielā 

(cietums) 
1995 150 D 3 gj               8.000 darbojošs 

800247 

6676 Jēkabpils Rīgas ielā 33 
(Ceļu būves uzņēmums 
SIA Krustpils,viesnīca) 

1990 50 D 3 pl               0.500 darbojošs 

800253 6610 Jēkabpils, Akmeņu ielā 3 1969 180 D 2 br + D 3 gj               9.000 darbojošs 

800254 
6611 Jēkabpils, Brīvibas ielā 

191 
1978 150 D 3 gj               7.500 darbojošs 

800257 6606 Jēkabpils Artilērijas ielā 1 1973 60 D 3 pl               5.000 darbojošs 

800258 6607 Jēkabpils Artilērijas ielā 1 1973 59 D 3 pl               8.000 darbojošs 

800259 6618 Jēkabpils Jaunā ielā 18 1957 105,8 D 3 gj + am               3.000 darbojošs 

800262 6597 Jēkabpils Zaļā ielā 22 1967 135 D 3 gj              11.100 darbojošs 

800266 

8021 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils ŪKP 
1 

1987 70 D 3 pl + slp              22.000 darbojošs 

800267 

8015 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils ŪKP 
3 

1970 75 D 3 pl - dg              12.000 darbojošs 

800268 

8020 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils ŪKP 
4 

1991 70 D 3 pl + slp              15.000 darbojošs 

                                                           

51 Informācija par urbuma statuss norādīta atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas u meteoroloģijas centrs” datu bāzes “Urbumi” 
datiem, taču tie bieži vien neietver faktisko informāciju par urbuma izmantošanu. Tādēļ  pirms  attīstības uzsākšanas konkrētā 
zemesgabalā, ja tajā atrodas ūdensapgādes urbums, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ir jāveic urbuma apsekošana 
un, ja nepieciešams, tamponēšana, vai arī jāplāno atbilstoša urbuma apsaimniekošana un ap to noteikto aizsargjoslu ievērošana 
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Ūdens ieguves 
vietas identif. Nr. 

LVĢMC 
DB Nr. 

Adrese 
Urbš. 
gads 

Dziļums, 
m 

Ūdens horizonts 
(ģeol.indekss) 

Debits, l/s Urbuma statuss51 

800270 

8027 Jēkabpils Zaļā ielā 
Jēkabpils ŪKP 
(tamponēta 08.04.2004 
SIA "Latgales art.akas") 

1980 155 D 3 gj              12.000 Darbojošs/tamponēts 
(informācija 

jāprecizē) 

800271 
8041 Jēkabpils Viestura ielā 

Jēkabpils ŪKP 
1972 180 D 2 br + D 3 gj              20.000 darbojošs 

800272 

8227 Jēkabpils, Kārklu iela 6, 
zemes vien. ar kad. 
Nr.5601 002 1365 
(Jēkabpils ŪKP) 

1981 143 D 3 gj              12.000 darbojošs 

800273 

8225 Jēkabpils, Kārklu iela 6, 
zemes vien. ar kad. 
Nr.5601 002 1365 
(Jēkabpils ŪKP) 

1993 175 D 2 br + D 3 gj              12.000 darbojošs 

800439 
6620 Jēkabpils Zvaigžņu ielā 2, 

A/S "Jēkabpils saldētava" 
1949 42 D 3 pl - dg               1.100 darbojošs 

800498 

6633 Mehānisko lējumu 
rūpnīcas attīrīšanas 
iekārtu ter. 

1982 135 D 3 gj               3.000 darbojošs 

800513 6596 Jēkabpils Brīvības ielā 39a 1958 116 D 3 gj              12.000 darbojošs 

800620 

8018 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils ŪKP 
5 

1991 70 D 3 pl + slp              16.000 darbojošs 

800621 

8019 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils ŪKP 
6 

1991 70 D 3 pl + slp              16.000 darbojošs 

0 

12676 Jēkabpils, zemes īpaš. 
"Jaunsalieši" (kad. 
Nr.5601 001 3224, SIA 
“Linas Agro) 

2015 33 D 3 pl - dg               1.500 nav zināms 

0 
14278 Jēkabpils A. Elksnes ielā 6. 

(SIA "Nodus") 
  19,5 D 3 dg               0.500 nav zināms 

0 22578 Lopu sagādes kantoris 1960 108 D 3 gj               3.600 nav zināms 

0 22592 Jēkabpils Brīvības ielā  1960 50 D 3 pl               6.500 nav zināms 

0 
24830 Jēkabpils Nameja iela 109 

(SIA "BRJ - Auto") 
2007 22 D 3 slp               0.800 nav zināms 

0 7551 Jēkabpils Aldaunas iela 37 1998 106 D 3 gj + am               2.000 nav zināms 

800438 
6641 Jēkabpils Zilānu ielā 68 

(SIA "Evert") 
1994 60 D 3 pl + slp               2.000 nav zināms 

800611 

8578 Jēkabpils, Kurzemes iela 8 
(zemes īpaš. ar kadastra 
Nr.5601 001 2230) 

2002 121 D 3 gj               2.000 nav zināms 

0 19086 Jēkabpils Rīgas 116 1961 66 D 3 am + pl               1.800 neizmanto 

0 6600 Jēkabpils, Rīgas ielā 226 1971 150 D 3 gj               6.000 neizmanto 

0 6601 Jēkabpils privātīpašums 1963 110 D 3 gj + am               9.500 neizmanto 

0 6605 Jēkabpils Artilērijas ielā 1 1968 130 D 3 gj               7.600 neizmanto 

0 6619 Jēkabpils Zīlānu ielā 1956 76,2 D 3 am + pl               3.000 neizmanto 

0 
6631 Jēkabpils Lielā ielā 28 

Namu pārvalde 
1974 45 D 3 slp + dg               4.000 neizmanto 

0 6635 Jēkabpils Rīgas ielā 218 1987 160 D 3 gj               7.000 neizmanto 

0 
6637 Jēkabpils Smilšu un Ganu 

ielu kvartālā 
1980 45 D 3 slp + dg               2.000 neizmanto 

0 6603 Jēkabpils Brīvības ielā 274 1976 130 D 3 gj              10.000 piemests 

0 6604 Jēkabpils Brīvības ielā 285 1979 260 D 2 ar              12.000 piemests 

0 6621 Jēkabpils Rīgas ielā 61 1958 40 D 3 pl               5.000 piemests 

0 
6632 Jēkabpils, Lielā ielā 20 

(Namu pārvalde) 
1974 45 D 3 slp + dg               3.600 piemests 
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Ūdens ieguves 
vietas identif. Nr. 

LVĢMC 
DB Nr. 

Adrese 
Urbš. 
gads 

Dziļums, 
m 

Ūdens horizonts 
(ģeol.indekss) 

Debits, l/s Urbuma statuss51 

0 

19091 Lējumu-mehaniskās 
rūpnīcas teritorijā (P/o 
OC - 78/13) 

1982 160 D 3 gj              10.000 rezervē 

800105 6599 Krustpils ATK-30 1960 134 D 3 gj               7.600 rezervē 

800046 
      0 78 - Gaujas ūdens 

horizonts 
              0.000 Aktīvs 

800047 
      0 78 - Gaujas ūdens 

horizonts 
              0.000 Aktīvs 

800053 
      0 78 - Gaujas ūdens 

horizonts 
              0.000 Aktīvs 

800249       0 -                0.000 Aktīvs 

800252 
      0 75 - Pļaviņu ūdens 

horizonts 
              0.000 Aktīvs 

800255       0 -                0.000 Aktīvs 

800256       0 -                0.000 Aktīvs 

800260       0 -                0.000 Aktīvs 

800261       0 -                0.000 Aktīvs 

800264       0 -                0.000 Aktīvs 

800265       0 -                0.000 Aktīvs 

0 
8010   1969 175 D 3 gj              25.000 apsekošanas laikā nav 

atrodams 
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8. PIELIKUMS ŪDENSAPGĀDES URBUMU AIZSARGJOSLAS 

Datu avots: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāze “Urbumi”, SIA “Jēkabpils ūdens” un citu urbumu īpašnieku, VVD Daugavpils RVP sniegtā informācija 

teritorijas plānojuma izstrādei 

Ūdens 
ieguves 
vietas 
identif. 
Nr. 

LVĢMC 
DB Nr. 

Adrese Urbš. gads 
Dziļums, 
m 

Ūdens 
horizonts 
(ģeol.indekss) 

Ūdens lietotājs Urbuma izmantošana 
Stingrā režīma 
aizsargjoslas 
platums, m 

Bakterioloģiskās 
aizsargjoslas 
platums, m vai 
platība, m2 

Ķīmiskās aizsargjoslas 
platība (ha)  pilsētas 
teritorijā vai platums, 
m 

Centralizētā ūdensapgādes sistēma 

800266 8021 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils 
ŪKP 1 

1987 70 D 3 pl + slp SIA Jēkabpils 
ūdens 

Centralizētā sistēma: 
Iecirknis Krustpils (Veseļi) 
Veseļi Nr.1 50 m nav jānosaka 

181 ha 

800267 8015 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils 
ŪKP 3 

1970 75 D 3 pl - dg SIA Jēkabpils 
ūdens 

Centralizētā sistēma: 
Iecirknis Krustpils (Veseļi) 
Veseļi Nr.2 50 m nav jānosaka 

800268 8020 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils 
ŪKP 4 

1991 70 D 3 pl + slp SIA Jēkabpils 
ūdens 

Centralizētā sistēma: 
Iecirknis Krustpils (Veseļi) 
Veseļi Nr.3 50 m nav jānosaka 

800620 8018 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils 
ŪKP 5 

1991 70 D 3 pl + slp SIA Jēkabpils 
ūdens 

Centralizētā sistēma: 
Iecirknis Krustpils (Veseļi) 
Veseļi Nr.4 50 m nav jānosaka 

800621 8019 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils 
ŪKP 6 

1991 70 D 3 pl + slp SIA Jēkabpils 
ūdens 

Centralizētā sistēma: 
Iecirknis Krustpils (Veseļi) 
Veseļi Nr.5 50 m nav jānosaka 

800271 8041 Jēkabpils Viestura 
ielā Jēkabpils ŪKP 

1972 180 D 2 br + D 3 gj SIA Jēkabpils 
ūdens 

Centralizētā sistēma: 
Viestura ielas iecirknis 10 m nav jānosaka 

128 ha 

800272 8227 Jēkabpils, Kārklu 
iela 6, zemes vien. 
ar kad. Nr.5601 002 
1365 (Jēkabpils 
ŪKP) 

1981 143 D 3 gj SIA Jēkabpils 
ūdens 

Centralizētā sistēma: Kārklu 
ielas iecirknis 10 m nav jānosaka 

135 ha 
800273 8225 Jēkabpils, Kārklu 

iela 6, zemes vien. 
ar kad. Nr.5601 002 
1365 (Jēkabpils 
ŪKP) 

1993 175 D 2 br + D 3 gj SIA Jēkabpils 
ūdens 

Centralizētā sistēma: Kārklu 
ielas iecirknis 10 m nav jānosaka 
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Ūdens 
ieguves 
vietas 
identif. 
Nr. 

LVĢMC 
DB Nr. 

Adrese Urbš. gads 
Dziļums, 
m 

Ūdens 
horizonts 
(ģeol.indekss) 

Ūdens lietotājs Urbuma izmantošana 
Stingrā režīma 
aizsargjoslas 
platums, m 

Bakterioloģiskās 
aizsargjoslas 
platums, m vai 
platība, m2 

Ķīmiskās aizsargjoslas 
platība (ha)  pilsētas 
teritorijā vai platums, 
m 

800498 6633 Daugavsala 
Jēkabpils 

1982 135 D 3 gj SIA Jēkabpils 
ūdens 

Daugavsala, NAI 
ūdensapgāde 50 m nav jānosaka nav jānosaka 

0 8029 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils 
ŪKP 

1978 140 D 3 gj SIA Jēkabpils 
ūdens 

novērojumu urbums 10m nav jānosaka nav jānosaka 

0 8030 Jēkabpils "Veseļi", 
(Krustpils) Jēkabpils 
ŪKP 

1978 50 D 3 pl + slp SIA Jēkabpils 
ūdens 

novērojumu urbums 10m nav jānosaka nav jānosaka 

0 8005 Jēkabpils Brīvības 
iela 2 

1969/1970 160 D 3 dg + am SIA Jēkabpils 
ūdens 

novērojumu urbums 10 m nav jānosaka nav jānosaka 

SIA "Jēkabpils ūdens" ūdensgūtne "Ābeļi" Jēkabpils novada Ābeļu 
pagastā, iekonservēta 

SIA Jēkabpils 
ūdens Centralizētā sistēma: 

ūdensgūtne "Ābeļi" 
neatrodas pilsētā nav jānosaka 216  ha 

Decentralizētā ūdensapgādes sistēma 

800049 6598 Jēkabpils Zaļā ielā 
22 

1960 125 D 3 gj "Miķelāni 
bekons", SIA 

Ūdensapgādes urbums 10 m Nav nepieciešama Nav nepieciešama 

800262 6597 Jēkabpils Zaļā ielā 
22 

1967 135 D 3 gj "Miķelāni 
bekons", SIA 

Ūdensapgādes urbums 10 m Nav nepieciešama Nav nepieciešama 

800513 6596 Jēkabpils Brīvības 
ielā 39a 

1958 116 D3 gj SIA 
"Tehprojekts" 

Ūdensapgādes urbums 10 Nav nepieciešama Nav nepieciešama, ja 
ieguves apjoms 
20m3/dienn. Šis ir 
ūdens ieguves apjoms 
Plānojuma izstrādes 
laikā 

655 m, ja patēriņš 12 
l/sek 
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Ūdens 
ieguves 
vietas 
identif. 
Nr. 

LVĢMC 
DB Nr. 

Adrese Urbš. gads 
Dziļums, 
m 

Ūdens 
horizonts 
(ģeol.indekss) 

Ūdens lietotājs Urbuma izmantošana 
Stingrā režīma 
aizsargjoslas 
platums, m 

Bakterioloģiskās 
aizsargjoslas 
platums, m vai 
platība, m2 

Ķīmiskās aizsargjoslas 
platība (ha)  pilsētas 
teritorijā vai platums, 
m 

800050 6642 Jēkabpils, Ķieģeļu 
ielā (cietums) 

1995 150 D 3 gj Tieslietu 
ministrija 
Ieslodzījuma 
vietu pārvalde 

Ūdensapgādes urbums 10 m Nav nepieciešama Pilsētas teritorijā – 

42,32 ha  

(Kopējā - 140 ha) 

800247 6676 
Jēkabpils, Rīgas ielā 
33 1990 50 D 3 pl SIA "Krustpils", 

bij. viesnīca 
Ūdensapgādes urbums 10 m Nav nepieciešama 90 m 

800048 6627 Jēkabpils Artilērijas 
ielā 7 SIA Jēkabpils 
naftas bāze 

1966 60 D 3 pl SIA “EK TRade” Ūdensapgādes urbums 10 m N.i. N.i. 

800611 8578 Jēkabpils, Kurzemes 
iela 8,  zemes īpaš. 
ar kadastra Nr.5601 
001 2230 

2002 121 D 3 gj SIA “Reāls” Ūdensapgādes urbums 10 m Nav nepieciešama 270 m 
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9. PIELIKUMS DEGRADĒTĀS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Datu avots: Jēkabpils pašvaldības sniegtā informācija teritorijas plānojuma izstrādei 01.12.2017., precizējama 

turpmākā plānojuma īstenošanas procesā 

1. tabula Degradētās teritorijas 

N.p.k. Kadastra numurs Adrese Īpašumpiederība Zemesgabala 
platība (ha) 

Degradētās 
teritorijas 

platība (ha) 

1.  56010010067 Jāņa Raiņa iela  80 juridiska persona 1,27 1,27 

2.  56010010068 Kazarmu iela  11 juridiska persona 0,63 0,63 

3.  56010010110 Erniņi pašvaldība 5,58 5,58 

4.  56010010169 Ķieģeļu iela  19 pašvaldība 6,14 3,15 

5.  56010010170 Ķieģeļu iela  23 pašvaldība 6,89 4,04 

6.  56010011349 Rīgas iela 108/1 juridiska persona 0,09 0,09 

7.  56010011506 "Bekas" fiziska persona 2,79 0,47 

8.  56010011509 "Gailīši" pašvaldība 0,38 0,38 

9.  56010011510 Slimnīcas iela pašvaldība 8,42 4,35 

10.  56010011511 Ķieģeļu iela  13A pašvaldība 6,62 6,62 

11.  56010011513 Gar. koop. ROTORS(izsl.) fiziska persona 0,31 0,31 

12.  56010011525 Ķieģeļu iela   1 fiziska persona 0,36 0,36 

13.  56010011607 Artilērijas iela  18C juridiska persona 1,24 0,23 

14.  56010011616 Artilērijas iela  18B pašvaldība 4,63 3,45 

15.  56010011654 Artilērijas iela  20 juridiska persona 1,04 1,03 

16.  56010013045 Jāņa Raiņa iela  80 juridiska persona 1,86 1,86 

17.  56010013049 Jāņa Raiņa iela  83 juridiska persona 0,17 0,17 

18.  56010013066 Jāņa Raiņa iela  80 juridiska persona 1,10 1,10 

19.  56010013068 Kazarmu iela  12 juridiska persona 1,61 1,61 

20.  56010013226 Madonas iela  53 pašvaldība 3,44 3,33 

21.  56010013231 Zvaigžņu iela  12A pašvaldība 1,10 1,04 

22.  56010013243 Madonas iela  53A pašvaldība 0,42 0,42 

23.  56010013270 Madonas iela  27D juridiska persona 0,02 0,02 

24.  56010013375 Stacijas laukums   5 pašvaldība 0,66 0,66 

25.  56010015504 Kazarmu iela 10 juridiska persona 0,95 0,95 

26.  56010015510 Pils Rajons 205 juridiska persona 0,16 0,16 

27.  56010017133 Kazarmu iela pašvaldība 0,83 0,41 

28.  56010017134 Jāņa Raiņa iela pašvaldība 0,61 0,41 

29.  56010017135 Kavalērijas iela pašvaldība 0,81 0,79 

30.  56010020500 Celtnieku iela  23 pašvaldība 0,34 0,34 

31.  56010020579 Celtnieku iela  25 pašvaldība 0,58 0,58 

32.  56010021336 Celtnieku iela  19 pašvaldība 0,59 0,13 

33.  56010021352 Brīvības iela 288C juridiska persona 1,82 1,78 

34.  56010021370 Celtnieku iela  21 pašvaldība 0,30 0,07 

35.  56010021384 Celtnieku iela   3B fiziska persona 1,36 0,05 

36.  56010022617 Zaļā iela 30/2 fiziska persona 0,45 0,20 

37.  56010022623 Zaļā iela  32 juridiska persona 0,34 0,34 

38.  56010022625 Zaļā iela  32 juridiska persona 0,14 0,14 
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N.p.k. Kadastra numurs Adrese Īpašumpiederība Zemesgabala 
platība (ha) 

Degradētās 
teritorijas 

platība (ha) 

39.  56010022650 Zaļā iela 32/1 fiziska persona 0,23 0,23 

40.  56010022754 Viestura iela  44 fiziska persona 0,67 0,67 

41.  56010027113 Celtnieku iela pašvaldība 1,92 0,02 

* Degradētas teritorijas - vietas (zeme, būves, nekustamais īpašums), kas līdzšinējā laikā ir izmantotas  un/vai apbūvēts, bet 
pašlaik  aktīva saimnieciskā darbība nenotiek, teritorijas ir  ekstensīvi izmantotas, nereti pilnībā vai daļēji pamestas, ar ēku 
graustiem vai citādi problemātiskas; iekļautas teritorijas plānojumā, lai veicinātu investīciju  piesaistes iespējas to 
sakārtošanai  un atgriešanai ekonomiskā apritē. 
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2. tabula Degradētie objekti (ēkas) 

Datu avots: Jēkabpils pašvaldības sniegtā informācija teritorijas plānojuma izstrādei 01.12.2017., precizējama turpmākā plānojuma īstenošanas procesā 

Kadastra numurs Adrese Mērķa kods Lietošanas mērķis Īpašumpiederība 

56010013710 Jāņa iela 20 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve juridiska persona 

56010012171 Kurzemes iela  24 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve juridiska persona 

56010010954 Smilgu iela   9 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve juridiska persona 

56010010114 Madonas iela  83 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve juridiska persona 

56010010088 Madonas iela  27A 07 02 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve juridiska persona 

56010011449 Slimnīcas iela   8 07 02 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve juridiska persona 

56010010442 Miera iela   6 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve juridiska persona 

56010013443 Aizkraukles iela   4 10 02 Noliktavu apbūve juridiska persona 

56010013334 Dzelzceļa iela   5A 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve juridiska persona 

56010012136 Zīlānu iela  39 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010011444 Ziemeļu iela  12 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010022754 Viestura iela  44 07 02 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve fiziska persona 

56010022650 Zaļā iela 32/1 08 01 Komercdarbības objektu apbūve fiziska persona 

56010021664 Dārznieku iela  18 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve juridiska persona 

56010020500 Celtnieku iela  23 07 02 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve pašvaldība 

56010021352 Brīvības iela 288C 07 02 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve juridiska persona 

56010024504 Auseklīša iela  23 07 02 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve juridiska persona 

56010021408 Zvanītāju iela  37 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010012602 Rīgas iela 146 08 01 Komercdarbības objektu apbūve juridiska persona 

56010013018 Rīgas iela 211A 09 05 Reliģisko organizāciju ēku apbūve juridiska persona 

56010011136 Rīgas iela  71 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010011198 Rīgas iela  39A 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010012642 Kalna iela  12 12 01 

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 

juridiska persona 

56010012801 Rīgas iela 159 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 
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Kadastra numurs Adrese Mērķa kods Lietošanas mērķis Īpašumpiederība 

56010012830 Rīgas iela 155 08 01 Komercdarbības objektu apbūve fiziska persona 

56010024146 Akmeņu iela  25A 08 01 Komercdarbības objektu apbūve juridiska persona 

56010021660 Dārznieku iela  12 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010024140 Brīvības iela 185 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve pašvaldība 

56010023138 Atpūtas iela  23 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010023138 Atpūtas iela  23 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010023176 Atpūtas iela  19 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010023176 Atpūtas iela  19 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010023176 Atpūtas iela  19 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010013542 Cukurfabrikas iela   2 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010013542 Cukurfabrikas iela   2 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010013536 Rīgas iela 218D 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010013536 Rīgas iela 218D 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010010127 Rīgas iela 222D 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010024143 Akmeņu iela   1 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve juridiska persona 

56010011612 Artilērijas iela  16 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010011612 Artilērijas iela  16 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010013052 Kazarmu iela   7 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010010830 Ķieģeļu iela   8 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010010830 Ķieģeļu iela   8 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010010068 Kazarmu iela  11 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve juridiska persona 

56010010871 Oļu iela  10 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve juridiska persona 

56010011504 Slimnīcas iela   1A 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 
juridiska persona/fiziska 
persona 

56010011504 Slimnīcas iela   1A 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 
juridiska persona/fiziska 
persona 

56010024143 Akmeņu iela   1 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve juridiska persona 

56010024149 Akmeņu iela   1B 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve juridiska persona 

56010021922 Brīvības iela 191/1 08 01 Komercdarbības objektu apbūve fiziska persona 

56010022047 Brīvības iela 174 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve pašvaldība 
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Kadastra numurs Adrese Mērķa kods Lietošanas mērķis Īpašumpiederība 

56010015504 Kazarmu iela 10 09 03 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve juridiska persona 

56010013243 Madonas iela  53A 07 02 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve pašvaldība 

56010021925 Brīvības iela 217 07 01 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve fiziska persona 

56010020980 Aldaunas iela  21 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010021578 Robežu iela  12 06 01 Individuālo dzīvojamo māju apbūve fiziska persona 

56010012066 Madonas iela  38A 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010013606 Ārijas Elksnes iela  12B 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010013251 Madonas iela   5 07 02 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve juridiska persona 

56010012066 Madonas iela  38A 10 01 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve fiziska persona 

56010013070 Rīgas iela 211B 09 05 Reliģisko organizāciju ēku apbūve juridiska persona 

56010015510 Pils Rajons 205 12 01 

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve juridiska persona 
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10. PIELIKUMS DALĪTAS ATKRITUMU SAVĀKŠANAS VIETAS  

1. tabula Šķirošanas punkti Jēkabpils pilsētā pie namu pārvalžu dzīvojamā ēkām 2017/2018.g. 

Atrašanās adrese Konteineru skaits ⃰ (gab.) Dalīto atkritumu uzstādītā 
konteinera veids 

Zemgales iela 7 2 PET, stikls 

Zemgales iela 24 3 PET, stikls, kartons 

Meža iela 10; 6 1 PET 

Brīvības iela 157 1 kopējais 

Brīvības iela 7; 9 3 PET, stikls, kartons 

Brīvības 274 1 kopīgais 

Brīvības iela 286 1 PET 

Brīvības 288a 1 kopīgais 

Brīvības 103 1 kopīgais 

Brīvības 16  3 PET, stikls, kartons 

Brīvības 2h 1 papīram 

Brīvības 2g 1 0.75m3 pudelēm 

Viesītes iela 47; 49 3 PET, stikls, kartons 

Viesītes iela 51 3 PET, stikls, kartons 

Nameja iela 20 2 PET, kartons, stikls 

Nameja iela 14;16;18 3 PET, stikls, kartons 

Nameja iela 36 2 PET, kopējais 

Nameja iela 30 2 PET, stikls 

Nameja iela 26 3 PET, stikls, kartons 

Viestura iela 38A 3 PET, stikls, kartons 

Viestura iela 26 2 PET, kartons, stikls 

Draudzības aleja 26 2 Stikls, kartons 

Draudzības aleja 19 3 PET, stikls, papīrs 

Draudzības aleja 24 2 PET, kartons 

Draudzības aleja 15 1 PET, stikls, kartons  

Draudzības aleja 13; 17  2 PET, stikls 

Jaunā iela 24 4 PET, stikls, kartons (2) 

Jaunā iela 37 1 kopējais 

Neretas iela 35; 37 3 PET, stikls, kartons 

Bebru iela 7 3 PET, stikls, kartons 

Bebru iela 9 3 PET, stikls, kartons 

Bebru iela 11 3 PET, stikls, kartons 

Bebru iela 13 3 PET, stikls, kartons 

Bebru iela 15 3 PET, stikls, kartons 

Bebru iela 31 3 PET,stikls, kartons 

Bebru iela 18 3 PET, stikls, kartons 

Bebru iela 22 3 PET, stikls, kartons 
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Bebru iela 23 3 PET, stikls, kartons 

Bebru 27 3 PET, stikls, kartons 

Bebru 28 3 PET, stikls, kartons 

Mežrūpnieku iela 8 3 PET, stikls, kartons 

Auseklīša iela 21 3 PET, stikls, kartons 

Celtnieku iela 15 3 PET, stikls, papīrs 

Celtnieku iela 5C 2 PET, stikls 

Rīgas iela 231 2 PET, stikls 

Rīgas iela 190A 3 PET, stikls, kartons 

Rīgas iela 237 1 kopējais 

Rīgas iela 227 1 Pudelēm kopējais 

Rīgas iela 104 3 PET, stikls, kartons 

Dārza iela 5 3 PET, stikls, kartons 

Palejas iela 9 3 PET, stikls, kartons 

Madonas iela 28 2 PET, stikls 

Madonas iela 48 1 PET 

Krasta iela 61 3 PET, stikls, kartons 

Ķieģeļu iela 13B 2 PET, stikls 

Ķieģeļu iela 5 1 PET 

Pils rajons 203 3 PET, stikls, kartons 

Pils rajons 12 2 PET, stikls 

Slimnīcas iela 3 2 PET, kartons 

Kopā 59 punkti 136 gab.konteineri   

2. tabula Jēkabpils pilsētas privātmāju rajonos un publiski pieejamās vietās izlietotā iepakojuma 

savākšanai uzstādītie konteineri 

Nr.p.k. Uzstādīšanas vieta 
plastmasa stikls papīrs 

dzeltens zaļš zils 

1 Dzirnavu iela Nr.39 1 1 1 

2 Bauskas ielas raj., blakus Brīvības ielai 258A 1 1 1 

3 Dambja ielas raj., pretī Dambja ielai 21 1 1 1 

4 Vienības iela 1, autoostā 1 1 1 

5 Kokneses iela 6 1 1 1 

6 Krāces iela 16A 1 1 1 

7 Rīgas iela 103 1 1 1 

8 Stacijas laukums 1, dzelzceļa stacijas ēkā 1 1 1 

9 Mežaparka iela 1, mežaparkā 1 1 1 

10 Asotes iela 6 1 1 1 

11 Lielā iela 33 1 1 1 

12 Siliņu iela 11 1 1 1 

  Kopā: 12 12 12 
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11. PIELIKUMS PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM, TO IZVĒRTĒJUMU, KOMENTĀRIEM UN INFORMĀCIJA PAR TO ŅEMŠANU 
VĒRĀ VAI NORAIDĪŠANU 

Priekšlikums (attiecībā uz Vides pārskata projektu) Komentāri, informācija par iekļaušanu Vides pārskatā vai noraidīšanu 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, 2018. gada 07.februārī 

Sanāksmē nav izteikti priekšlikumi vai komentāri par Vides pārskata saturu. Tajā 
galvenokārt diskutēts par pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības 
prasībām jaunajā teritorijas plānojumā (TIAN). 

Vides pārskata redakcijā pēc tā sabiedriskās apspriešanas ietverts būtiskās 
ietekmes uz vidi vērtējums atbilstoši teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas 
TIAN attiecibā uz pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskā matojuma aizsardzību. 

Zemgales plānošanas reģions, 06.02.2018. vēstule Nr. 41/1-6/2018 

Ir izskatīts Vides pārskata projekts, viedoklis vai priekšlikumi un komentāri par Vides 
pārskata projektu nav izteikti. 

Pieņemts informācijai 

Veselības inspekcija, 19.02.2018. vēstule Nr. 2.3.7-12/3138 

Ir izskatīts Vides pārskata projekts, viedoklis vai priekšlikumi un komentāri par Vides 
pārskata projektu nav izteikti. 

Pieņemts informācijai 

Dabas aizsardzības pārvalde, 16.02.2018. vēstule Nr. 4.8/765/2018-N 

Vides pārskata projekta 6.2.5. nodaļā pie informācijas par Radžu ūdenskrātuvē 
sastopamajām īpaši aizsargājamām putnu sugām (lielo ķīri (Larus ridibundus) un upes 
zīriņu (Sterna hirundo)) svarīgi būtu izvērtēt, vai plānotā teritorijas izmantošana būtiski 
neietekmēs lielo ķīru koloniju, kas atbilst mikrolieguma izveidošanas nosacījumiem. 
Plānojuma grafiskā daļā lielo ķīru ligzdošanas vietas ir noteiktas kā dabas un apstādījumu 
teritorija (DA2), kuru atļauts izmantot rekreācijai. Pārvaldes ieskatā šīs teritorijas būtu 
jāparedz kā dabas teritorijas, kurās rekreācija un saimnieciskā darbība samazināma (viens 
no variantiem - DA1). 

Ņemts vērā. Vides pārskata 7.2.3. nodaļa papildināta ar vērtējumu. 

Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas redakcijā un arī  pilnveidotajā 
redakcijā  īpaši aizsargājamām putnu sugu ligzdošanas vietas plānotas kā Dabas 
un apstādījumu (DA2) teritorijas. To plānotais labiekārtojuma līmenis ir 
viszemākais un tādejādi atbilstošākais īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvei. 
Vēršam uzmanību, ka DAP ierosinātais Dabas un apstādījumu (DA1) zonējums 
īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietām ietver intensīvi apsaimniekotus 
apstādījumus (parkus, skvērus) un tādēļ nav piemērojams īpaši aizsargājamo 
putnu sugu dzīvotnēm. Teritorijā saglabāts DA2 funkcionālais zonējums, jo tajā 
plānotais atļautais labiekārtojuma līmenis ir zemāks nekā DA1 (skatīt TIAN).  

Pārvalde, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 628 59. punktu un Ministru kabineta 2009. 
gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. 
apakšpunktu, sniedz atzinumu, ka tai nav citu iebildumu par izstrādāto Plānojuma 
redakciju un Vides pārskata projektu. 

Pieņemts informācijai. 
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Priekšlikums (attiecībā uz Vides pārskata projektu) Komentāri, informācija par iekļaušanu Vides pārskatā vai noraidīšanu 
 

VVD Daugavpils reģionāla vides pārvalde 

VVD Daugavpils RVP paziņo, ka izstrādātajam Teritorijas plānojumam un Vides pārskata projektam 
ir sekojošas piezīmes: 

 

1. Izvērtējot Teritorijas plānojumu un Vides pārskata projektu, VVD Daugavpils RVP konstatēja, ka 
tajos nav sniegta informācija par dabisko ūdensobjektu - Dārzupītes un Sakas upes posmu 
garumu (m) Jēkabpils pilsētas teritorijā. Informācija par augstāk minētajiem dabiskajiem 
ūdensobjektiem ir jāprecizē… 

Ņemts vērā.  

Papildināta Vides pārskata 6.6.3. nodaļa 

2. Pievēršam uzmanību, ka Vides pārskata projekta 7. pielikums „Ūdens ieguves urbumu saraksts” 
(turpmāk - 7. pielikums) daļēji neatbilst Vēstules 5. punktā izvirzītajiem nosacījumiem, proti:   

-    7. pielikumā nav sniegta informācija par Jēkabpils pilsētas teritorijā esošo ūdens ieguves 
urbumu īpašniekiem, lietotājiem, urbumu aizsargjoslām un to plānoto apsaimniekošanu 
(izņemot centralizētos ūdens ieguves urbumus, kuri ir minēti Vides pārskata 8. pielikumā „ 
Centralizētās ūdensapgādes urbumu saraksts un to aizsargjoslas”). Vēršam uzmanību, ka 
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 9. panta otro daļu, urbumiem, kurus saimniecībā vai dzeramā 
ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), 
aizsargjoslas nenosaka, ja   ir  veikta   labiekārtošana  un   novērsta   notekūdeņu   infiltrācija  un   
ūdens piesārņošana, savukārt, saskaņā ar VVD Daugavpils RVP rīcībā esošo informāciju, daudzi 
decentralizētie ūdens ieguves urbumi Jēkabpils pilsētas teritorijā pieder arī juridiskām 
personām, līdz ar to augstāk minētā informācija ir jānorāda pilnībā. 

-   7. pielikumā nav sniegta informācija par ūdens ieguves vietu ar identifikācijas Nr. 800046, Nr. 
800047, Nr. 800053, Nr. 800249, Nr. 800252, Nr. 800255, Nr. 800256, Nr. 800260, Nr. 800261, 
Nr. 800264 un Nr. 800265 atrašanas vietas adresi un urbšanas gadu, grafiskajā daļā šie ūdens 
ieguves urbumi nav attēloti, savukārt, norādītā informācija liecina par to, ka ūdens ieguves 
urbumu statuss ir aktīvs. Pamatojoties uz augstāk minēto, ir jāizvērtē iespēja norādīt trūkstošo 
informāciju, kā arī sniegt informāciju, vai ūdens ieguves urbumi, kuri nav aktīvā izmantošanā un 
rezervē ir tamponēti? 

-    Lai novērstu neskaidrības, kas saistītas ar ūdens ieguves urbumu atrašanas vietu adresēm, visām 
ūdens ieguves atrašanas vietām jānorāda pilnā adrese. Piemēram, ūdens ieguves urbuma 
(LVĢMC DB Nr. 6643) atrašanas vietas adrese ir Jēkabpils, „Zīlāni”, Alejas iela 7, nevis Zīlāni, 
Alejas iela 7, jo nosaukums „Zīlāni” ir gan Jēkabpils pilsētas vasarnīcu rajonam, gan ciemam 
Krustpils pagastā Jēkabpils pilsētas austrumu pierobežā. Ņemot vērā augstāk minēto, ir 
jāprecizē 7. pielikums atbilstoši Vēstules 5. punktā izvirzītajiem nosacījumiem, proti, jāsniedz 
aktuālākā informācija par ūdens ieguves urbumiem, to adresēm, īpašniekiem un lietotājiem 
(fiziskām vai juridiskām personām), urbumu aizsargjoslām un plānoto apsaimniekošanu. 

Ņemts vērā, par cik informācija par decentralizētas ūdensapgādes urbumiem un 
to aizsargjoslām ir pieejama. 

Vides pārskata 6.2.3. nodaļa, tā pielikumi un teritorijas plānojuma grafiskā daļa 
papildināta ar norādīto informāciju, adreses precizētas atbilstoši aktuālajai 
adresācijai.  

Secinājumi par esošo situāciju, t.sk. norādītajiem (kā arī citiem) ūdensapgādes 
urbumiem sniegta Vides pārskata 6.2.3. nodaļā.  

Vēršam uzmanību, ka visas ūdens ieguves vietas ar identifikācijas Nr. 800046, Nr. 
800047, Nr. 800053, Nr. 800249, Nr. 800252, Nr. 800255, Nr. 800256, Nr. 
800260, Nr. 800261, Nr. 800264 un Nr. 800265, par kurām ir pieejama 
informācija par atrašanās vietu ir attēlotas grafiskajos materiālos.  

 

 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

144 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

Priekšlikums (attiecībā uz Vides pārskata projektu) Komentāri, informācija par iekļaušanu Vides pārskatā vai noraidīšanu 
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā „Galvenās aizsargjoslas u.c. teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi” jāatzīmē decentralizēto ūdensapgādes urbumu aizsargjoslas, ja tas ir iespējams 
atbilstoši izvēlētajam mērogam. 

3. Saskaņā ar Vides pārskata projekta 6.9 sadaļā „Atkritumu apsaimniekošana” sniegto 
informāciju, Jēkabpils pilsētā darbojas 2 atkritumu šķirošanas laukumi/stacijas, proti Šķirošanas 
stacija Zvaigžņu ielā 1B un atkritumu šķirošanas laukums Zemgales ielā 24/1. Teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā ir jānorāda augstāk minētie atkritumu apsaimniekošanas objekti 
atbilstoši Vēstules 9. punktā izvirzītajiem nosacījumiem. Gadījumā, ja ir zināms, kur tiek 
plānotas zaļo un dārza atkritumu savākšanas un kompostēšanas vietas, attēlot tos Teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā. Papildus, Vides pārskata projektā jāizskata jautājums par nolietoto 
riepu apsaimniekošanas problēmām (nelikumīgām nolietoto riepu uzglabāšanas vietām) 
Jēkabpils pilsētā, sniedzot informāciju par plānotiem problēmu risinājumiem. 

Ņemts vērā.  

Vides pārskata ietverta kartoshēmu par atkritumu apsaimniekošanas 
galvenajiem infrastruktūras objektiem, sniedzot papildus informāciju par dalīti 
savākto atkritumu apjomiem, zaļajiem un dārza atkritumiem, kā arī  informāciju 
par nolietotajām riepām.  

Plānojuma grafiskajā daļā plānotie zaļo atkritumu kompostēšanas laukumi ir 
attēloti funkcionālajā zonā “Tehniskās apbūves teritorijas”. Teritorijas plānojuma 
sasitošajā grafiskajā daļā tiek attēlots funkcionālais zonējums, objekti netiek 
atspoguļoti.  

…….priekšlikumi par teritorijas plānojumu  

12. Izvērtējot Teritorijas plānojumu un Vides pārskata projektu, VVD Daugavpils RVP konstatēja, ka 
Jēkabpils pilsētas administratīvā teritorija joprojām nav sadalīta siltumapgādes zonās un 
Vēstules 15. punktā sniegtais nosacījums ir izpildīts daļēji. Saskaņā ar Vides pārskata projekta 
6.6.2. sadaļā „Gaisa kvalitāte” sniegto informāciju, gaisa piesārņojums veidojas pilsētas 
siltumapgādes objektos un ražošanas procesos un saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 
271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” (turpmāk - Noteikumi Nr. 
271) tā prasībām1 2016. gadā valsts statistisko pārskatu „2 Gaiss” pilsētas uzņēmumi sniedza 
tikai par 33 stacionārajiem objektiem, bet par galveno gaisa piesārņojuma avotu pilsētā 
uzskatīts transports. Ņemot vērā to, ka Jēkabpils pilsētas teritorijā ir arī daudz mazu stacionāro 
siltumapgādes avotu - katlu māju, krāsniņu un katlu, kuru sadedzināšanas iekārtu jauda 
neatbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību 
veikšanai” 1. un 2. pielikuma prasībām un darbība neatbilst Noteikumu Nr. 271 2.2 punktā 
minētajām prasībām, par šiem objektiem statistiskais pārskats „2 Gaiss” netiek sniegts un dati 
par šiem objektiem nav apkopoti. Katrs šāds objekts ir punktveida emisijas avots, kas 
summējoties kopā ar citiem objektiem var radīt negatīvo kopējo ietekmi uz gaisa kvalitāti 
pilsētas teritorijā. Paskaidrojuma raksta 12. attēlā sniegtais principiālais siltumapgādes 
komunikāciju novietojums neatspoguļo kopējo siltumapgādes situāciju Jēkabpils pilsētā. Ņemot 
vērā augstāk minēto, sadalot pilsētas administratīvo teritoriju siltumapgādes zonās (piemēram, 
zonās, kurās ir aizliegts būvēt siltumapgādes avotus, kuru izmeši pasliktina vides stāvokli, un 
zonās, kurās ir pieļaujama atsevišķu lokālu siltuma avotu uzstādīšana un ekspluatācija), 
Teritorijas plānojumā ir iespējams noteikt aprobežojumus jaunu stacionāru gaisa piesārņojuma 

Ņemts vērā.  

Vides pārskata 6.6.2. nodaļa papildināta ar informāciju par mazajiem 
stacionārajiem objektiem un to ietekmi uz gaisa kvalitāti, 7.2.2. nodaļa – 
papildināta ar vērtējumu par siltumapgādes zonām.  

Paskaidrojuma raksts papildināts ar informāciju par siltumapgādes zonu 
noteikšanas iespējām. Paskaidrojuma raksta 12. attēlā sniegtais principiālais 
siltumapgādes komunikāciju novietojums atspoguļo centralizētas siltumapgādes 
tīklu nodrošinājumu. Siltumapgādes pakalpojumus Jēkabpilī nodrošina SIA 
“Jēkabpils siltums” un “JK Namu pārvalde”. 
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Priekšlikums (attiecībā uz Vides pārskata projektu) Komentāri, informācija par iekļaušanu Vides pārskatā vai noraidīšanu 
emisijas avotu izveidei, lai samazinātu piesārņojošo vielu emisiju gaisā un nepasliktinātu kopējo 
vides stāvokli atsevišķajās teritorijās. 

8. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar VVD Daugavpils RVP rīcībā esošo informāciju, Vides 
pārskata projekta 5. pielikumā sniegtajā B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju sarakstā ir 
konstatētas sekojošas neprecizitātes, proti:  

- LR Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma katlu mājas darbībai Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī, 
18.07.2009. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. DA09IB0033 nav spēkā, un 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma katlu mājas darbībai 16.07.2014 ir izsniegts C 
kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums Nr. DAIC0056, kas minēts Vides pārskata projekta 
6. pielikumā „C kategorijas iesārņojošo darbību apliecinājumu saraksts”. 

- SIA „Miķelāni bekons” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA15IB0003 izsniegšanas 
datums ir 10.01.2015. 

- SIA „NESTE LATVIJA” degvielas uzpildes stacijas darbībai Rīgas ielā 247, Jēkabpilī, ir izsniegta B 
kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. DA14IB0028, atļaujas izsniegšanas datums 
11.07.2014. 

- SIA „ZAAO SYSTEMS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. DA14IB0020 ar VVD 
Daugavpils RVP 31.07.2017. lēmumu Nr. DA17VL0072 ir pārreģistrēta uz SIA „ASG HOLDING” 
vārdu. 29.04.2014. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. DA14IB0020 aizstāj 
23.03.2009. izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. DA09IB0008. 

- SIA „V&Tlom” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA13IB0040 izsniegšanas datums 
ir 03.12.2013.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, jāveic labojumi Vides pārskata projekta 6.5. sadaļas 
„Antropogēno slodzi veidojošie faktori” teksta daļā, kā arī daļēji jāveic izmaiņas Vides pārskata 
projekta 5. attēlā „Piesārņojošās darbības objektu izvietojums”. 

Ņemts vērā.  

Precizēts Vides pārskata 5 pielikums un 6.5. nodaļa. 

9. Saskaņā ar Vides pārskata projekta 6. pielikumā „C kategorijas piesārņojošo darbību 
apliecinājumu saraksts” sniegto informāciju, SIA „Grupa 93” ir izslēgusi no saraksta SIA „Latvijas 
propāna gāze” gāzes uzpildes staciju Madonas ielā 95, Jēkabpilī, sakarā ar to, ka objekts 
nedarbojas. Saskaņā ar VVD Daugavpils RVP rīcībā esošo informāciju, SIA „Latvijas propāna gāze” 
10.03.2004. ir izsniegts C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums Nr. JP-21. Līdz šim 
brīdim VVD Daugavpils RVP nav saņemts SIA „Latvijas propāna gāze” iesniegums C kategorijas 
piesārņojošā darbības apliecinājuma Nr. JP-21 anulēšanai, VVD Daugavpils RVP rīcībā nav 
informācijas par teritorijas sakārtošanu pēc piesārņojošās darbības izbeigšanas, līdz ar to minētais 
objekts joprojām atrodas VVD Daugavpils RVP datubāzē. 

 SIA „Latvijas propāna gāze” gāzes uzpildes stacija no saraksta tika izslēgta 
pamatojoties uz uzņēmuma sniegto informāciju Vides pārskata izstrādātājam.  

Izpildot prasību, objekts no jauna ietverts 6. pielikumā. 

10. Vides pārskata projekta 4. sadaļas „Teritorijas vispārīgs raksturojums” 1. attēla 
diagrammā ir attēlota sabiedriskas nozīmes objektu apbūve, savukārt, šīs sadaļas teksta daļā tā nav 
minēta, bet sākot ar 26. lpp, attēlu numerācija neatbilst teksta daļā sniegtajām norādēm. Vēršam 

Ņemts vērā.  

Vides pārskatā veikti redakcionāli labojumi. 
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Priekšlikums (attiecībā uz Vides pārskata projektu) Komentāri, informācija par iekļaušanu Vides pārskatā vai noraidīšanu 
uzmanību, ka informācijai, kas attēlojama grafiskajā daļā, ir precīzi jāatbilst teksta daļā (t.sk. TIAN, 
paskaidrojuma rakstā un Vides pārskata projektā) sniegtajai informācijai. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 14.02.2018. vēstule Nr.06-06/936 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija par Vides pārskata projektu viedokli 
neizteica. 

Pieņemts informācija. 

Saistībā ar teritorijas plānojumu izteiktie priekšlikumi atbilstoši iekļauti Vides 
pārskata 6.3. nodaļā, kā arī vērtējumā 7.2.3. nodaļā. 

Vides konsultatīvā padome 

Atsauksmi par Vides pārskatu rakstiski neiesniedza.  
Ar Vides pārskata konsultatīvās padomes pārstāvi L.Enģeli sabiedriskās apspriešanas laikā 
notika konsultācijas. Vides pārskatu ieteikts papildināt ar informāciju par dalītu atkritumu 
ieviešanu: infrastruktūru, dalīti savākto atkritumu apjomiem un atkritumu šķirošanas 
vietu izmaiņām dinamikā, plānoto infrastruktūru, sniegt sīkāku informāciju par zaļo un 
dārza atkritumu kompostēšanas laukumu. 
Diskutēts arī par JC teritorijas plānoto izmantošanu un Aizsargjoslu likuma prasību 
ievērošanu applīstošajā teritorijā Daugavsalā. Secināts, ka Aizsargjoslu likuma prasības ir 
limitējošās plānotās JC teritorijas izmantošanā.  

Ņemts vērā.  

Vides pārskata 6.9. nodaļa papildināta ar ieteikto informāciju un kartoshēmu par 
dalītas atkritumu savākšanas infrastruktūru. Informācija papildināta tādā mērā, 
cik tā ir pieejama atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā Jēkabpilī – SIA 
“Jēkabpils pakalpojumi” un pašvaldībā. Vienlaikus jāuzsver, ka valsts statistiskā 
pārskata “Atkritumi-3BA” informācija par dalīti savāktajiem atkritumiem 
pašvaldību griezumā netiek apkopota. 

Citi sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi  

Par Vides pārskata saturu citi priekšlikumi nav saņemti.  
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12. PIELIKUMS INSTITŪCIJU ATSAUKSMJU KOPIJAS 

Zemgales plānošanas reģiona administrācija 

 

L A T V I J A S    R E P U B L I K A 

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

Katoļu iela 2b, LV- 3001, Jelgava, Reģ. Nr. 90002182529, Tālr. (371)63027549, Fax (371)63084949, E-pasts:zpr@zpr.gov.lv 

 

Jelgavā 

 

06.02.2018. Nr. 41/1-6/2018 

Uz 22.01.2018. Nr. 18 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

vpa@jekabpils.lv 

 

Par atzinumu par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu 2019. – 2030.gadam redakciju un Vides 

pārskata projektu 

 

Zemgales plānošanas reģions ir izskatījis Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam 

publiskai apspriešanai nodoto redakciju un savas kompetences ietvaros sagatavojis atzinumu – atzinuma 

saņemšanai iesniegtās redakcijas izstrādē ņemti vērā Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības 

plānošanas dokumenti, taču vienlaikus norādām uz šādu neprecizitāti Paskaidrojuma rakstā: 

 Koriģēt atsauci uz reģionāla līmeņa plānošanas dokumentiem un minēt korektu dokumenta 
nosaukumu – Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030. gadam. 

 

Atgādinām, ka pašvaldība ir atbildīga par izstrādātā dokumenta atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādi. 

 

Izpilddirektors         V. Veips 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 

Austra Irbe, 63025828

mailto:zpr@zpr.gov.lv
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Veselības inspekcija 

 

ATZINUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMU 

Daugavpilī 

 

 Nr. 2.3.7-12/3138/ 

 

 SIA „Grupa 93” 

 sarmite@grupa93.lv 

1. Projekta nosaukums: Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030. redakcija 1.0 

2. Atzinuma pieprasījuma mērķis: Teritorijas plānojuma higiēniskais novērtējums 

3. Objekta adrese: Jēkabpils pilsēta 

4. Projekta pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000024205, Brīvības 120, Jēkabpils, LV – 5201  

5. Projekta autors: SIA „Grupa 93”, reģ. Nr. 50103129191, K. Barona iela 3-4, Rīga, LV – 1050 

6. Iesniegtie dokumenti: 1) 22.01.2018. vēstule Nr. 18 „Par atzinumu par Jēkabpils pilsētas teritorijas 
plānojumu 2019.-2030. gadam redakciju un Vides pārskata projektu”, 2) Jēkabpils pilsētas teritorijas 
plānojums 2019. – 2030. Paskaidrojuma raksts, elektroniskā formā, 3) Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 
2019. – 2030. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, elektroniskā formā, 4) Vides pārskata projekts, 
elektroniskā formā 

7. Nosacījumi  teritorijas plānojumam izsniegti: 29.05.2017. Nr.5.7-13/14832/435 

8. Konstatēts: 

8.1. Vispārīgās ziņas par  teritoriju/ teritorijas raksturojums 

  Teritorijas plānojuma izstrāde ir 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". 

29.05.2017. izsniegti Veselības inspekcijas Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai/teritorijas plānojumam 

Nr.5.7-13/14832/435. 

   Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030. redakcijas 1.0 galvenie risinājumi: apbūvējamo un 

neapbūvējamo teritoriju struktūra un savstarpējā bilance pārmantota no līdzšinējā teritorijas plānojuma, 

aktualizētas aizsargjoslas u.c. teritorijas izmantošanas aprobežojumi atbilstoši aktuālajiem normatīvajiem 

aktiem, 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 
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ielas rajonā, Jēkabpils pilsētas kapsētas paplašināšanas iespējas, nodrošināta teritorijas plānotās (atļautās) 

izmantošanas zonu pāreja un funkcionālais zonējums, vairākās 

funkcionālajās zonās izdalītas apakšzonas ar atšķirīgiem izmantošanas noteikumiem, kā arī ieviestas teritorijas 

ar īpašiem noteikumiem – TIN 3 teritorijas, kurām izstrādājams detālplānojums, TIN 11 teritorija, kurā ir spēkā 

esošs detālplānojums, TIN 12 valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils pilsētas vēsturiskais 

centrs" 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, izstrādātie un spēkā esošie detālplānojumi tiek saglabāti kā spēkā esoši. 

   Teritorijas plānojumā ir noteiktas šādas funkcionālā zonējuma teritorijas: Savrupmāju apbūves teritorija 

(DzS), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), Jauktas 

centra apbūves teritorijas (JC), Publiskās apbūves teritorijas (P), Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), Transporta 

infrastruktūras teritorija (TR), Tehniskās apbūves teritorija (TA), Dabas un apstādījumu teritorija (DA), 

Lauksaimniecības teritorija (L), Mežu teritorija (M), Ūdeņu teritorija (Ū). 

8.2. Siltumapgāde 

   Jaunbūvējamās mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, sabiedriskie un darījumu objekti, 

kas tiek plānoti centralizētas siltumtrases vai katlu mājas tuvumā, jāpieslēdz centralizētai siltumapgādes 

sistēmai.  

8.3. Ūdens apgāde 

   Centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijas robežās jaunbūvējamas un pārbūvējamas būves pieslēdz 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai zemes vienībās, kas robežojas ar ielu vai piebraucamo ceļu, kurā gar 

zemes vienības robežu ir izbūvēti centralizētie ūdensapgādes tīkli. Ja pieguļošajās ielās nav izbūvēti pilsētas 

ūdensapgādes tīlki, ir pieļaujams vietējais ūdens apgādes urbums. 

8.4. Kanalizācijas sistēma 

Centralizētās sadzīves kanalizācijas aglomerācijas robežās jaunbūvējamas un pārbūvējamas būves pieslēdz 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai zemes vienībās, kas robežojas ar ielu vai piebraucamo ceļu, kurā gar 

zemes vienības robežu ir izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli. Ja pieguļošajās ielās nav izbūvēti pilsētas 

kanalizācijas tīkli, ir pieļaujams rūpnieciski izgatavots kanalizācijas krājrezervuārs vai bioloģiskās attīrīšanas 

iekārtas. 

8.5.Teritorijas labiekārtošana 

   Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteiktas prasības teritorijas labiekārtojumam, ārtelpas 

elementu kā atkritumu urnas, ielas numura zīmes, karoga turētāji, velonovietnes, soliņi, reklāmas stabi, 

bankomāti uc., teritorijas apgaismojuma un apgaismes ķermeņu izvietošanai. Apbūves teritorijas jānodrošina 

ar lietus notekūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu vai jāierīko vietējā lietus ūdens savākšana. 

8.6. Vides pieejamība 

   Izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un būvprojektus noteikts ņemt vērā universālā dizaina 

principus, kā arī paredzēt speciālus pasākumus vai speciālu aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā 

cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, lai šo cilvēku pārvietošanās pilsētā būtu iespējami 

netraucēta un droša gan publiskajās ēkās, gan ārpus tām. Tas veicams, labiekārtojot teritorijas, laukumus, 

aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, pārvietošanos un izkļūšanu no būves atbilstoši plānotajai 



Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030.g. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

150 

SIA “Grupa93”, 2018. gads 

funkcijai. Esošās publisko funkciju ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām 

vajadzībām, nodrošināt informāciju par attiecīgās iestādes pakalpojumu saņemšanas iespēju citā veidā.  

8.7. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija 

   Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.5.3. „Aizsardzība pret trokšņiem un vibrāciju” daļā ir 

noteikts, ka pirms tādas komercdarbības uzsākšanas vai iekārtas uzstādīšanas, kur plānotās darbības vai 

iekārtas skaņas jaudas līmenis pārsniedz 80 dB(A), aprēķina darbības veikšanas un iekārtas ekspluatācijas 

radīto trokšņa līmeni un novērtē tā ietekmi, ja darbību ir paredzēts veikt vai iekārtu ir paredzēts uzstādīt mazāk 

nekā 100 metru attālumā no dzīvojamās apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes un sociālās aprūpes 

iestāžu apbūves teritorijām. Ja aprēķinātais trokšņa līmenis pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa 

robežlielumus, darbības veicējs vai iekārtas uzstādītājs veic pasākumus trokšņa līmeņa samazināšanai. 

9. SLĒDZIENS 

Projekta risinājums “ Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030. redakcija 1.0” atbilst higiēnas 

prasībām. 

10. REKOMENDĀCIJAS 

   Nav 

 

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta 

Latgales kontroles nodaļas vadītāja                                                              

 

Ludmila Vainiņa 

 

Jolanta Vrubļevska-Ludiņa, tālrunis 65231104  

jolanta.vrublevska-ludina@vi.gov.lv 
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Dabas aizsardzības pārvalde 

 

ATZINUMS 

Rēzeknē 

16.02.2018. Nr. 4.8/765/2018-N 

uz 22.01.2018. Nr. 18 

SIA „Grupa 93” 

Kr.Barona ielā 3-4 

Rīgā, LV–1050 

e-pasts: sarmite@grupa93.lv  

 

Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu 2019.-2030. gadam redakciju 

 un Vides pārskata projektu 

 

 Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk – Pārvalde) 

2018. gada 29. janvārī ir saņēmusi SIA „Grupa 93” iesniegumu Nr. 18, kurā, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 628) 59., 61., 62. punktu tiek 

lūgts sniegt atzinumu par publiskai apspriešanai nodoto Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 

2019.- 2030. gadam (turpmāk – Plānojuma) redakciju un Vides pārskata projektu atbilstoši 

Pārvaldes kompetencei.  

 Pārvalde, izskatot pievienoto dokumentāciju, kā arī interneta vidē iepazīstoties ar 

Plānojuma redakcijas materiāliem: Paskaidrojuma rakstu, Teritorijas apbūves un izmantošanas 

noteikumiem, Grafisko daļu un Vides pārskata projektu, secina, ka Pārvaldes sniegtie nosacījumi 

(2017. gada 19. jūnija vēstule Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Nr. 4.8/87/2017-N „Par nosacījumu 

sniegšanu”) ir ņemti vērā, izstrādājot publiskai apspriešanai nodoto Plānojuma redakciju.  

 Plānojumā ir sniegta informācija par aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas 

pieminekli “Radžu dižakmens” un valsts un vietējās nozīmes dižkokiem, un citiem nozīmīgiem 

kokiem. 

  Plānojuma Grafiskā daļā ir attēlota kapsētas paplašināšanai plānotā teritorija. Saskaņā ar 

dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” datiem šajā teritorijā vēsturiski ir bijušas sastopamas īpaši 

aizsargājamu augu sugas, kuras iekļautas Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu 

Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo 

sugu sarakstu” 1. pielikumā. Viena no tām (parastais plakanstaipeknis (Diphasiastrum 

complanatum) ir iekļauta Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 940 

“Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 

mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 1. pielikumā. Sugu un biotopu likuma 12. panta 1. 

punkts nosaka, ka ir aizliegta īpaši aizsargājamo augu sugu lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā 

arī dzīvotņu postīšana. Ņemot vērā, ka minētie dati ir vēsturiski, Pārvalde lūdz ievērot piesardzības 

https://likumi.lv/ta/id/3941-sugu-un-biotopu-aizsardzibas-likums#p4
https://likumi.lv/ta/id/3941-sugu-un-biotopu-aizsardzibas-likums#p4
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principu un pirms kapu paplašināšanas pārliecināties par īpaši aizsargājamu augu sugu esamību, 

un pozitīva iznākuma gadījumā nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu. 

 Vides pārskata projekta 6.2.5. nodaļā pie informācijas par Radžu ūdenskrātuvē 

sastopamajām īpaši aizsargājamām putnu sugām (lielo ķīri (Larus ridibundus) un upes zīriņu 

(Sterna hirundo)) svarīgi būtu izvērtēt, vai plānotā teritorijas izmantošana būtiski neietekmēs lielo 

ķīru koloniju, kas atbilst mikrolieguma izveidošanas nosacījumiem. Plānojuma grafiskā daļā lielo 

ķīru ligzdošanas vietas ir noteiktas kā dabas un apstādījumu teritorija (DA2), kuru atļauts izmantot 

rekreācijai. Pārvaldes ieskatā šīs teritorijas būtu jāparedz kā dabas teritorijas, kurās rekreācija un 

saimnieciskā darbība samazināma (viens no variantiem - DA1). 

 Pārvalde, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 628 59. punktu un Ministru kabineta 2009. gada 

2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktu, sniedz 

atzinumu, ka tai nav citu iebildumu par izstrādāto Plānojuma redakciju un Vides pārskata projektu. 

 

 

 

Latgales reģionālās administrācijas direktore                      A. Zeize 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Akmentiņš 26473408 

guntis.akmentins@daba.gov.lv 
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Vides valsts dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde 
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

 

Rīga 

 

14.02.2018. Nr.06-06/936 

Uz 22.01.2018. Nr.18 

(Reģistrēts VKPAI 29.01.2018. Nr.782) 

 

SIA “Grupa93” 

Kr.Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050 

sarmite@grupa93.lv  

 

Atzinums par Jēkabpils pilsētas teritorijas  

plānojuma 2019. – 2030.gadam redakciju  

 
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 51., 56.3. un 59.punkta 
nosacījumiem 

 

1. Iesniedzējs: SIA “Grupa93”. 

2. Plānojamā teritorija: Jēkabpils pilsēta. 

3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums): sniegt atzinumu par teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši 

institūcijas kompetencei. 

4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē: 
4.1. Inspekcija 19.06.2017. vēstulē Nr.06-05/2935 sniegusi nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei 

(turpmāk – nosacījumi). 

4.2. Inspekcija 05.02.2018. vēstulē  Nr.06-01/727 informēja par atzinuma sniegšanas termiņa pagarināšanu. 

5. Iepazīstoties interneta vietnē www.jekabpils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” ar ievietotajiem 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas materiāliem, izvērtējot to atbilstību kultūras 

mantojuma nozari un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām, kā arī Inspekcijas sniegtajiem nosacījumiem, konstatēts:  

5.1. Nekustamie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi: – valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis 

“Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs”( valsts aizsardzības Nr.7432), valsts nozīmes arheoloģiskais 

piemineklis “Krustpils viduslaiku pils” (valsts aizsardzības Nr.904), valsts nozīmes industriālais 

piemineklis “Strūves astronomisko novērojumu punkts” (valsts aizsardzības Nr.8587), valsts 

nozīmes vēstures piemineklis “Mākslinieku O. un U.Skulmju dzīves vieta” (valsts aizsardzības 

Nr.27), 8 arhitektūras pieminekļi un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) attēloti grafiskās daļas 

kartēs “Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts 

aizsardzības Nr.7432) teritorijas individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) priekšlikums” un 

“Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, bet daļēji informācija par 

valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem ietverta Funkcionālā zonējuma kartē. Lai nenonāktu 

pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām un ņemot vērā nosacījumu 2.2.punktu, 

funkcionālā zonējuma kartē iekļaujama arī informācija par aizsargājamiem kultūras pieminekļiem 

un to aizsardzības zonām, kas nodrošinātu teritorijas plānojuma lietotājiem skaidrību par papildus 

mailto:sarmite@grupa93.lv
http://www.jekabpils.lv/
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nosacījumu esamību tajās funkcionālajās zonās, kurās atrodas kultūras pieminekļi un to aizsardzības 

zonas.  

5.2. Kartē “Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts 

aizsardzības Nr.7432) teritorijas individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) priekšlikums” 

precizējama tās eksplikācija, ņemot vērā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu iedalījumu 

tipoloģiskajās grupās saskaņā ar Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumu Nr.474 „Noteikumi par 

kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta 

statusa piešķiršanu” 4.punktu un, lai saprotamāks kļūtu kultūras mantojuma iedalījums: valsts 

aizsargājamos kultūras pieminekļi un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgie objekti. 

5.3. Atzinīgi vērtējama pašvaldības aizsargājamo apbūves teritoriju un kultūrvēsturiski vērtīgu ēku 

noteikšana teritorijas plānojumā, kā arī pēctecības principa ievērošana, saglabājot pašreiz spēkā 

esošos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kultūras  mantojuma saglabāšanai, īpaši 

valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Taču teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi papildināmi un precizējami teritoriālo kultūras pieminekļu aizsargājamo vērtību aspektā, 

kuras pilsētas vidē veido: (1) pilsētas ainaviskās vērtības – tās saistība ar dabas vidi (Daugava un 

vēsturiskās ūdenstilpnes, to krastmalas, reljefa, zaļumi u.c.) un vēsturisko izveidojumu 

(ūdenskrātuves, parki, dārzi, apstādījumi u.c.) sistēma, (2) vēsturiskā plānojuma struktūra – ielu un 

celiņu tīkls, kvartāla sadalījums zemes gabalos (parcelēs), zemes gabalu forma, lielums, iekārtojums 

u.tml. (3) arhitektoniski – telpiskā struktūra: apbūves mērogs un raksturs, ēku izvietojums, 

arhitektoniski kompozīcijas akcenti, siluets, skatu perspektīvas, pilsētas panorāma, (4) vēsturiskā 

apbūve – gan tās vērtīgākās daļas – kultūras pieminekļu, gan pārējās – stilistiskais izveidojums, 

lietotie tradicionālie būvpaņēmieni, materiāli, dekors, kā industriālie objekti un inženierbūves, kas 

piešķir pilsētai vai tās daļai savu, raksturīgu seju, (5) raksturīgie vides veidošanas un  labiekārtojuma 

elementi (žogi, vārti, caurbrauktuves, apgaismes iekārtojums,  ielu  un  ceļa  segums u.tml.); (6) 

arheoloģiskais kultūrslānis, (7) dažādas pilsētas dzīves parādības un tradīcijas (tirgi, tirgotāju vietas, 

pastaigu vietas, vēsturisku notikumu vietas, u. c.).  

5.4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos īpaša uzmanība pievēršama vēsturiskās plānojuma 

struktūras īpatnību saglabāšanai kultūras pieminekļu teritorijās, tostarp zemesgabalu dalīšanai, 

apvienošanai, ielu tīkla saglabāšanai, parku, skvēru veidošanai u.tml. Gadījumā, ja tiek norādītas 

konkrētas normas, pamatojot šos pieņēmumus. 

5.5. Inspekcija atzīmē, ka arī kultūras pieminekļu aizsardzības zonās jābūt tādiem teritorijas plānojuma 

risinājumiem, kas nodrošina kultūras pieminekļa vēsturiski nozīmīgās plānojuma un telpiskās 

struktūras, kultūrslāņa, piemineklim atbilstošās vides, ainavas, apzaļumošanas un labiekārtošanas 

rakstura saglabāšana, kā arī kultūras pieminekļa vizuālo uztveri. 

5.6. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nodrošināt, lai noteikumi kultūrvēsturiskā 

mantojuma, tostarp kultūras pieminekļu, aizsardzībai kā speciālie noteikumi prevalē attiecībā uz 

pārējiem attiecīgās funkcionālās zonas izmantošanas un apbūves noteikumiem,  un, lai iepriekš 

minētie noteikumi, īpaši noteiktie apbūves parametri, nav pretrunā ar noteikumiem kultūrvēsturiskā 

mantojuma aizsardzībai. 

6. Atzinums par teritorijas plānojuma redakciju: 

Inspekcija savas kompetences ietvaros š.g. 13.februārī, iepazīstoties ar S.Lesiņas (SIA “Grupa 93”) un 

I.Tretjakovas (Jēkabpils pilsētas pašvaldība) sniegto informāciju, Teritorijas plānojuma izvērtēšanas 

komisijā izskatīja teritorijas plānojuma redakciju un nolemj: 

6.1. Teritorijas plānojuma redakcija precizējama un papildināma, ievērojot konstatējošā daļā norādīto. 

6.2. Ja tiek pieņemts pašvaldības lēmums par šīs teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu, tad tā 

pilnveidoto redakciju iesniegt Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai. Savukārt, ja pilnveidotā redakcija 

tiek precizēta kā galīgā redakcija, tad pirms galīgās redakcijas apstiprināšanas lūdzam to iesniegt 

Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai.  

 

Ar cieņu,  

Inspekcijas vadītāja vietniece  V.Vīksna 

(paraksts*) 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
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13. PIELIKUMS PAZIŅOJUMU KOPIJAS 

 
Paziņojums Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē 
https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-
par-jekabpils-pilsetas-teritorijas-planojuma-2019-2030gadam-1redakcijas-publisko 
 
 

 

https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-jekabpils-pilsetas-teritorijas-planojuma-2019-2030gadam-1redakcijas-publisko
https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-jekabpils-pilsetas-teritorijas-planojuma-2019-2030gadam-1redakcijas-publisko
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SIA Grupa93 interneta vietnē http://www.grupa93.lv/lv/pazinojumi/jekabpils-pilsetas-teritorijas-
planojuma-2019-2030-gadam-1-redakcijas-un-vides-parskata-projekta-publiska-apspriesana/ 
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Vides pārraudzības valsts biroja interneta vietnē http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-
ivn/pazinojumi/?id=1583   
 

 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/pazinojumi/?id=1583
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/pazinojumi/?id=1583
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Laikrakstā “Jaunais Vēstnesis”, 2018. gada 16. janvāra numurā 
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