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IEVADS 
Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (turpmāk – Teritorijas plānojums) ir vietējās 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un 

apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.   

Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākta saskaņā ar Krustpils novada domes 2011.gada 20.jūlija sēdes 

lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 32) Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes 

uzsākšanu. Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Darba uzdevumu Krustpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei un vietējo pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas normatīviem 

aktiem – Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011.) un MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.).  

Krustpils novada Teritorijas plānojums izstrādāts ar ES fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšanai” 1.5.3.pasākuma 

„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes 

stiprināšanai” 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldības attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” ietvaros, Nr.IDP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/061 projektam „Krustpils novada 

attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde kvalitatīvai pašvaldības attīstības plānošanas 

procesa nodrošināšanai”. Teritorijas plānojuma izstrādātājs:  SIA „Reģionālie projekti”. 

Teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst: 

 Paskaidrojuma raksts. 

 Grafiskā daļa, ko veido teritorijas funkcionālā zonējuma kartes un tematiskās kartoshēmas. 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

 Pārskats par Krustpils novada teritorijas plānojuma izstrādi. 

1. Paskaidrojuma rakstā ietverts: 

 Spēkā esošo Krustpils novada teritoriālo vienību (pagastu) teritorijas plānojumu izvērtējums. 

 Krustpils novada Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts, t.sk., ciemu robežu izmaiņu un ciema 

statusa atcelšanas nepieciešamības pamatojums. 

 Krustpils novada Teritorijas plānojuma atbilstība Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.   

2. Grafiskajā daļā attēlo: 

 Novada pagastu un ciemu robežas. 

 Teritorijas funkcionālo zonējumu. 

 Esošo un plānoto publisko, transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas. 

 Apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas (mēroga noteiktības dēļ Teritorijas 

plānojuma grafiskajā daļā tiek attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un vairāk). 

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaka: 

 Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un plānošanai. 

 Konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā. 
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 Citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, 

ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības un specifiku. 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” (16.10.2012.) 8.punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei par informatīvu materiālu izmanto pastāvīgi aktualizējamu pašreizējās situācijas 

raksturojumu un ņemot vērā to, ka pašvaldība 2012.gadā izstrādāja un apstiprināja Krustpils novada 

Attīstības programmu 2013.-2019.gadam, kur viena no trīs daļām raksturo Pašreizējās situācijas 

raksturojumu, t.sk., iedzīvotāju skaita prognozi, apdzīvojumu, pārvaldību un pakalpojumus, vides un 

kultūrvēsturiskās vērtības, tehnisko infrastruktūru un ekonomiku, Teritorijas plānojumā netiek atkārtoti 

detalizēti raksturota novada pašreizējā situācija.   

Normatīvie akti arī nosaka, ka visus situācijas raksturojuma materiālus datē un apkopo atsevišķā sējumā. Ja 

teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes laikā tiek publiskoti tādi pētījumi vai situāciju 

raksturojoši dati, kuri būtiski ietekmē pašreizējās situācijas raksturojumu, pašvaldība izvērtē 

nepieciešamību grozīt teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes darba uzdevumu.   
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1. SPĒKĀ ESOŠO KRUSTPILS NOVADA 

TERITORIĀLO VIENĪBU TERITORIJAS 

PLĀNOJUMU UN DETĀLPLĀNOJUMU 

IZVĒRTĒJUMS
 

  



1.1. SPĒKĀ ESOŠO TERITORIJAS PLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ar 2009.gada 1.jūliju tika izveidots Krustpils novads, kura sastāvā ietilpst teritoriālās vienības – Atašienes, Kūku, 

Krustpils, Mežāres, Variešu un Vīpes pagasti.  

Ar Krustpils novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2009/8 „Par Krustpils novada teritorijas plānojumiem” (16.09.2009., prot.Nr.9., 14.p.) ir apstiprināts 

Krustpils novada teritorijas plānojums, kas sastāv no Atašienes pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.g., Kūku pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.g., 

Krustpils pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.g. ar grozījumiem, Mežāres pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.g., Variešu pagasta teritorijas plānojuma 

2006.-2018.g., Vīpes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.g., kuros ir atšķirīgi attīstības mērķi, teritorijas izmantošanas veidi un to izmantošanas 

aprobežojumi. 

Detalizētu spēkā esošajos teritorijas plānojumos noteiktā zonējuma un apbūves rādītāju raksturojumu skatīt 1.tabulā.  

1.tabula. Spēkā esošajos (pagastu) teritorijas plānojumos noteikto funkcionālo zonējumu un apbūves rādītāju izvērtējums 

Pagasts Pamatgrupa Apakšgrupa Min jaunveidojamā platība 

Atašienes pag. Dzīvojamā apbūve Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija (DzM) 1200 m
2 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorija 
(DzD) 

5000 m
2
 

Lauku apbūves teritorijas (LA) 5000 m
2
 

Jauktas apbūves teritorijas (JA) 1200 m
2
 – savrupmājām; 

3000 m
2
 – pārējām teritorijām 

Publiskā apbūve Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (S) 0,3 ha 

Darījumu iestāžu apbūves teritorijas (D) 0,3 ha 

Ražošanas jeb rūpnieciskā apbūve Ražošanas apbūves teritorijas (R) 0,5 ha 

Derīgo izrakteņu ieguves vietas (Rk) - 

Tehniskā apbūve Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas (T) - 

Kapsētu teritorijas (Tk) - 

Līnijbūvju izbūves teritorijas (TL) (valsts ceļi, 
pašvaldības ceļi, ielas un piebrauktuves, ceļi, 
dzelzceļš) 

- 

Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana Mežsaimniecības teritorijas (M) 5 ha 

Lauksaimnieciska teritorijas 
izmantošana 

Lauksaimniecības teritorijas (L) 2 ha 
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Publiskā ārtelpa Ūdensobjektu teritorijas (Ū) - 

Tūrisma un rekreācijas objektu teritorijas (A, A1, 
A2) 

Ne mazāk par 1 ha 
Teritorija A1 paredzēta parkveida 
apstādījumu ierīkošanai pie Marinzejas 
muižas un Atašienes muižas. 

Teritorija A2 paredzēta peldvietas un tās 
labiekārtojuma elementu izvietošanai pie 
Marinzejas ezera. 

Teritorijas ar īpašu statusu Kultūras pieminekļu aizsardzības zonas  

Valsts nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas – 
dabas liegums „Lielais Pelečāres purvs” un dabas 
liegums „Eiduku purvs” 

 

Teiču dabas rezervāta stingrā režīma zona  

Teiču dabas rezervāta regulējamā režīma zona un 
ārējā aizsargjosla 

 

Mikroliegums  

    

Krustpils pagasts Dzīvojamā apbūve Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM) 1200 m
2
 

Vairākstāvu dzīvojamā apbūve (DzV) 2500 m
2
 

Publiskā apbūve Publiskā apbūve (P1; P2) 2500 m
2 

Ražošanas jeb rūpnieciskā apbūve Ražošanas objekti un noliktavas (RR) Netiek noteikts 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (RD) Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai 

Tehniskā apbūve Tehniskā apbūve (T) Lineāro būvju (vadu, kabeļu, kanalizācijas) 
teritorijas nosaka atbilstoši attiecīgo 
aizsargjoslu platumam. Citām būvēm 
nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši 
funkcionālai nepieciešamībai, ņemot vērā 
aizsargjoslas. 

Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana Meži (M) Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

Lauksaimnieciska teritorijas 
izmantošana 

Lauku zemes (L1, L2, L3) L1 – 2 ha 
L2 – 0,5 ha 
L3 – 600 m

2
 

Publiskā ārtelpa Ūdeņi (Ū) - 

Rekreācijas teritorijas (ZC) Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

Kapsētu teritorijas (K) - 
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Kūku pagasts Dzīvojamā apbūve Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS1, 
Dzs2) 

DzS1 - 2500 m
2
. 

DzS2 – 1200 m
2
 

Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves 
teritorijas (JDzD) 

1200 m
2
 - savrupmāju apbūves teritorijām. 

3000 m
2
 - pārējām teritorijām 

Lauku apbūves teritorijas (LA) 5000 m
2
 

Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas (DzD) 5000 m
2
 

Vasarnīcu apbūves teritorijas (V, V1, V2) V – 600 m
2
. 

V1 pie Daugavas – 1200 m
2
. 

V2 – 1000 m
2
. 

Publiskā apbūve Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (S, S1, S2, 
S3) 

Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. 
Teritorijas S1, S2, S3 rezervētas publisku 
sporta un rekreācijas objektu un ar tām 
saistītu būvju izvietošanai. 

Darījumu iestāžu apbūves teritorijas (D) Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. 

Ražošanas jeb rūpnieciskā apbūve Ražošanas teritorijas (R) 0,5 ha 

Derīgo izrakteņu ieguves vietas (Rk) - 

Rekultivējamās teritorijas (Rk1) - 

Tehniskā apbūve Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas (T) Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. 

Kapsētas (K) - 

Līnijbūvju teritorijas (TL) (valsts ceļi, pašvaldības 
ceļi, ielas un piebrauktuves, ceļi, dzelzceļš, 
līnijbūvju teritorijas maģistrālajiem 
inženiertīkliem un komunikācijām) 

- 

Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana Mežsaimniecības teritorijas (M) 
Jaunaudzes, izcirtumi (M) 

5 ha 

Lauksaimnieciska teritorijas 
izmantošana 

Lauksaimniecības teritorijas (L) 2 ha 

Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas 
(LN) 

 

Rezervētā lauksaimniecības teritorija (L1) L1 teritorija ir rezervēta tādu 
nelauksaimnieciskās ražošanas objektu 
izvietošanai, kas nerada būtisku 
piesārņojumu, tajā skaitā tehniskajai, 
inženierkomunikāciju objektiem un 
birojiem. Šīs teritorijas izmantošanas 
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prasības precizē detālplānojumā atbilstoši 
funkcionālajai nepieciešamībai. Teritorijā 
atļautas visas Lauksaimniecības teritorijās 
(L) noteiktās izmantošanas. 

Lauksaimniecības teritorijas, kas paredzētas 
apmežošanai (L2) 

Ar pašvaldības lēmumu atļauta 
lauksaimniecības zemju, kuru vērtība ir 
vienāda vai mazāka par 30 ballēm, 
apmežošana. 

Publiskā ārtelpa Ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas (Ū)  

Tūrisma un rekreācijas teritorijas (A, A1, A2, A3) Ne mazāka par 1 ha. 
A1 – teritorija rezervēta tūrisma un 
rekreācijas centra attīstībai – slēpošanas 
trases, kempinga mājiņu, laivu piestātnes, 
peldvietas, sporta centra palīgēku 
izbūvei. 
A2 – laivu piestātņu, kempinga mājiņu, 
labiekārtotas peldvietas izveidei. 
A3 – zemūdens niršanas sporta bāzes 
izveide. 

Teritorijas ar īpašu statusu Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas (I) Kā turpmākās izpētes teritorijas Kūku 
pagastā tiek noteiktas Jēkabpils apvedceļa 
trase un perspektīvais autoceļa A12 
dublieris, kā arī perspektīvais Daugavas 
pārvads. 

Kultūras pieminekļu aizsardzības zonas - 

Dabas parks „Laukezers” - 

Dabas parks „Rogāļu grava” - 

    

Mežāres pagasts Dzīvojamā apbūve Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves 
teritorijas (DzD) 

- 

Individuālās (vienģimeņu un divģimeņu) 
dzīvojamās apbūves teritorijas (DZS)  

2500 m
2
 

Publiskā apbūve Sabiedriskās apbūves teritorijas (S) 
Izglītības apbūves teritorijas (S) 

ne mazāk par 600 m
2
 

Komercapbūve (D) ne mazāk par 500 m
2
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Ražošanas jeb rūpnieciskā apbūve Ražošanas apbūves teritorijas (R) - 

Derīgo izrakteņu izmantošanas teritorijas (K)  

Tehniskā apbūve Saimnieciskā apbūve (T, Tk) - 

Līnijbūvju teritorijas (TL)  

Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana Mežsaimniecības teritorijas (M) 2 ha 

Meži (M)  

Purvi (Mp)  

Pļavas, palienes (Mpl)  

Bioloģiski vērtīgās pļavas (Mb)  

Krūmāji (Mk)  

Lauksaimnieciska teritorijas 
izmantošana 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (L) 2 ha 

Publiskā ārtelpa Ūdensteču un ūdenstilpņu teritorijas (Ū)  

Atpūtas un zaļā zona (A)  

Teritorijas ar īpašu statusu Rekultivējamās teritorijas (Rt)  

Perspektīvā trase Maskava – Rīga  

Plānotā atkritumu uzglabāšanas teritorija (P)  

    

Variešu pagasts Dzīvojamā apbūve Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 2500 m
2
 

Daudzstāvu dzīvojamās teritorijas (DzD) - 

Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas (JDzD)  

Publiskā apbūve Sabiedrisko iestāžu teritorijas (S)  

Darījumu iestāžu teritorijas (D)  

Ražošanas jeb rūpnieciskā apbūve Ražošanas teritorijas (R, Rk, Rt)  

Tehniskā apbūve Tehniskās apbūves teritorijas (T, Tk)  

Līnijbūvju apbūves teritorijas (TL)  

Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana   

Lauksaimnieciska teritorijas 
izmantošana 

Lauksaimniecības teritorijas (L, Lv) 2 ha 
Īpaši vērtīgās l/s zemes - 20 ha 

Mazdārziņu teritorijas (MD)  

Publiskā ārtelpa Dabas pamatnes teritorijas (Z): 
Ūdeņi (ZŪ) 
Meži (ZM) 
Purvi (ZP) 

5 ha 
Dabas liegumos – 10 ha 
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Pļavas, palienes (ZPļ) 

Rekreācijas teritorijas (A) 0,5 ha laukos 
Ciemos – netiek noteikts 

Turpmākās izpētes teritorijas (I)   

    

Vīpes pagasts Dzīvojamā apbūve Jauktas savrupmāju un darījumu apbūves 
teritorijas 

1000 m
2
 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DDZ) 1000 m
2
 

Savrupmāju apbūves teritorijas (Svm) 600 m
2
 ciemos 

Ārpus ciemiem – 2500 m
2
 

Publiskā apbūve Darījumu apbūves teritorijas (D) 500 m
2
 

Jauktas sabiedriskās nozīmes un darījumu 
apbūves teritorijas 

500 m
2
 

Sabiedriskās nozīmes apbūves teritorijas (S) 600 m
2
 

Ražošanas jeb rūpnieciskā apbūve Karjeru izstrādes teritorijas (K)  

Ražošanas objektu teritorijas (RT) Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

Tehniskā apbūve Inženierkomunikāciju teritorijas  

Satiksmes infrastruktūras teritorijas  

Tehnisko objektu apbūves teritorijas (T) Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai 

Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas  

Purvu teritorija  

Lauksaimnieciska teritorijas 
izmantošana 

Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 1 ha 

Publiskā ārtelpa Kapsētu teritorija  

Sabiedrībai pieejama ārtelpas teritorija  

Ūdenssaimniecības teritorijas   

Kā redzams 1.tabulā, spēkā esošajos teritorijas plānojumos ir noteikti atšķirīgi un daudzveidīgi funkcionālā zonējuma veidi, kā arī teritorijas izmantošanas un 

apbūves rādītāji, kas savukārt noteica nepieciešamību pēc jauna Krustpils novada teritorijas plānojuma izstrādes, lai noteiktu vienotu novada teritorijas turpmāko 

plānošanu un izmantošanu.  
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1.2. SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības informāciju, uz 01.01.2013. Krustpils novadā teritorijā ir pieci spēkā 

esoši detālplānojumi (apstiprināti un izdoti saistošo noteikumu veidā), tajā skaitā - četri Kūku pagastā un 

viens Mežāres pagastā. Pārējos pagastos nav neviena spēkā esoša detālplānojuma. Analizējot 

detālplānojumu īstenošanu, jāsecina, ka lielākā daļa no tiem ir tikai daļēji īstenoti - zemes vienības ir 

sadalītas, piešķirtas adreses, bet paredzētās ēkas un būves nav uzbūvētas. Detalizētu spēkā esošo 

detālplānojumu izvērtējumu skatīt 2.tabulā. 

Izstrādājot Krustpils novada teritorijas plānojumu, ir ņemti vērā un Grafiskā daļā attēloti spēkā esošie 

detālplānojumi un tajos noteiktie risinājumi, un teritorijās noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana. 

2.tabula. Spēkā esošo detālplānojumu izvērtējums 

Nr. 
p.k. 

Detālplānojuma 
nosaukums, zemes 

vienības kadastra nr. 

Saistošo 
noteikumu nr. 

Detālplānojumā 
noteiktā 

izmantošana 

Detālplānojuma īstenošana 

1. „Daugakmeņi” 
 Kūku pag., Krustpils nov. 

kad.Nr.5670 006 0643 

Saistošie 
noteikumi 
Nr.2009/9 

Plānotā izmantošana – 
DzS2, TL 

 
2. „Ābeles” 

Kūku pag. Krustpils nov. 
kad. Nr. 5670 004 0992 

Saistošie 
noteikumi 
Nr.2009/9 

Plānotā izmantošana – 
R 

 
3. „Ķepši” 

Kūku pag., Krustpils nov. 
kad. Nr.5670 001 0057 

Saistošie 
noteikumi 

Nr.2009/10 

Plānotā izmantošana – 
DzS2, TL, R 
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4. „Grāvmalas”  
Kūku pag., Krustpils nov. 

kad.Nr.5670 006 0661 
„Grāvmalas 1” 
(kad.Nr.5670 006 0626) 
„Grāvmalas 2” 
(kad.Nr.5670 006 0630) 
„Grāvmalas 3” 
(kad.Nr.5670 006 0631) 
„Grāvmalas 4” 
(kad.Nr.5670 006 0632) 
„Grāvmalas 5” 
(kad.Nr.5670 006 0633) 
„Grāvmalas 6” 
(kad.Nr.5670 006 0634) 
„Grāvmalas 7” 
(kad.Nr.5670 006 0635) 
„Grāvmalas 8” 
(kad.Nr.5670 006 0636) 
„Grāvmalas 9” 
(kad.Nr.5670 006 0637) 
„Grāvmalas 10” 
(kad.Nr.5670 006 0638) 
„Grāvmalas 11” 
(kad.Nr.5670 006 0639) 
„Grāvmalas 12” 
(kad.Nr.5670 006 0640) 

Saistošie 
noteikumi 

Nr.2009/11 

Plānotā izmantošana – 
DzS2, TL 

 

5. „Golubovi” 
Mežāres pag., Krustpils 

nov. 
kad. Nr. 5676 008 0105 

Saistošie 
noteikumi 

Nr.2009/12 

Plānotā izmantošana – L 

 
 

1.3. BŪVNIECĪBAS AKTIVITĀTE 

Izstrādājot Teritorijas plānojumu izvērtētas būvniecības aktivitātes (izsniegtās būvatļaujas un ekspluatācijā 

pieņemtās būves) novada teritorijā laika periodā no 2009.gada janvāra līdz 2012.gada decembrim. Kā 

redzams 1. attēlā, lielākā aktivitāte bijusi Kūku un Krustpils pagastu teritorijās.  
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1.attēls. Būvniecības aktivitāte novadā laika periodā no 2009.gada līdz 2013.gadam1 

1.4. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS IZVĒRTĒJUMS 

Spēkā esošajos Krustpils novada teritoriālo vienību – pagastu teritorijas plānojumos blīvi apdzīvotas vietas - 

ciemu statuss un robežas noteiktas2 (skatīt 3.tabulu). 

3.tabula. Apdzīvojuma struktūra, kas noteikta spēkā esošajos novada teritoriālo vienību teritorijas 
plānojumos 

Teritoriālā vienība Ciema nosaukums Piezīme 

Atašienes pagasts Atašiene Ciema statuss piešķirts Atašienes 
ciemam, jo tā ir lielākā apdzīvotā 
vieta Atašienes pagastā – lielākais 
iedzīvotāju skaits, ar pieejamu 
sociālo infrastruktūru un 
centralizētām 
inženierkomunikācijām. 

                                                                 
1
 Krustpils novada Būvvaldes dati 

2
 Datu apkopojums par apdzīvojuma struktūru no novada spēkā esošajiem pagastu teritorijas plānojumiem 
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Krustpils pagasts Spuņģēni Izteikts Krustpils pagasta centrs – 
apdzīvotā vieta ar lielāko 
iedzīvotāju skaitu pagastā, ciemā 
pieejami pašvaldības un publiskie 
pakalpojumi. Ceļu tīkls, 
centralizētās 
inženierkomunikācijas. Spuņģēnu 
ciems atrodas 5 km attālumā no    
Jēkabpils pilsētas.  

Priži Sākotnēji bija vienkārša apdzīvota 
vieta gar Daugavas krastu, kur 
pamazām sāka attīstīties apbūves 
teritorijas, galvenokārt 
dzīvojamās apbūves teritorijas, 
ņemot vērā vietas ainavisko 
pievilcību, un Jēkabpils pilsētas 
tuvumu.  

Kūku pagasts Zīlāni Lielākās apdzīvotās Kūku pagasta 
vietas, tuvu Jēkabpils pilsētai 
(īpaši Zīlānu ciems) un izvietojušās 
gar valsts galveno autoceļu A12.  

Jaunā muiža 

Kūkas 

Vasarnīcu ciemi – Ildzenieku 
dārziņi, Lauktehnika, Namiķi, 
Zīlāni  

Kūku pagasta teritorijas 
plānojumā ciema robežas 
noteiktas vasarnīcu ciemiem 
Namiķi un Ildzenieki. 

Perspektīvie ciemi – Pēternieki, 
Auzāni, Daugavieši, Lauciņi, Buši 
un Maksini 

Kūku pagasta teritorijas 
plānojumā tika noteikts ciemu 
statuss un robežas. 

Nosakot Bušu ciema robežas tajā 
tika iekļauts vasarnīcu ciems 
Zīlāni. 

Mežāres pagasts Mežāre Izvērtējot Mežāres pagasta 
apdzīvojuma struktūru, Mežāres 
pagasta teritorijas plānojums 
ciema statusu paredzēja tikai 
Mežāres ciemam. Ciemā pieejami 
pašvaldības un publiskie 
pakalpojumi. Ceļu tīkls, 
centralizētās 
inženierkomunikācijas. 

Variešu pagasts Varieši Variešu pagasta administratīvais 
centrs. 

Antūži Antūžu speciālā 
internātpamatskola. 

Medņi Vēsturisks novada izglītības un 
kultūras centrs. 
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Vīpes pagasts Vīpe Izvērtējot Vīpes pagasta 
apdzīvojuma struktūru, Vīpes 
pagasta teritorijas plānojums 
ciema statusu paredzēja tikai 
Vīpes ciemam. Ciemā pieejami 
pašvaldības un publiskie 
pakalpojumi. Ceļu tīkls, 
centralizētās 
inženierkomunikācijas. 
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2. KRUSTPILS NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS 
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2.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS UN PRINCIPI 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. izstrādes mērķis ir nostiprināt tiesisko pamatu (ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem) Krustpils novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai un 

nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā. Radīt pamatu ilgstošai, stabilai 

Krustpils novada pašvaldības ekonomiskai attīstībai, nodrošināt atbilstošu dzīves līmeni, izmantojot 

pašvaldībā esošos resursus, ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un veicinot tā 

saglabāšanu, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un reglamentējot būvniecības kārtību tajā, 

sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses.  

4.tabula. Teritorijas plānojuma risinājumu apkopojums 

 TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU APKOPOJUMS 

CIEMU STATUSS, ROBEŽAS Teritorijas plānojums paredz saglabāt 11 ciemu statusus un noteikt to 
turpmāko teritorijas plānošanu un izmantošanu – Atašiene, Spuņģēni, 
Priži, Zīlāni, Jaunā muiža, Kūkas, Mežāre, Varieši, Medņi, Antūži un Vīpe.  
Perspektīvā izbūvējot nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras 
attīstības teritoriju (Latgales autoceļa posmā) un attīstot gar šo autoceļu 
publiskās un ražošanas apbūves teritorijas, plānots veidot Krustpils 
novada nozīmes attīstības centru, apvienojot Zīlānu un Jaunās muižas 
ciemus. Teritorijas plānojumā šai perspektīvajai ciemu teritorijai tiek 
noteiktas perspektīvās ciemu robežas, kuras stājas spēkā pēc iepriekš 
minētā projekta realizācijas un teritorijas attīstības.  

Teritorijas plānojumā tiek grozītas ciemu robežas, kas noteiktas 
iepriekšējā plānošanas periodā, precizējot tās pa zemes vienību robežām. 

Krustpils novada teritorijas plānojums neparedz saglabāt Kūku pagasta 
teritorijas plānojumā 2007.-2019.g. noteiktos perspektīvos ciemus un to 
robežas.  

Pēc apbūves struktūras, ko veido vasarnīcu un/vai dārza māju tipa 
apbūve, tiek saglabāta Kūku pagasta Ildzenieku un Namiķu vasarnīcu 
ciemos un Variešu pagasta vasarnīcu ciemos.  

TERITORIJAS APDZĪVOJUMA 
STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

Novada teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo apdzīvojuma 
struktūru un vēsturisko lauku ainavu, kā ieteicamo apdzīvojuma tipu 
ārpus ciemu teritorijām paredzot viensētu apbūvi. Blīvas apbūves 
teritoriju attīstība plānota tikai ciemu robežās. 
 
Teritorijas plānojums paredz dzīvojamās (savrupmāju, vasarnīcu un 
mazstāvu daudzdzīvokļu māju), publiskās, ražošanas, tehniskās un 
transporta apbūves attīstību ciemos. Savukārt ārpus ciemiem paredz 
attīstīt lauksaimniecības teritorijas ar daudzpusīgu izmantošanu, mežu 
teritorijas, derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, ūdensobjektu 
izmantošanu, viensētu tipa apbūvi. 

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
funkcionālais zonējums tiek noteikts urbānajām jeb ciemu teritorijām un 
lauku teritorijām. 

REKREĀCIJAS, TŪRISMA, Teritorijas plānojums paredz saglabāt un attīstīt esošās rekreācijas, 
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IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, 
SPORTA, INFRASTRUKTŪRAS 
TERITORIJAS UN OBJEKTI 

tūrisma, izglītības, kultūras, sporta un to infrastruktūras teritorijas un 
objektus. 
Publisko ūdeņu ūdensmalas paredzēts attīstīt un labiekārtot kā 
rekreācijas un atpūtas teritorijas.   

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS 
DABAS TERITORIJAS, 
MIKROLIEGUMI  

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē attēlotas visas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000 teritorijas), to iekšējais 
funkcionālais zonējums, kā arī aizsargājamie dabas pieminekļi un 
mikroliegumi. Apzinātas arī pašvaldības vērtīgas nozīmes dabas teritorijas 
un objekti.   

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības 
dabas teritoriju un objektu aizsardzībai. 

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS 
KULTŪRVĒSTURISKĀS 
TERITORIJAS UN KULTŪRAS 
PIEMINEKĻI 

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē attēloti valsts aizsardzības 
kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas), noteikti arī 
pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti.  
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības 
kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai un saglabāšanai. 

RŪPNIECĪBAS APBŪVES 
ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS  

Teritorijas plānojumā noteikts funkcionālais zonējums Rūpniecības 
apbūves teritorijas (R) ar apakšindeksiem R1 – derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas un R2 - tiek plānotas lauku teritorijā Krustpils pagastā, kur kā 
papildizmantošana noteikta lidlauku teritoriju plānošana un 
izmantošana, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un 
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi 
un transporta infrastruktūru. 

ZEMES DZĪĻU NOGABALU, 
DERĪGO IZRAKTEŅU UN 
ATRADŅU TERITORIJAS 

Teritorijas plānojums paredz, ka derīgo atradņu izpēte un izmantošana 
veicama likumdošanā noteiktā kārtībā. Noteikts un grafiskās daļas kartē 
attēlots funkcionālais zonējums Rūpniecības teritorijas (R1) esošās derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijas un to paplašināšanās, kā arī tās teritorijas, 
kas bija ieplānotas iepriekšējā plānošanas periodā. Teritorijas plānojumā 
noteikts, ka derīgo izrakteņu ieguve, atļauta arī Lauksaimniecības, Mežu 
teritorijās. Kā arī noteiktas prasības izstrādāto transporta kustības plāna 
un infrastruktūras sakārtošanas plāna nepieciešamībai un karjeru 
teritoriju rekultivācijai pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas. 

TRANSPORTA 
INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Teritorijas plānojumā kā nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras 
attīstībai rezervētā teritorija tiek noteikta Latgales autoceļa posma no 
esošā Pļaviņu apvedceļa (autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 
Baltkrievijas robeža (Pāternieki) 123,4 km) līdz pieslēgumam esošajam 
autoceļam A6 154,8 km (Jēkabpils apvedceļa) būvniecību jaunā trasē 
atbilstoši veiktās „Latgales autoceļa posma Pļaviņas – Jēkabpils (Jēkabpils 
apvedceļa) iespējamības izpētes” 3.variantam attīstībai un būvniecībai 
rezervētās teritorijas.  
Teritorijas plānojumā ņemta vērā un grafiskā daļā attēlota jaunā 
Daugavas tilta izbūves teritorija Jēkabpilī, Bebru ielas turpinājumā.  
Plānots attīstīt Mežāres pagastā esošā lidlauka teritoriju, perspektīvā to, 
izmantojot mazās aviācijas attīstībai. Teritorijas plānojumā lidlauka 
teritorijai noteikts funkcionālā zonējums Transporta infrastruktūras 
attīstības teritorijas (TR) apakšzonējums ar indeksu TR1. 

LAUKU TERITORIJU 
PLĀNOŠANA 

Plānota lauku teritoriju daudzpusīga izmantošana – lauksaimnieciska, 
mežsaimnieciska izmantošana, viensētu apbūvei, rūpniecības apbūves 
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teritorijas, publiskās apbūves teritorijas, ūdeņu teritorijas u.c.. 

Lai saglabātu lauksaimniecības zemes lauksaimnieciskajai ražošanai, kuru 
vērtība ir virs 35 ballēm, teritorijas plānojums nosaka vērtīgās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes Kūku un Variešu pagastos. 

RISKA TERITORIJAS UN 
OBJEKTI 

Teritorijas plānojumā noteiktas un grafiskā daļā attēlotas riska teritorijas 
un objekti, lai savlaicīgi izvairītos no iespējamām avāriju un dabas 
postījumu sekām ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos. 

Plānojuma Grafiskās daļas kartē attēlotas plūdu riska teritorijas gar 
Daugavu, Aivieksti un Neretu, nacionālas nozīmes paaugstinātas 
bīstamības transporta riska teritorijas, reģionālas nozīmes bīstamības 
objekts – B drošuma hidroelektrostacijas hidrotehniskā būve – Līču 
dzirnavu HES uz Neretas upes 1,2 km no ietekas Daugavā, kā riska objekti 
uzskatāmas ≥110 kV augstsprieguma elektropārvades līnijas, šo līniju 
pārraušanas gadījumā. 

 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA PLĀNOŠANAS IZSTRĀDES PRINCIPI 

Izstrādājot Krustpils novada teritorijas plānojumu ievēroti šādi plānošanas principi: 

 ILGTSPĒJĪBAS PRINCIPS – novada teritorijas attīstība plānota tā, lai saglabātu un veidotu esošajām 

un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību ar racionālu dabas, 

cilvēku un zemes resursu izmantošanu, saglabājot dabas un kultūras mantojumu. 

 PĒCTECĪBAS PRINCIPS - izvērtēti spēkā esošie Krustpils novada teritoriālo vienību - pagastu 

teritorijas plānojumi, saglabājot būtiskāko, atbilstoši, aktuālajai plānošanas situācijai, visas 

pašvaldības (novada) un katras tās teritoriālās vienības (pagasta) ilgtspējīgas attīstības 

priekšnoteikumiem (dabas, sociālajiem un ekonomiskajiem resursiem) un mērķiem. 

 VIENLĪDZĪGU IESPĒJU PRINCIPS – nozaru un valsts institūciju, kā arī privātpersonu (juridisko un 

fizisko personu) un sabiedrības intereses vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt novada teritorijas 

ilgtspējīgu attīstību. 

 NEPĀRTRAUKTĪBAS PRINCIPS – novada teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, elastīgi un cikliski, 

pašvaldībai uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un 

iespējamos risinājumus. 

 ATKLĀTĪBAS PRINCIPS – teritorijas plānojuma izstrādē tiek iesaistīta sabiedrība (publiskās 

apspriešanas, paziņojumi saziņas līdzekļos) un nodrošināta informācijas un lēmumu pieņemšanas 

atklātumu. 

 INTEGRĒTAS PIEEJAS PRINCIPS – tiek saskaņoti ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti, 

ņemtas vērā augstāka līmeņa plānošanas dokumentu prioritātes un vadlīnijas, un tiek novērtēta 

teritorijas plānojumā plānoto risinājumu ietekme uz vidi.  

 DAUDZVEIDĪBAS PRINCIPS – novada teritorijas attīstība plānota, ņemot vērā dabas, kultūrvides, 

cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību.  

 SAVSTARPĒJĀS SASKAŅOTĪBAS PRINCIPS – teritorijas plānojums tiek saskaņots ar citiem novada 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu). 
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2.2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka apdzīvota vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, 

ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss. Ciemu statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides 

nepieciešamība. Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota 

koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra (gan sociālā, gan 

tehniskā). 

Krustpils novada apdzīvojuma struktūru veido vēsturiski izveidojies ciemu, t.sk, vasarnīcu jeb dārzkopības 

sabiedrību ciemu un teritoriju, viensētu un retinātu viensētu grupu tīkls.  

 

2.attēls. Apdzīvojuma struktūra un attīstības centru līmeņi 

Novada apdzīvojums vēsturiski veidojies ap Jēkabpils pilsētu (izteikti tas ir Krustpils un Kūku pagastu 

teritorijās), gar/vai netālu no valsts autoceļiem un dzelzceļa (Krustpils, Kūku, Mežāres, Vīpes pagastu 

teritorijās), pēdējos gados jaunas apbūves teritorijas attīstījušās arī gar Daugavu (Krustpils un Kūku 

pagastos). 

Krustpils novada pašvaldības teritorijas apdzīvojuma struktūru veidos lielie un mazie vēsturiskie ciemi – 

Atašiene, Spuņģēni, Priži, Zīlāni, Jaunā muiža, Kūkas, Mežāre, Varieši, Medņi, Antūži un Vīpe, kā arī lauku 

teritorijās viensētas, viensētu grupas un vasarnīcu apbūves teritorijas.  

Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs blīvi apdzīvoto vietu (ciemu) robežas noteiktas 11 ciemiem 

(skatīt 5.tabulu). 
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5.tabula. Ciemu teritorijas ar robežām 

Pagasts Ciems 
Ciema statuss netiek saglabāts 

un robežas netiek noteiktas 

Atašienes pag. Atašiene - 

Krustpils pag. Spuņģēni - 

Priži - 

Kūku pag. Zīlāni Ildzenieku dārziņi 

Jaunā muiža Lauktehnika 

Kūkas Namiķi 

 Pēternieki 

Auzāni 

Daugavieši 

Lauciņi 

Buši 

Mežāres pag. Mežāre - 

Variešu pag. Varieši - 

Medņi - 

Antūži - 

Vīpes pag. Vīpe - 

 

Krustpils novada apdzīvojuma attīstības centru līmeņi noteikti  atbilstoši jau vēsturiski izveidojušai 

apdzīvojuma telpiskai struktūrai, iedzīvotāju skaitam, apbūves struktūras, sociālo un pārvaldes pakalpojumu 

un infrastruktūras/inženierkomunikāciju esošajam un plānotajam nodrošinājumam, kā arī balstoties uz 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem, Krustpils novadā tiek noteikti trīs līmeņu 

attīstības centri: 

1) kā vietējas nozīmes attīstības centri attīstīsies – Atašiene, Mežāre, Spuņģēni, Varieši, Vīpe un 

Zīlāni, kas pildījuši pagastu administratīvo centru lomu;  

2) kā pirmā līmeņa attīstības centri – Antūži, Medņi, Jaunā muiža, Kūkas un Priži; 

3) kā novada centrs (perspektīvā) – Krustpils novadam esošajā situacijā nav sava administratīvā 

centra, pašvaldības administratīvā ēka atrodas Jēkabpils pilsētā. Lai paaugtsinātu pārvaldības 

kvalitāti un palielinātu novada piederības sajūtu, kā arī, lai veidotos vienota novada kopiena, 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek paredzēts veidot novada administratīvo centru Krustpils novada 

teritorijā, apvienojot Zīlānu un Jaunās muižas ciemus, kas pēc apdzīvojuma līmeņa tiktu noteikts kā 

novada nozīmes attīstības centrs. Teritorijas plānojumā šajai perspektīvajai apdzīvotai vietai 

noteikta un attēlota perspektīvā robeža. Novada nozīmes centra attīstība un izveide saistīta arī ar 

nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorijas izbūvi, kas iespējams veicinātu 

arī struajāku ražošanas teritorijas attīstību Krustpils pagasta teritorijā. 

Teritorijas plānojuma risinājumi veicinās apdzīvoto vietu līdzsvarotas apdzīvojuma sistēmas attīstību, 

raksturīgā tradicionālā lauku apdzīvojuma saglabāšanu un katras blīvi apdzīvotās vietas specializāciju, bez 

primārās dzīvojamās un pakalpojumu funkcijas, attīstot arī ražošanas, lauksaimniecības, tūrisma un atpūtas, 

zivsaimniecības un citas konkrētai vietai specifiskas lomas.  
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Ciemu teritoriju robežas un funkcionālais zonējums noteikts, ņemot vērā pēctecības principu un 

sabalansējot novada iedzīvotāju un uzņēmēju, pašvaldības ekonomiskās attīstības, dabas un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas intereses.  

Ciemu robežas precizētas, ņemot vērā pašvaldības teritorijā noteikto adresācijas sistēmu, zemes vienību 

robežas, izvērtējot situācijas, lai vienas zemes vienības izvietojums būtu ciema vai ārpus ciema teritorijas, lai 

pēc izvietojuma zemes vienība netiktu sadalīta. Iepriekšējā plānošanas periodā noteiktās blīvi apdzīvoto 

vietu robežas tika izvērtētas arī atbilstoši aktuālajai kadastrālajai informācijai, gan pašreizējai 

sociālekonomiskajai un būvniecības situācijai valstī un pašvaldībā un tās potenciālajai attīstībai 12 gadu 

laika posmā līdz 2024.gadam.  

Blīvas apbūves teritorijas tiek plānotas tikai ciemu teritoriju robežās, arī turpmāk attīstot gan dzīvojamo, 

gan publisko, gan ražošanas, tehniskās un transporta infrastruktūras apbūves teritorijas, paredzot arī dabas 

teritoriju plānošanu un attīstību, tādejādi nodrošinot iedzīvotāju atpūtas un rekreācijas iespējas un vizuāli 

estētiskas vietas. 

Krustpils novadā lauku (atvērtā) telpa ir novada telpa ārpus ciemiem, kas sevī ietver ūdeņus, 

lauksaimniecības un mežu teritorijas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, teritorijas tūrismam un 

rekreācijai, esošas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, ražošanas attīstības teritorijas un transporta 

infrastruktūras attīstības teritorijas. 

Teritorijas plānojuma risinājumi konceptuāli atbalsta elastīgu un daudzveidīgu lauku teritoriju izmantošanu, 

ņemot vērā vēsturisko izmantošanu, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un lauku teritoriju attīstības 

potenciālu, kā arī Jēkabpils pilsētas tuvuma priekšrocības un esošās infrastruktūras nodrošinājumu. Lauku 

teritorijā arī turpmāk tiks attīsta atsevišķu viensētu vai to grupu ar saimniecības ēkām apbūve, kā arī 

atsevišķi ražošanas (lauksaimnieciskās, vieglās u.c.), tūrisma, transporta (autoceļu, dzelzceļa, lidlauku, velo) 

un citu komercpakalpojumu objekti.  

2.3. FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS 

Teritorijas plānošanā, nosakot nekustamo īpašumu atļauto izmantošanu, ar funkcionālā zonējuma palīdzību 

tiek parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas, strukturālās un arī 

vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas. 

Teritorijas izmantošanas veidu iedalījums tiek veidots, balstoties uz atšķirīgu izmantošanas veidu galveno 

grupu noteikšanu. Tajā pašā laikā katra izmantošanas veida telpiskās struktūras elementu vienojošās 

pazīmes ir to funkcija, telpiskais risinājums un novietojums, pieejamība.  

Funkcionālā zonējuma risinājumu izstrādē ievēroti šādi plānošanas principi: 

 stratēģiska pieeja; 

 elastība; 

 vērtību respektēšana; 

 telpiskās struktūras pamatelementu akcentēšana; 

 bez vajadzības neierobežot – samērības princips; 

 pēctecība – saglabāt būtību (tiesiskā paļāvība); 

 nepārtrauktība – nodrošināt turpmākas plānošanas iespējas; 

 indivīdu un sabiedrības interešu līdzsvarošana. 
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Teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums balstīts uz sekojošiem principiem: 

 klasifikācija izveidota ar mērķi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc iespējas 

mazāku to skaitu; 

 nosakot vienotas funkcionālās zonas, iespēju robežās apvienotas pagastu teritorijas plānojumos 

noteiktās zonas ar līdzīgiem izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

 ievērojot pēctecības principu, iespēju robežās maksimāli saglabāts šobrīd spēkā esošais regulējums 

attiecībā uz teritorijas izmantošanu un apbūvi (atļautā izmantošana, noteiktās minimālās 

jaunveidojamo zemesgabalu platības, maksimālais apbūves blīvums un apbūves intensitāte, 

minimālā brīvā teritorija, atļautais būvju augstums u.c. apbūves rādītāji). 

Funkcionālā zonējuma izstrāde ir viens no teritorijas plānošanas galvenajiem mērķiem. Teritorijas 

izmantošanas veidu (funkcionālo zonu) iedalījums tiek noteikts urbānās teritorijā (ciemos) un lauku 

teritorijās (ārpus ciemiem), kas veidots, balstoties uz atšķirīgu izmantošanas veidu galveno grupu 

noteikšanu. Tajā pašā laikā katra izmantošanas veida telpiskās struktūras elementu vienojošās pazīmes ir to 

funkcija, telpiskais risinājums un novietojums, pieejamība.  

Katra konkrētā teritorija ir atšķirīga, tādēļ, lai klasifikācija neradītu tikai ierobežojumus, vairākās 

funkcionālajās zonās izdalītas vietas ar īpašiem noteikumiem (izņēmumus), apzīmējot tās ar funkcionālā 

zonējuma indeksu (burtu un ciparu kombināciju). 

Detalizētu katras funkcionālās zonas atļauto izmantošanu - jaunveidojamo zemes vienību minimālās 

platības, un apbūves parametrus - maksimālo apbūves blīvumu, maksimālo intensitāti, zaļo brīvo teritoriju, 

atļauto stāvu skaitu un maksimālo atļauto būvju augstumu nosaka Teritorijas plānojuma Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi.  

6.tabula. Teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums  

Nr.p.k. Zonējuma veids 
Burta 

apzīmējums 
Paskaidrojums 

1. 
LAUKSAIMNIECĪBAS 
TERITORIJAS 

 

L 
 
 

Lauksaimniecības teritorijas (L) ir teritorijas, 
kuru galvenais izmantošanas veids ir 
lauksaimnieciska izmantošana, lai nodrošinātu 
lauksaimniecības zemes, kā zemes resursa 
racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa 
veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to 
saistītajiem pakalpojumiem, kā arī saglabāt 
lauku telpas dzīvojamo apbūvi - viensētu 
apbūvi. 

1.1. 

LAUKSAIMNIECĪBAS 
TERITORIJAS 
Vērtīgās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 

L1 
 

Lauksaimniecības teritorijas (L1) ir vērtīgās 
Krustpils novada lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes saskaņā ar Grafiskās 
daļas karti (Kūku un Variešu pagastu 
teritorijā). 

1.2.  
LAUKSAIMNIECĪBAS 
TERITORIJAS 
Mazdārziņu teritorijas 

L2 

Lauksaimniecības teritorijas (L2) ir mazdārziņu 
teritorijas, kurās primārais zemes un būvju 
izmantošanas veids ir augļu un sakņu dārzu 
ierīkošana ar sezonas rakstura būvēm. Šajās 
teritorijās nav atļauta zemes lietošanas 
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kategorijas maiņa apbūves vajadzībām. 

1.3.  

LAUKSAIMNIECĪBAS 
TERITORIJAS 
Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes lauku teritorijā ar 
mazāku jaunveidojamo zemes 
vienību minimālo platību 

L3 

Lauksaimniecības teritorijas (L3) nozīmē 
teritorijas, kur atļauta mazāka jaunveidojamo 
zemes vienību platība ārpus apdzīvotām 
vietām (lauku teritorijā) un, kur primārā 
teritorijas izmantošana un apbūve ir saistīta ar 
lauksaimniecisko izmantošanu (izņemot 
intensīvās audzēšanas mājlopu un mājputnu 
kompleksu būvniecību) un viensētas 
būvniecību, bet papildizmantošana – citas 
atļautās izmantošanas. Teritorijas galvenokārt 
tiek plānotas gar Daugavu u.c. 
ūdensobjektiem (izņemot applūstošas 
teritorijas) un tajās teritorijās, kur iepriekšējā 
plānošanas periodā bija noteikti ciemi un to 
robežas. 

2. MEŽU TERITORIJAS 
M 
 

Mežu teritorijas (M) ir teritorijas, kurās 
primārais izmantošanas veids ir vides 
aizsardzība, mežsaimnieciskā darbība un 
teritoriju izmantošana rekreācijai, bet papildus 
izmantošana – citu atļauto būvju būvniecība 
un izmantošana. 

3. ŪDEŅU TERITORIJAS 
Ū 
 

Ūdeņu teritorijas (Ū) ir dabiskas vai mākslīgas 
ūdensteces un ūdenstilpes, kuru izmantošanai 
ar apbūvi nav tieša sakara, izņemot piestātnes 
un krasta nostiprinājumus, kā arī citas tauvas 
joslā atļautās būves. 

4. 
DABAS UN APSTĀDĪJUMU 
TERITORIJAS 

DA 

Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) nozīmē 
publiskās ārtelpas teritorijas, kas ietver 
publiski pieejamas zaļumu teritorijas bez ēku 
un būvju būvniecības (piemēram, dabiskas 
palieņu pļavas, pludmales un ūdensmalas bez 
apbūves utt.) vai teritorijas labiekārtojumu un 
publiski pieejamas labiekārtotas publiskās 
ārtelpas teritorijas ar estētisku vai rekreācijas 
nozīmi. 

4.1. 
DABAS UN APSTĀDĪJUMU 
TERITORIJAS 
Kapsētu teritorijas 

DA1 
 

Kapsētu teritorijas (DA1) ir teritorijas, kur 
galvenā izmantošana ir apbedījumu veikšana 
un ar to saistītas būves. 

5. 
SAVRUPMĀJU APBŪVES 
TERITORIJAS 

DzS 
 
 

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) ir 
dzīvojamās apbūves zona ciemos ar 
savrupmāju apbūvei atbilstošu teritorijas 
organizāciju un apbūves struktūru. Galvenā  
izmantošana - dzīvojamo māju apbūve, bet 
papildizmantošana – citu atļauto būvju 
būvniecība un teritorijas izmantošana. 

5.1. 

SAVRUPMĀJU APBŪVES 
TERITORIJAS 

Vasarnīcu apbūves teritorijas  

DzS1 
 

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1) ir 
teritorijas, kur galvenā izmantošana ir 
vasarnīcu, brīvdienu māju, dārza māju un citu 
sezonas vai pastāvīga rakstura dzīvojamo 
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māju apbūve, bet papildizmantošana – citu 
atļauto būvju būvniecība un teritorijas 
izmantošana. Savrupmāju apbūves teritorijas 
(DzS1) tiek noteiktas un plānotas Kūku un 
Variešu pagastos. 

5.2.  

SAVRUPMĀJU APBŪVES 
TERITORIJAS 

Perspektīvās apbūves zemes 
ciemos, kur pašreizējā 
izmantošana ir lauksaimniecībā 
izmantojama zeme 

DzS2 

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS2) nozīmē 
teritorijas, kur galvenais pašreizējais zemes 
vienību izmantošanas veids ir 
lauksaimnieciska izmantošana ar/bez 
apbūves, bet perspektīvā iespējama teritorijas 
izmantošana kā savrupmāju apbūvei ar 
galveno zemes izmantošanas veidu 
savrupmāju, dvīņu māju apbūvi, bet 
papildizmantošana – citu atļauto būvju 
būvniecība un teritorijas izmantošana. 

6. 
MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS 
APBŪVES TERITORIJA 

DzM 
 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 
(DzM) ir dzīvojamās apbūves zona ciemos, kur 
galvenā izmantošana ir daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apbūve līdz 3 stāviem, bet 
papildizmantošana – citu atļauto būvju 
būvniecība un teritorijas izmantošana. 

7. 
PUBLISKĀS APBŪVES 
TERITORIJAS 

P 
 

Publiskās apbūves teritorijas (P) ir teritorijas, 
kurā galvenā izmantošana ir gan komerciālu, 
gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un 
uzņēmumu apbūve, bet papildizmantošana – 
citas atļautās izmantošanas. 

8. 
RŪPNIECĪBAS APBŪVES 
TERITORIJAS 

R 
 

Rūpniecības apbūves teritorijas (R) ir esošas 
un tiek plānotas ciemu un lauku teritorijās, lai 
nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai 
un attīstībai nepieciešamo teritorijas 
organizāciju, inženiertehnisko apgādi un 
transporta infrastruktūru. 

8.1. 

RŪPNIECĪBAS APBŪVES 
TERITORIJA S 
Derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas 

R1 
 

Rūpniecības apbūves teritorijas (R1) ir 
teritorijas, kurā galvenā izmantošana ir derīgo 
izrakteņu ieguve. 

8.2.  
RŪPNIECĪBAS APBŪVES 
TERITORIJAS  
Lidlauka attīstības teritorija 

R2 

Rūpniecības apbūves teritorijas (R2) tiek 
plānotas lauku teritorijā Krustpils pagastā, lai 
nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai 
un attīstībai nepieciešamo teritorijas 
organizāciju, inženiertehnisko apgādi un 
transporta infrastruktūru, kā 
papildizmantošana noteikta lidlauka 
teritorijas plānošana un izmantošana. 

9. 
TEHNISKĀS APBŪVES 
TERITORIJAS 

TA 
 

Tehniskās apbūves teritorijas (TA) ir teritorijas, 
kurās galvenais zemes un būvju izmantošanas 
veids ir valsts, pašvaldības un komersantu 
inženierbūves un transporta infrastruktūras 
būves, bet papildus izmantošana - citas 
atļautās izmantošanas. 

10. TRANSPORTA TR Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) ir 
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INFRASTRUKTŪRAS 
TERITORIJAS 

 teritorijas, kur galvenais izmantošanas veids ir 
valsts un pašvaldības kopējas izmantošanas 
transports - ielu un ceļu tīkls, laukumi un citas 
inženierbūves. 

10.1. 
TRANSPORTA 
INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA 
Lidlauka attīstības teritorija 

TR1 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR1), ir 
teritorija Krustpils novada Mežāres pagastā, 
kurā galvenā izmantošana saistīta ar esoša 
lidlauka teritorijas turpmāko izmantošanu un 
plānošanu. 

11. 

TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM 
NOTEIKUMIEM 
Nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstības 
teritorijas 

 Teritorijas plānojumā kā nacionālas nozīmes 
transporta infrastruktūras attīstībai rezervētā 
teritorija tiek noteikta Latgales autoceļa 
posma no esošā Pļaviņu apvedceļa (autoceļa 
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas 
robeža (Pāternieki) 123,4 km) līdz 
pieslēgumam esošajam autoceļam A6 154,8 
km (Jēkabpils apvedceļa) būvniecību jaunā 
trasē atbilstoši veiktās „Latgales autoceļa 
posma Pļaviņas – Jēkabpils (Jēkabpils 
apvedceļa) iespējamības izpētes” 3.variantam 
attīstībai un būvniecībai rezervētās teritorijas. 

11.1. 

TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM 
NOTEIKUMIEM 
Spēkā esošo detālplānojumu 
teritorijas 

 Piecu spēkā esošo detālplānojumu teritorijas 
un to risinājumi. 

 

2.4. ESOŠĀS SITUĀCIJAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI UN PLĀNOTĀS 

TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀS ZONAS 

2.4.1. DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS 

Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana ietver šādus teritorijas izmantošanas veidus – savrupmāju 

apbūve, vasarnīcu un dārzu māju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, savukārt lauku 

teritorijā (ārpus ciemiem) – viensētu apbūve. 

Blīvas apbūves teritorijās, t.i., ciemos, savrupmāju apbūves teritorijas ir dominējošais apbūves veids, kas 

tiek saglabāts arī Krustpils novada teritorijas plānojumā.  

Teritorijas plānojumā funkcionālam zonējumam Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) izdalīti divi 

apakšzonējumi: 

1) Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1) nozīmē vasarnīcu un dārzu māju apbūves teritorijas – 

plānotas Kūku un Variešu pagastu dārzkopības sabiedrību teritorijās; 

2) Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS2) nozīmē perspektīvās apbūves zemes ciemos, kur pašreizējā 

izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojama zeme ar/bez apbūves.  

Šobrīd neapbūvētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas ar vai bez apbūves, kas atrodas ciema 

teritorijās, tiek noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas ar indeksu DzS2, bet perspektīvā iespējama šo 
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teritoriju izmantošana kā savrupmāju apbūvei ar galveno zemes izmantošanas veidu savrupmāju, dvīņu 

māju apbūvi, bet papildus izmantošanā šajās teritorijās var attīstīt arī publisko apbūvi. 

Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijām, kur esošajā situācijā dominē 3 stāvu ēkas noteikts funkcionālais 

zonējums MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS (DzM). Jaunas teritorijas daudzdzīvokļu māju 

apbūvei nav paredzētas. Galvenais uzdevums tiek izvirzīts ciemos esošās daudzdzīvokļu māju zonas 

pagalmu labiekārtošanai un ēku tehniskās un estētiskās kvalitātes uzlabošanai. 

2.4.2. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJAS 

Būtiska apdzīvoto vietu funkcija ir iedzīvotāju, to skaitā apkārtējo lauku teritoriju iedzīvotāju, nodrošināšana 

ar sabiedriskiem jeb publiskiem pakalpojumiem un privātajiem darījumu pakalpojumiem. Sabiedriskais 

sektors ietver iedzīvotāju iespējas saņemt pašvaldības pārvaldības pakalpojumus, izglītības, kultūras, 

veselības aizsardzības, sociālās aizsardzības, kārtības nodrošināšanas u.c. pakalpojumus. Privātie darījumu 

pakalpojumi ietver iedzīvotāju nodrošināšanu ar mazumtirdzniecības, ēdināšanas, atpūtas, u.c. 

pakalpojumus. 

 Publiskās apbūves teritorijas plānojumā tiek saglabātas esošās un plānotas jaunas gan ciemos, gan lauku 

teritorijā. 

3.attēls. Publisko apbūves teritoriju izvietojums novadā 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

Krustpils novadā kopumā ir 8 izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas (11), kas nodrošina 
pirmskolas, pamatizglītību, vidējo un speciālo izglītību: 
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1. PII „Varavīksne” (Varieši, Variešu pag.); pirmsskolas izglītības grupas pie vispārējās izglītības 
iestādēm 

2. Liepenes pamatskola (Medņi, Variešu pag.) 
3. Vīpes pamatskola (Vīpe, Vīpes pag.) 
4. Krustpils pamatskola (Jēkabpils) 
5. Mežāres pamatskola (Mežāre, Mežāres pag.) 
6. Sūnu pamatskola (Kūkas, Kūku pagastā) 
7. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola (Marinzeja, Atašienes pag.) 
8. Antūžu speciālā internātpamatskola (Antūži, Variešu pag.) 

KULTŪRAS IESTĀDES 

Krustpils novadā ir vairākas iestādes, kas nodrošina ar kultūru saistītus pakalpojumus un veicina arī 
amatieru kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti vietējos kultūras pasākumos.  

Novadā ir 7 kultūras nami: 

1. Atašienes kultūras nams (Atašiene, Atašienes pag.) 
2. Krustpils pagasta kultūras nams (Spuņģēni, Krustpils pag.) 
3. Mežāres pagasta kultūras nams (Mežāre, Mežāres pag.) 
4. Antūžu kultūras nams (Antūži, Variešu pag.) 
5. Variešu kultūras nams (Varieši, Variešu pag.) 
6. Kūku pagasta kultūras nams (Zīlāni, Kūku pag.) 
7. Vīpes pagasta klubs (Vīpe, Vīpes pag.) 

Novadā ir 8 bibliotēkas: Atašienes, Antūžu, Krustpils pagasta, Kūku, Zīlānu, Mežāres, Medņu un Vīpes 
pagasta bibliotēka. 

Vīpes amatniecības centrs „Māzers” ir Krustpils novada pašvaldības izveidota iestāde, kura atrodas Krustpils 
novada domes pakļautībā. 

Amatniecības centrs „Māzers” atrodas Vīpes pamatskolā, centrs īsteno pašvaldību funkciju rūpēties par 
kultūru, sekmēt tradicionālo amata prasmju saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Krustpils novadā. 

VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

Novada teritorijā nav nevienas slimnīcas, tomēr ir ģimenes ārsta prakses katrā novada pagastā. Medicīnas 
pakalpojumus Krustpils novada iedzīvotāji var saņemt Jēkabpilī, kur atrodas Jēkabpils reģionālā slimnīca un 
nodrošina plaša spektra medicīniskos pakalpojumus.  

Novadā pieejami pansionāta pakalpojumi PA „Jaunāmuiža” (Kūku pagastā) gan novada, gan citu novadu 
iedzīvotājiem.  

Sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanu Krustpils novadā nodrošina Krustpils novada Sociālais 
dienests. 

2.4.3. RŪPNIECĪBAS APBŪVES TERITORIJAS 

Novada teritorijā esošas ražošanas jeb rūpniecības teritorijas (izņemot lauksaimnieciskās ražošanas 

teritorijas – dzīvnieku novietnes, graudu kaltis u.c.) tiek noteiktas kā RŪPNIECĪBAS APBŪVES TERITORIJAS 

(R) atbilstoši esošajai teritorijas izmantošanai. Rūpniecības apbūves teritorijas ir esošas un tiek plānotas gan 

ciemu, gan lauku teritorijās, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo 

teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

Perspektīvā Krustpils pagastā esošā ražošanas teritorijā, kur atrodas arī lidlauka infrastruktūras objekti, bez 

ražošanas uzņēmējdarbības attīstības, tiek paredzēts attīstīt arī gaisa aviācijas pakalpojumus, nosakot šai 

teritorijai RŪPNIECĪBAS APBŪVES TERITORIJAS apakšindeksu R2. 
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DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS  

Krustpils novadā ir apzinātas vairāku derīgo izrakteņu atradnes, tai skaitā dolomīta, māla, sapropeļa, smilts 

un smilts – grants, kūdras atradnes. 

 

4.attēls. Apzināto derīgo izrakteņu ieguves teritoriju izvietojums 

Novada Krustpils un Variešu pagastu teritorijā atrodas valsts nozīmes dolomīta atradne „Aiviekste (kreisais 

krasts)” (platība 201,0 ha), derīgo izrakteni izmanto šķembu ražošanai. Atradni izmanto SIA „Pļaviņas DM”. 

Krājumi atradnē uz 01.01.2011. bija 9 126,76 tūkst. m3 A krājumi un 75 011,30 tūkst. m3 N krājumi. 

Derīgo izrakteņu ieguve 2010.gadā notika smilts atradnēs „Kunci I”, „Saulejas”, „Kalniņi” un „Mežagravāni” 

(Kūku pagasts). Iegūto smilti galvenokārt izmanto ceļu būvei un būvniecībai.  

Viena ieguve notiek smilts, smilts - grants atradnē „Mežvidi” (Kūku pag.), ieguvi veic SIA „Brēķu studenti”, 

ko izmanto būvniecībai, ceļu būvei un remontam. Atradnē izpētītie krājumi uz 01.01.2011. bija smilts N3 

krājumi - 4,65 tūkst. m3, A4 krājumi – 0,0 tūkst. m3, savukārt smilts – grants A krājumi bija 27,12 tūkst. m3.  

Kūdras ieguve notiek vienā atradnē „Borovkas” (daļa no kūdras atradnes Atašienes pagastā), izpētītie 

krājumi šajā atradnē uz 01.01.2011. bija 4 260,58 tūkst. m3. Kūdras atradni izmanto SIA „Līvānu kūdras 

fabrika”. 

Esošās derīgo izrakteņu karjeru teritorijas, t.sk. arī valsts nozīmes dolomītu atradne „Aiviekstes kreisais 

krasts”, kurās pašreiz notiek ieguve un, kuras tika noteiktas iepriekšējā novada teritoriālo vienību (pagastu) 

teritorijas attīstības plānošanas periodā, tiek plānotas kā RŪPNIECĪBAS APBŪVES TERITORIJAS (R1). Derīgo 

izrakteņu ieguvi, ja tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām atļauts veikt funkcionālajā zonējumā 

                                                                 
3
 N – novērtētie krājumi 

 
4
 A – izpētītie krājumi 
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Lauksaimniecības teritorijas (L), Mežu teritorijas (M), Rūpniecības apbūves teritorijās (R1) un Ūdeņu 

teritorijās (Ū). Derīgo izrakteņu ieguvi ir aizliegts veikt ciemu teritorijās.  

2.4.4. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJAS 

Tehniskās apbūves teritorijas izmantošanas veids ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu 

virszemes, pazemes inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.) 

un citu būvju izvietošanai, kas paredzētas apbūves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un 

citiem resursiem ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu, elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu, 

siltumapgādes, gāzes apgādes sistēmu būvniecību. 

Komunālo pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu Krustpils novadā nodrošina pašvaldības Komunālās 

saimniecības nodaļa, kas ir atsevišķa pašvaldības struktūrvienība. 

Ūdenssaimniecības sistēmu (ūdensapgādes un kanalizācija) rekonstrukcijai un attīstībai pašvaldība ir 

realizējusi un realizē vairākus ūdenssaimniecības attīstības projektus, piesaistot ES struktūrfondu 

līdzfinansējumu, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000”, kuru mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu ūdensapgādi visiem centralizētajai ūdensapgādei 

pieslēgtajiem iedzīvotājiem, paplašināt notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību, likvidēt 

kanalizācijas noplūžu avotus, uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti. 

7.tabula. Pašvaldības centralizēto komunālo pakalpojumu nodrošinājuma apkopojums 

Teritoriālā 
vienība 

Ciems Ūdensapgāde Kanalizācija 
Notekūdeņu 
attīstīšanas 

ietaises (NAI) 
Siltumapgāde 

Ūdenssaimniecības, 
siltumapgādes projektu 

realizācija 

Atašienes 
pagasts 

Atašiene darbojas darbojas NAI BIO-400  darbojas 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Atašienes ciemā 

Krustpils 
pagasts 

Spuņģēni darbojas darbojas NAI BIO – 50 darbojas 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Krustpils pagasta 
Spuņģēnu ciemā 

Priži nedarbojas nedarbojas nedarbojas nedarbojas - 

Kūku pagasts 

Zīlāni darbojas darbojas NAI BIO-100  nedarbojas 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Kūku pagasta Zīlānu 
ciemā 

Jaunā 
muiža 

darbojas darbojas NAI BIO nedarbojas 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils rajona 
pansionātam (Krustpils 
novada pašvaldības 
aģentūra „Jaunāmuiža” - 
pansionāts) 

Kūkas darbojas darbojas NAI BIO-200 darbojas 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Kūku pagasta Kūku ciemā 

Mežāres 
pagasts 

Mežāre darbojas darbojas NAI BIO darbojas 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Mežāres pagasta Mežāres 
ciemā. 
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Mežāres ciema 
siltumapgādes sistēmas 
optimizācija un 
energoefektivitātes 
paaugstināšana. 

Variešu 
pagasts Varieši darbojas darbojas 

NAI BIO 
darbojas 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Variešu pagasta 
Variešu ciemā 

Antūži darbojas nedarbojas nedarbojas nedarbojas - 

Medņi darbojas nedarbojas nedarbojas nedarbojas - 

Vīpes 
pagasts 

Vīpe darbojas darbojas NAI BIO nedarbojas 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Vīpes pagasta 
Vīpes ciemā 

ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA 

Pašvaldība ar centralizētu ūdensapgādi nodrošina visus novada ciemus, izņemot Prižu ciemu, kur darbojas 

decentralizēta ūdensapgāde. Ar centralizēto ūdensapgādi tiek nodrošināts dzīvojamais sektors (gan 

individuālās dzīvojamās mājas, gan daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas), kā arī publiskās iestādes. Antūžu 

ciemu ar centralizēto ūdensapgādi nodrošina Antūžu specialās internātpamatskolas artēziskais urbums. 

Ar centralizēto kanalizācijas sistēmu ir nodrošināti gandrīz visi novada ciemi, izņemot Prižu, Antūžu un 

Medņu ciemus, šajos ciemos darbojas decentralizēta kanalizācijas sistēma ar izsmeļamiem 

krājrezervuāriem. Variešu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas līdz ūdenssaimniecības projekta 2.kārtas 

realizācijai tiek darbinātas mehāniskā režīmā, jo nav iespējams nodrošināt skābekļa padevi baktērijām. 

Mežāres ciema esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks demontētas 2014.gadā, nododot ekspluatācijā 

jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 2011.gadā tika nodotas ekspluatācijā pansionāta jaunās 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 75 m³/dnn, kas turpmāk nodrošinās regulāru Jaunās Muižas ciema 

notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un samazinās notekūdeņu ietekmi uz Dārzupīti. 

SILTUMAPGĀDE 

Dzīvojamais sektors (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) ar centralizēto siltumapgādi novadā tiek nodrošināts 

Kūku (Kūku ciems), Krustpils (Spuņģēnu ciems) un Variešu (Variešu ciems) pagastos. Pārējos pagastos 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkurē izmanto decentralizēto siltumapgādi (individuāli). Lielākoties 

savrupmājas un viensētas siltumapgādi nodrošina individuāli, izmantojot malkas kurināmo. Centralizētās 

siltumapgādes vajadzībām novadā ir malkas apkures katlu mājas. Lielākoties tās nodrošina siltumapgādi 

pašvaldības iestādēm un daudzdzīvokļu mājām ciemos. 

ELEKTROAPGĀDE 

Ar elektroenerģiju novadu nodrošina AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions. Novada teritoriju šķērso 

pārvades tīkla 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīnijas, par kurām atbildīgs ir AS „Latvijas elektriskie tīkli”, 

20 kV un 0,4 kV gaisvadu un kabeļlīniju elektrolīnijas un transformatoru punkti. Novada teritorijā atrodas 

divas pārvades tīkla transformatoru apakšstacijas: „Krustpils” (Kūku pag., Jaunā muiža, Tīkli) un „Aiviekste” 

(Variešu pag.), kā arī AS „Latvenergo” telekomunikāciju pazemes elektronisko sakaru tīkla līnijas (gar 

autoceļu Jaunā muiža – Varieši, Antūži – Aiviekste un gar autoceļu Jaunā muiža – Laukezers – A6 (līdz Līvānu 

novada teritorijai)) un radiosakaru līniju tornis (Kūku pag., Jaunā muiža, Tīkli). 

Elektroenerģijas tīklu un iekārtu raksturojošie dati atspoguļoti teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā un 

tematiskajos attēlos. 
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Līču HES ūdenskrātuve atrodas uz Neretas upes 1,2 km no ietekas Daugavā, Daugavas upes lielbaseinā.  

GĀZESAPGĀDE 

Novada teritorijā atrodas AS „Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” ekspluatācijas zonā 

esoši gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvads) Rīga – Daugavpils DN 500 mm, 

pārvades gāzesvada atzars uz gāzes regulēšanas staciju „Jēkabpils” DN 250 mm, gāzes regulēšanas stacija 

„Jēkabpils”, krānu laukumi, anodu zīmējumi, anodu kabeļi un sakaru kabeļi, pretkorozijas elektroķīmiskās 

aizsardzības stacijas (KAS) KAS Nr.12, KAS Nr.13 un KAS Nr.11.  Gāzes regulēšanas stacijas „Jēkabpils” 

iecirkņa ekspluatācijas zonā atrodas esoši augstā spiediena (P<0,6 MPa), vidējā spiediena (P<0,4 MPa) un 

zemā spiediena (P<0,0025 MPa) sadales gāzesvadi un to iekārtas. 

Krustpils novada teritorijas perspektīvā gāzesapgāde iespējama no esošiem augstā, vidējā un zemā 

spiediena gāzesvadiem.  

Gāzespagādes tīklu un iekārtu raksturojošie dati atspoguļoti teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā. 

TELEKOMUNIKĀCIJAS 

Fiksētos telefonsakarus, internetu un kabeļtelevīzijas iespējas nodrošina SIA „Lattelecom”. Mobilo sakaru 

pakalpojumus nodrošina SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (4 mobilo sakaru torņi), SIA „Tele2”, SIA „Bite 

Latvija”. 

 

5.attēls. Maģistrālo inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras izvietojums 
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2.4.5. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS 

Transporta infrastruktūras teritoriju izmantošanas veids ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas 

izmantošanu publiskā lietojumā esošu transporta būvju, inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas 

sistēmu un tehnisko līdzekļu izvietošanai un izbūvei, ietverot sauszemes un gaisa transporta būvju, 

satiksmes un sakaru ēku, t.sk., garāžu un pasažieru staciju ēku, un ūdenstransporta infrastruktūras 

būvniecību. 

VALSTS AUTOCEĻI 

Novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža 

(Paternieki) un A12 (E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova); reģionālais autoceļš P62 

Krāslava–Preiļi–Madona (Madonas apvedceļš), kā arī 19 valsts vietējie autoceļi (saraksts skatāms teritorijas 

plānojuma III sējumā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi). 

DZELZCEĻŠ 

Bez autoceļiem, novada teritoriju šķērso arī dzelzceļa līnijas. Krustpils novada teritorijā izvietotie publiskās 

lietošanas stratēģiskās nozīmes I.kategorijas dzelzceļa sliežu iecirkņi: 

 Rīga – Krustpils, pieturvietas Ozolsala un Krustpils. 

 Jelgava – Krustpils. 

 Krustpils – Daugavpils, pieturvietas Krustpils, Trepe. 

 Krustpils – Rēzekne, pieturvietas Krustpils, Kūkas, Mežāre, Atašiene. 

PAŠVALDĪBAS CEĻI UN IELAS 

Krustpils novada pašvaldības ceļu kopgarums sastāda 366,04 km, t.sk., ar grants segumu – 296,27 km, ar 

melno segumu – 8,18 km un bezseguma ceļi – 61,50 km. 

Pašvaldības ielu kopgarums sastāda 27,799 km, t.sk., ielas ar melno segumu – 9,29 km, ar grants segumu – 

18,509 km. Pašvaldības ielas izbūvētas Atašienes ciemā, Spuņģēnu ciemā (arī dārzkopības sabiedrībā 

„Meždārzi”), Zīlānu ciemā, Kūku ciemā, Jaunās muižas ciemā (arī dārzkopības sabiedrībā „Ilzenieki” un 

detālplānojuma teritorijā „Ķepši”), Mežāres ciemā, Variešu ciemā un Vīpes ciemā.  

Teritorijas plānojumā ņemti vērā nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās 

teritorijas, lai realizētu projektu Latgales autoceļa posma no esošā Pļaviņu apvedceļa (autoceļa A6 Rīga – 

Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) 123,4 km) līdz pieslēgumam esošajam autoceļam 

A6 154,8 km (Jēkabpils apvedceļa) būvniecību jaunā trasē atbilstoši veiktās „Latgales autoceļa posma 

Pļaviņas – Jēkabpils (Jēkabpils apvedceļa) iespējamības izpētes” 3.varianta attīstībai un būvniecībai 

rezervētā teritorijā. Teritorijas plānojumā ievērtēta ar teritorija atbilstoši izpētes rezultātiem Daugavas 

labajā krastā „Tilta pār Daugavu un ceļu pieslēgumu trasējumu shēmu (mets)” jauna tilta izbūvei pār 

Daugavu Jēkabpilī, Bebru ielas turpinājumā. 

Teritorijas plānojumā tiek noteiktas arī turpmākās velotransporta un gājēju celiņu teritoriju attīstība gar 

valsts galvenajiem autoceļiem A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Paternieki) no Spuņģēnu 

ciema līdz Jēkabpils pilsētai (turpinot izbūvēto velo/gājēju celiņu) un A12 (E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–

Krievijas robeža (Terehova) no Zīlāniem uz Jauno muižu. Ņemot vērā transporta tīkla izvietojumu un to 

infrastruktūras kvalitāti, gar valsts galvenajiem autoceļiem teritorijas plānojums atbalsta ražošanas, 

loģistikas pakalpojumu un darījumu objektu attīstību. 
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2.4.6. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS 

Dabas un apstādījumu teritorijas nozīmē publiskās ārtelpas teritorijas, kas tiek iedalītas labiekārtotā 

publiskā ārtelpā un publiskā ārtelpā bez labiekārtojuma.  

Atsevišķu muižas parku, ūdeņu ūdensmalas ārpus ciemu un ciemu robežām, kā arī Brāļu kapu piemiņas 

vietu plānotā izmantošana noteikta kā DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS (DA) ar estētisku vai 

rekreācijas nozīmi.  

Esošās novada kapsētu teritorijas tiek noteiktas ar apakšindeksu DA1. Krustpils novada teritorijā atrodas 41 

kapsēta (skatīt Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.pielikumu), kurās 

notiek apbedījumi. Teritorijas plānojumā netiek plānotas esošo kapsētu teritoriju paplašināšana, jo ir 

pietiekoša kapsētu kapacitāte. Teritorijas plānojums paredz jaunu kapsētu izveidi mežu teritorijās.  

2.4.7. MEŽU TERITORIJAS 

Teritorijas plānojumā tiek noteikts funkcionālais zonējums Mežu teritorijas (M), kur galvenā izmantošana 

saistās ar mežsaimniecisku teritorijas izmantošanu, kas nozīmē teritorijas izmantošanas veidu, ietverot 

meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu un meža infrastruktūras ierīkošanu un izbūvi, mežā 

būvēti vai ierīkoti objekti, ēkas, būves, kas nepieciešami meža apsaimniekošanas un aizsardzības 

vajadzībām, kā arī rekreācijai un meža produktu audzēšanu un ciršanu. 

No novada kopplatības meža zemes aizņem 29559,7 ha5 jeb 37%, kas ir mazāk, nekā vidēji Latvijā (45%), 

savukārt purvu platības aizņem 11 634,7 ha jeb 14% no novada kopplatības. Savukārt pēc Valsts meža 

dienesta datiem mežs Krustpils novadā aizņem 29 889,3 ha.6 Vislielākās meža platības novadā ir Atašienes 

(7396,7 ha) un Variešu (6970,4 ha) pagastos. 

Pēc īpašuma formas meža zemes novadā iedalās: privātie meži – 19 801,7 ha; valsts meži – 22 295,8 ha un 

pašvaldības meži – 67,9 ha. 

Lielākie purvi - Teiču un Lielais Pelečāres purvs, pārējie purvi Eiduka purvs (platība pagasta teritorijā ~1195 

ha), Jaunamerikas purvs (platība 246 ha), Borovkas purvs, šajā purvā ir lieli kūdras rūpnieciskie krājumi, 

Pērtsalas purvs, Jauniešu purvs (platība 767 ha) un Skudrenieku purvs (platība ~ 8636 ha). 

Atašienes pagasta teritorijā esošo purvu daļas – Teiču, Eiduka un Lielais Pelečāres purvs ir iekļauti Natura 

2000 teritorijās, kas nozīmē, ka šajās purvu teritorijās saimnieciskā darbība un derīgo izrakteņu ieguve ir 

aizliegta. 

2.4.8. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatība Krustpils novadā ir 30823,1 ha jeb 38% no novada platības. 

Salīdzinājumam, lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatība vidēji Latvijā ir 33,2%. Vislielākās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības ir Mežāres, Variešu un Kūkas pagastos. Meliorētās platības 

novadā sastāda 20 414 ha jeb 66%. 

 

                                                                 
5
 Pēc VZD datiem 

6
 VMD meža statistika 2011.g. 
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Pēc lietošanas veida, lauksaimniecības zemes platība iedalās šādi: 

 aramzeme – 20 460,9 ha (66,4% no visas lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatības), 

 augļu dārzi – 301,6 ha (1,0%), 

 pļavas – 5 019,7 ha (16%), 

 ganības – 5 040,9 ha (16%). 

LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJĀS (L) galvenais izmantošanas veids noteikta lauksaimnieciskā izmantošana 

un viensētu apbūve, vienlaicīgi radot iespējas daudzpusīgai lauku teritoriju attīstībai – mežsaimniecība 

(apmežošana), sabiedriskas, komercdarbības, ražošanas un tehniskas būves, kā arī derīgo izrakteņu ieguvi. 

Lai saglabātu vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (augsnes auglība virs 35 ballēm) Teritorijas 

plānojumā tiek noteiktas vērtīgā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L1), kur nav pieļaujama 

apmežošana un jaunveidojamo zemju minimālā platība šajās teritorijās noteikta 10 ha. Lauksaimnieciskās 

ražošanas uzņēmumu (no jauna būvējamo dzīvnieku intensīvās audzēšanas kompleksi) izvietojuma 

minimālais attālums līdz ciemu teritoriju robežai noteikts 3 km, līdz viensētai lauku teritorijā - 1 km. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība tiek noteikta 2 ha. 

Krustpils pagasta teritorijā esošā dārzu saimniecības „Meždārzi” teritorija turpmāk tiek plānota kā 

mazdārziņu teritorija (L2), šajās teritorijās nav atļauta zemes lietošanas kategorijas maiņa apbūves 

vajadzībām. Plašās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas, kurās iepriekšējā plānošanas periodā tika 

plānotas blīvas apbūves teritorijas galvenokārt gar ūdensobjektiem (Daugavu, Baļotes ezeru, Marinzejas 

ezeru) un, kurās nav esošas un netiek plānotas arī centralizētas inženierkomunikācijas, kā arī jārisina 

transporta infrastruktūras jautājumi, novada teritorijas plānojumā tiek plānotas kā lauksaimniecības 

teritorijas (L3), kur atļauta mazāka jaunveidojamo zemes vienību platība (5000 m2) ārpus apdzīvotām 

vietām (lauku teritorijā) un, kur primārā teritorijas izmantošana un apbūve ir saistīta ar lauksaimniecisko 

izmantošanu (izņemot intensīvās audzēšanas mājlopu un mājputnu kompleksu būvniecību) un viensētas 

būvniecību, bet papildizmantošana – citas atļautās izmantošanas. 

2.4.9. ŪDEŅU TERITORIJAS 

Krustpils novads atrodas Daugavas upes sateces baseina apgabalā. Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais 

garums novada teritorijā ir 266,94 km, t.sk. regulētais garums novadā – 217,85 km. 

Lielākās ūdensteces, kas šķērso novada teritoriju ir Daugava, Aiviekste, Nereta, Ataša, Odze, Bērzaune u.c. 

mazākas ūdensteces, savukārt nozīmīgākās ūdenstilpes, kas ietilpst Krustpils novada teritorijā ir Laukezers, 

Baļotes ezers, Marinzejas, Liepsalas, Pieslaista (atrodas Teiču dabas rezervātā), Baltezers, Silabebru un 

Timsmales ezeri u.c. mazākas ūdenstilpes. Silabebru un Timsmales ezeru dabas vērtību aizsardzībai un 

saglabāšanai, ūdensobjektiem noteikts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statuss (Natura 2000 

teritorijas). Marinzejas, Ilzenieku, Namiķu un Laukezeru iecienījuši atpūtnieki un makšķernieki.  

Dabiskas vai mākslīgas ūdensteces un ūdenstilpes teritorijas plānojumā noteiktas kā funkcionālais zonējums 

ŪDEŅU TERITORIJAS (Ū), kuru izmantošanai ar apbūvi nav tieša sakara, izņemot piestātnes un krasta 

nostiprinājumus, kā arī citas tauvas joslā atļautās būves. Krustpils novada teritorijas plānojums kā vienu no 

ūdensobjektu izmantošanas iespējām paredz attīstīt ūdenstūrismu (Daugava, Aiviekste), aktīvo atpūtu pie 

ūdensobjektiem (Laukezers, Baļotes ezers, Marinzejas ezers), kā reģiona nozīmes dabas tūrisma objektu 

paredzēts attīstīt Silabebru ezera apkaimi. Sasaistot nozīmīgākās tūrisma vietas veidojas novada tūrisma 

produkts gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem u.c. apmeklētājiem.  
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Grafiskajā daļā precizētas un attēlotas applūstošās teritorijas gar Daugavu, Aivieksti un Neretu, šajās 

teritorijās ierobežojumus to izmantošanā un saimnieciskās darbības veikšanai nosaka Aizsargjoslu likuma 

prasības.  

2.5. KULTŪRAS PIEMINEKĻI 

2.5.1. VALSTS AIZSARDZĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻI 

Krustpils novada teritorijā atrodas 21 valsts aizsardzības kultūras pieminekļi - objekti, t.sk. 18 arheoloģijas 

pieminekļi un 3 arhitektūras pieminekļi, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 

sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija savā 21.02.2013. atzinumā Nr.06-06/371 par Krustpils 

novada teritorijas plānojuma 1.redakciju informē, ka ir uzsāktas procesuālas darbības kultūrvēsturiska 

objekta „Atašienes katoļu baznīca” iekļaušanai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 

6.attēls. Kultūrvēsturiskā mantojuma, tūrisma objektu, teritoriju izvietojums 

8.tabula. Valsts aizsardzības kultūras pieminekļi – objekti 

Valsts aizsardzības Nr. Pieminekļa veids Pieminekļa nosaukums Pagasts 

885 Arheoloģija Stalīdznieku senkapi 

Atašienes pagasts 
6301 Arhitektūra 

Marinzejas muižas 
apbūve ar parku 

6302 Arhitektūra Parks (Marinzejas muižā) 

6303 Arhitektūra Pils (Marinzejas muižā) 

908 Arheoloģija Staģu senkapi 
Krustpils pagasts 

909 Arheoloģija Spunģēnu senkapi 
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910 Arheoloģija 
Dzirkaļu pilskalns ar 
apmetni un Baznīckalnu 

Kūku pagasts 

911 Arheoloģija Asotes pilskalns ar 
apmetni 

912 Arheoloģija 
Daugavas Oglenieku 
senkapi 

913 Arheoloģija Ribāku senkapi 

914 Arheoloģija Kūkupasiles senkapi 

916 Arheoloģija Spilvu senkapi 
Mežāres pagasts 

917 Arheoloģija Bērzkalnu senkapi 

962 Arheoloģija Medīlu senkapi 

Variešu pagasts 
963 Arheoloģija Spilvu viduslaiku kapsēta 

964 Arheoloģija Silabebru senkapi 

965 Arheoloģija Trākšu senkapi 

977 Arheoloģija Trepes senkapi 

Vīpes pagasts 

978 Arheoloģija Ezerķiķauku senkapi 

979 Arheoloģija 
Landzānu viduslaiku 
kapsēta 

980 Arheoloģija 
Žagaru viduslaiku 
kapsēta 

 

2.5.2. NOVADA NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKI OBJEKTI UN TERITORIJAS  

Izstrādājot Krustpils novada teritorijas plānojumu tika apzināti novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti un 

teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība, bet, kas nav iekļautas valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā. 

9.tabula. Novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti un teritorijas 

Kultūrvēsturiskā objekta, teritorijas nosaukums Atrašanās vieta 

Atašienes Sāpju dievmātes katoļu baznīca (1931.-
1937.) 

Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov. 

Krucifiks (19.gs. beigas) 
Atašienes Sāpju dievmātes katoļu baznīcā, Atašiene, 
Atašienes pag., Krustpils nov. 

Vējdzirnavas (19.gs. 2.p.) Rijniekos, Atašienes pag., Krustpils nov. 

Karavīru kapsēta (1944.g.) Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov. 

Karavīru kapsēta (1944.g.) 
Pie Atašienes Brāļu Skrindu vidusskolas, Marinzeja, 
Atašienes pag., Krustpils nov. 

Zeļķu muiža Krustpils pag., Krustpils nov.  

Endžeļu vecticībnieku lūgšanas nams Mežāres pag., Krustpils nov. 

Bijusī Mežāres pamatskola „Saulaine”, Mežāres pag., Krustpils nov. 

Ungurmuižas luterāņu baznīca Variešu pag., Krustpils nov. 

 

Valsts aizsardzības kultūras pieminekļu teritoriju aizsardzībā un izmantošanā, papildus teritorijas plānojuma 

Teritorijas izmantošnaas un apbūves noteikumos noteiktajam, ir jāievēro valsts aizsardzības kultūras 

pieminekļu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.   

Teritorijas plānojuma Grafiskā daļā attēloti valsts aizsardzības kultūras pieminekļi, to aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) un novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas.  
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2.6. AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

2.6.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Krustpils novada administratīvā teritorijā normatīvajos aktos noteiktas un izveidotas īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas, no kurām sešas teritorijas ietilpst Eiropas Savienības kopīgā aizsargājamo teritoriju tīklā 

Natura 2000 – viens dabas rezervāts, viens dabas parks, četri dabas liegumi, dabas pieminekļi (ģeoloģiskie 

un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, dižkoks) un mikroliegumi. 

7.attēls. Aizsargājamo dabas teritoriju un dabas pieminekļu izvietojums Krustpils novadā 

2.6.1.1. DABAS REZERVĀTS 

Nosaukums: Teiču dabas rezervāts (Natura 2000 teritorija) 

Platība (ha): Kopējā platība – 19779 ha. Krustpils novada teritorijā daļa no dabas rezervāta 
atrodas Atašienes pagastā 

Aizsardzībā kopš: 1982.g. 

Dabas vērtības:  Teiču dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši 
aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par 
starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi, 
starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā. 
Lielākais dabas rezervāts Latvijā. Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem 
sūnu purviem Baltijā. Rezervāts ir nozīmīgs ar: (1) purvam specifisku un retu 
putnu sugu saglabāšanā; (2) kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem 
ūdensputniem; (3) mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā; (4) 
daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā. 

Funkcionālās zonas: 1) Stingrā režīma zona (ietilpst Krustpils novada teritorijā); 
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2) Regulējamā režīma zona (ietilpst Krustpils novada teritorijā); 
3) Dabas parka zona. 

Dabas aizsardzības plāns: Teiču dabas rezervāta dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika posmam no 
2006.gada līdz 2010.gadam (saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās 
ministrijas bijušā ministra R.Vējoņa 2011.gada 25.februāra rīkojumu Nr.125 
„Par dabas aizsardzības plāna termiņa pagarināšanu” Teiču dabas rezervāta 
dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2015.gada 
31.decembrim) 

Individuālie normatīvie 
akti, kas regulē teritorijas 
aizsardzību un 
izmantošanu: 

Teiču dabas rezervāta likums (15.05.2008.) 

2.6.1.2. DABAS PARKS 

Nosaukums: „Laukezers” (Natura 2000 teritorija) 

Platība (ha): 327 ha, atrodas Krustpils novada Kūku pagastā 

Aizsardzībā kopš: 2004.g. 

Dabas vērtības:  Aizsargājamā teritorija izveidota, lai saglabātu vismaz 9 Latvijas un Eiropas 
nozīmes aizsargājamos biotopus un vismaz 12 aizsargājamās augu sugas. Pļavas 
linlapes viena no 5 atradnēm Latvijā, dižās aslapes – viena no trim atradnēm 
Austrumlatvijā. Zāļu purva slīkšņā pie Baltiņa ezera aug arī ES Biotopu direktīvas 
sūnu suga – spīdīgā āķīte. Ļoti vērtīgas priežu mežu sabiedrības sastopamas 
vaļņa D nogāzē uz Z no Laukezera. Vaļņa augšdaļā sastopama pļavas linlape, bet 
dienvidu nogāzē - priežu meži ar asinssārto gandreni un meža silpureni. 
Laukezera litorālē starp niedrēm izklaidus sastop gludsporu ezereni. Ildzenieku 
ezera DR daļā izveidojies neliels pārejas purvs, kurā sastopami atsevišķi Lēzeļa 
lipares eksemplāri. 

Funkcionālās zonas: 1) Dabas lieguma zonas – „Baltiņa ezers”, „Laukezers”; 
2) Dabas parka zona. 

Dabas aizsardzības plāns: Dabas parka „Laukezers” dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika posmam no 
2007.gada līdz 2016.gadam  

Individuālie normatīvie 
akti, kas regulē teritorijas 
aizsardzību un 
izmantošanu: 

Ministru kabineta noteikumi Nr.805 „Dabas parka „Laukezers” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (29.09.2008.) 

2.6.1.3. DABAS LIEGUMI 

Nosaukums: „Eiduku purvs” (Natura 2000 teritorija) 

Platība (ha): 588 ha, atrodas Krustpils novada Atašienes pagastā 

Aizsardzībā kopš: 1999.g. 

Dabas vērtības:  Teritorijas galvenās vērtības ir ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi – 
neskarts augstais purvs, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži un distrofs 
ezers. No ES Putnu direktīvas sugām sastopamas – rubenis, dzeltenais tārtiņš, 
purva tilbīte, urālpūce, vakarlēpis.  

Funkcionālās zonas: Nav noteiktas 

Dabas aizsardzības plāns: Nav izstrādāts  

Normatīvie akti, kas 
regulē teritorijas 
aizsardzību un 
izmantošanu: 

Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) 
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Nosaukums: „Lielais Pelečāres purvs” (Natura 2000 teritorija) 

Platība (ha): Kopējā dabas lieguma platība – 5331 ha, daļa no dabas lieguma teritorijas 
atrodas Krustpils novada Atašienes pagastā 

Aizsardzībā kopš: 1977.g. 

Dabas vērtības:  Teritorija ietver augsto purvu. Purva malās meži, kur ligzdo dažādu sugu dzeņi. 
Izcila putnu aizsardzības teritorija, sastopamas arī tādas aizsargājamas putnu 
sugas kā melnkakla gārgale, melnais stārķis, peļu klijāns, mednis, rubenis, 
mazais ērglis, pļavas lija u.c. Konstatētas arī ES Biotopu direktīvas sugas: lielais 
tritons un zirgskābeņu zilenītis. 

Funkcionālās zonas: Nav noteiktas 

Dabas aizsardzības plāns: Nav izstrādāts  

Normatīvie akti, kas 
regulē teritorijas 
aizsardzību un 
izmantošanu: 

Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) 

 

Nosaukums: „Silabebru ezers” (Natura 2000 teritorija) 

Platība (ha): 114 ha, atrodas Krustpils novada Variešu pagastā 

Aizsardzībā kopš: 2004.g. 

Dabas vērtības:  Silabebru ezers ir nozīmīga ūdensputnu (melnais zīriņš, lielais dumpis, Seivi 
ķauķis u.c.) ligzdošanas vieta un nozīmīga aizsargājamās augu sugas – lēzeļa 
lipares atradne, kā arī nozīmīgs ES aizsargājamais biotops – mezotrofa 
ūdenstilpe, kas ir Austrumlatvijā ļoti reti sastopams biotopu komplekss. 
Aizsargājamā teritorija izveidota, lai nepieļautu šīs vietas pārveidošanu un 
ūdens režīma pielāgošanu saimnieciskajām interesēm, kas negatīvi ietekmētu 
aizsargājamo putnu sugu ligzdošanu un augu atradnes. 

Funkcionālās zonas: Nav noteiktas 

Dabas aizsardzības plāns: Izstrādes stadijā. 
Krustpils novada pašvaldība kā viens no partneriem realizē projektu LLIV – 316 
„Protected Areas”, jeb pilnajā nosaukumā „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu 
pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību 
saglabāšanai”, kurš tiek ieviests ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007.-2013.gadam atbalstu, kura rezultātā līdz 2013.gada 
septembra beigām tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam 
„Silabebdru ezers”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiks veikta dabas 
lieguma teritorijas apraksts un novērtējums, saglabāšanas mērķu raksturojums, 
noteikti iespējamie apsaimniekošanas pasākumu un zonējumi, kā arī izstrādāti 
priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 

Normatīvie akti, kas 
regulē teritorijas 
aizsardzību un 
izmantošanu: 

Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) 

 

Nosaukums: „Timsmales ezers” (Natura 2000 teritorija) 

Platība (ha): 101 ha, atrodas Krustpils novada Variešu pagastā 

Aizsardzībā kopš: 2004.g. 

Dabas vērtības:  Viens no izcilākajiem Latvijas dzidrūdens ezeriem – ar mazmineralizētu ūdeni, 
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mezotrofajiem hidroķīmiskajiem rādītājiem, izcilu īpaši aizsargājamās sugas – 
šaurlapu ežgalvītes atradni. Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ES nozīmes 
ezeru biotopu – oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām 
nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās. Sastopami arī Latvijas īpaši 
aizsargājami biotopi: ežgalvīšu audzes ezeros, mezotrofi ūdeņi ezeros un 
smilšaina, akmeņaina grunts ezeros. 

Funkcionālās zonas: Nav noteiktas 

Dabas aizsardzības plāns: Nav izstrādāts  

Normatīvie akti, kas 
regulē teritorijas 
aizsardzību un 
izmantošanu: 

Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) 

 

2.6.1.4. DABAS PIEMINEKĻI 

AIZSARGĀJAMIE  ĢEOLOĢISKIE  UN ĢEOMORFOLOĢISKIE  DABAS PIEMINEKĻI 

Dabas pieminekļa 
nosaukums: 

„Rogaļu akmens” 

Atrašanās vieta: Krustpils novada Kūku pagastā  

Normatīvais akts:  MK noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (17.04.2001.) 78.pielikums 

Normatīvie akti, kas regulē 
teritorijas aizsardzību un 
izmantošanu: 

Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) 

 

Dabas pieminekļa 
nosaukums: 

„Vaiķu akmens” 

Atrašanās vieta: Krustpils novada Vīpes pagastā  

Normatīvais akts:  MK noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (17.04.2001.) 80.pielikums 

Normatīvie akti, kas regulē 
teritorijas aizsardzību un 
izmantošanu: 

Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) 

 

DIŽKOKI  

Saskaņā ar Dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS datiem novadā reģistrēts 1 potenciālais dižkoks Parastais 

ozols Krustpils novada Kūku pagastā. 

2.6.1.5. MIKROLIEGUMI 

Saskaņā ar Dabas datu pārvaldes sistēmas OZOLS datiem novadā reģistrēti 8 mikroliegumi. 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) izmantošanā, papildus teritorijas plānojumā noteiktajam, ir 

jāievēro ĪADT aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības - jaunveidojamo zemes 

vienību minimālai platībai, apbūves un/vai labiekārtojuma veidošanai, atļautām un aizliegtām darbībām, kā 

arī veicot saimniecisko darbību rekomendēts ievērot ĪADT dabas aizsardzības plānos paredzētos 

apsaimniekošanas pasākumus. Grafiskās daļas kartē ir attēlotas ĪADT teritoriju robežas, iekšējais 

funkcionālais zonējums.  
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2.6.2. NOVADA NOZĪMES AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS  

Ar pašvaldības domes sēdes lēmumu un pašvaldības saistošiem noteikumiem novadā ir noteiktas divas 

novada nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī viens dendroloģiskais parks Krustpils pagastā, kas ir 

nozīmīgs vietējas nozīmes un aizsardzības dabas objekts: 

 Dabas parks Krustpils novada Kūku pagastā 

 Aizsargājamā aleja „Jostu aleja” Krustpils novada Vīpes pagastā 

 Dendroloģiskie stādījumi „Barona priedes” Krustpils novada Krustpils pagastā 

Teritorijas plānojuma Grafiskā daļā attēloti novada nozīmes dabas pieminekļi un Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumos noteiktas prasības šo teritoriju aizsardzībai un izmantošanai. 
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3. KRUSTPILS NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA ATBILSTĪBA KRUSTPILS 

NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAI 2013. – 2030.GADAM 

 
  



Krustpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam. Paskaidrojuma raksts. 

 

 

 
46 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam apstiprināta ar Krustpils novada domes 

2012.gada 19.decembra sēdes lēmumu (protokols nr.19., 54). 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments 

laika posmam no 2013. līdz 2030.gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka novada ilgtermiņa 

attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Citus 

Krustpils novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu) izstrādā 

saskaņā ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

Krustpils novada telpiskās attīstība koncepcija ir iezīmēta Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

līdz 2030.gadam un tā balstās uz prioritārajiem perspektīvās telpiskās attīstības virzieniem: 

 sešu pagastu pilnvērtīgu funkcionēšanu, kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem un dažādas 

saimnieciskās darbības iespējas;  

 pievilcīgu investīciju vidi uzņēmējiem ar mūsdienīgu un videi draudzīgu satiksmes un 

inženiertehnisko infrastruktūru;  

 saglabātu bagāto dabas, kultūrvēsturisko un tradīciju mantojumu. 

Lai veidotu telpisku ietvaru, kas sekmē Krustpils novada stratēģisko mērķu sasniegšanu, kas balstās uz 

iedzīvotāju jeb sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanu, pakalpojumu nodrošinājumu un pieejamību, 

dzīves un darba telpas vienmērīgu attīstību visā novada teritorijā un infrastruktūras sakārtošanu, 

ekonomiskās telpas attīstību uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstot dažādu nozaru attīstību, ilgtspējīgi un 

racionāli izmantojot novadā pieejamos resursus, galvenie Krustpils novada vēlamās telpiskās uzbūves 

virzieni tiek izvirzīti: 

 apdzīvojuma struktūras attīstība un plānošana; 

 lauku (atvērtās) telpas struktūras attīstība un plānošana; 

 uzņēmējdarbības telpas attīstība un plānošana; 

 infrastruktūras koridoru teritoriju attīstība un plānošana. 

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vadlīnijas nosaka Teritorijas plānojuma atbilstība 

Blīvas apbūves teritorijas (jaunus mājokļus, sociālo 
u.c. pakalpojumu objektus) plānot Krustpils novada 
ciemu robežās, veidojot kompaktu apdzīvojuma 
struktūru un attīstot kvalitatīvas tehniskās un 
sociālās infrastruktūras izveidi novada blīvi 
apdzīvotās vietās (ciemos). 

Ņemts vērā, teritorijas plānojumā blīvas jaunas 
apbūves teritorijas plānotas ciemu robežās.  

Katram apdzīvotam attīstības centram noteikts 
pieejamais/plānotais minimālais pakalpojumu klāsts. 

Plānojot ciemu teritorijas noteiktas daudzveidīgas 
funkcionālās zonas, kuras attīstot tiek nodrošināts 
minimālais pakalpojumu klāsts. 

Perspektīvā plānots apvienot Zīlānus un Jauno 
muižu, izveidojot apdzīvojuma struktūrā vēl vienu 
apdzīvojuma līmeni - Novada nozīmes centru, kas 
sniegtu un nodrošinātu pašvaldības administratīvos 
pakalpojumus un ar laiku papildinātu un attīstītu 
pieejamo pakalpojumu grozu 

Teritorijas plānojumā noteikta un grafiskā daļā 
attēlota perspektīvā ciema robeža. 
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LAUKU (ATVĒRTĀS) TELPAS STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vadlīnijas nosaka Teritorijas plānojuma atbilstība 

Jaunas rūpnieciskās zonas plānot tuvu esošām 
ražošanas teritorijām ar pieeju infrastruktūras 
tīkliem un to paplašināšanas iespējām. Sekmēt 
uzņēmējdarbības vides attīstību lauku teritorijā. 

 

Teritorijas plānojums atbalsta esošās rūpniecības 
apbūves teritoriju turpmāko attīstību, Lauku zemju 
elastīgu un daudzveidīgu izmantošanu visā novada 
teritorijā - tūrisms un rekreācija, ražošana, derīgo 
izrakteņu ieguve, dažādu pakalpojumu sniegšana, 
lauku viensētu izvietošana u.c. 

Ņemot vērā novada ģeogrāfisko izvietojumu, 
transporta tīklu un to infrastruktūru, maģistrālo 
inženierkomunikāciju pieejamību plānojumā 
noteikts, ka ražošanas, loģistikas, pakalpojumu 
uzņēmējdarbība plānojuma un attīstāma gar valsts 
galvenajiem autoceļiem. 

Vērtīgo lauksaimniecības zemju resursu 
saglabāšanu, lauksaimniecības zemju konsolidāciju. 

 

Teritorijas plānojumā noteiktas un grafiskā daļā 
attēlotas vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās 
teritorijas. 

Noteikt minimāli jaunveidojamo lauksaimniecības 
zemju vienību platību (ha). 

Teritorijas plānojumā noteikta minimālā 
jaunveidojamā lauksaimniecības zemju platība – 2 
ha; vērtīgās lauksaimniecības teritorijās – 10 ha. 

Noteikt kritērijus (auglība ballēs, vienlaidus platības, 
meliorācijas sistēmas, izvietojums u.c.), kuriem 
izpildoties, aizliegta vai atļauta lauksaimniecības 
zemju nogabalu apmežošana 

Teritorijas plānojumā noteiktas teritorijas un kritēriji 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanai. 

Jānosaka minimālā jaunveidojamo meža zemju 
vienību platība (ha). 

Teritorijas plānojumā noteikta minimālā 
jaunveidojamā meža zemju platība – 2 ha. 

 

INFRASTRUKTŪRAS KORIDORU TERITORIJU ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vadlīnijas nosaka Teritorijas plānojuma atbilstība 

Rezervēt teritorijas Latgales autoceļa posma no 
esošā Pļaviņu apvedceļa (autoceļa A6 Rīga – 
Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža 
(Pāternieki)) 123,4 km) līdz pieslēgumam esošajam 
autoceļam A6 154,8 km (Jēkabpils apvedceļa) 
būvniecībai jaunā trasē. 

Autoceļa būvniecības trase attēlota grafiskās daļas 
kartē, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktas prasības šīs teritorijas esošai 
un turpmākai plānošanai un izmantošanai. 
Perspektīvajai autoceļa izbūves teritorijai noteikts 
funkcionālais zonējums Nacionālas nozīmes 
transporta infrastruktūras teritorijas. 

Rezervēt teritorijas Daugavas labajā krastā „Tilta pār 
Daugavu un ceļu pieslēgumu trasējuma shēmu 
(mets)” jauna Daugavas tilta izbūvei Jēkabpilī, Bebru 
ielas turpinājumā. 

Būvniecības trase attēlota grafiskās daļas kartē. 

Attēlot blīvi apdzīvoto vietu ielu tīklu, noteikt ielu 
kategorijas (maģistrālās un vietējas nozīmes ielas) 
un galvenās prasības to tehniskajiem parametriem. 

Izpildīts teritorijas plānojumā. Attēlots grafiskā daļā 
autoceļu un ielu tīkls, noteiktas ceļu aizsargjoslas, 
nodalījuma joslas, gar ielām sarkanās līnijas. 

Noteikt aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un 
dzelzceļiem, inženierkomunikācijām. 

Izpildīts teritorijas plānojumā. 

Attēlot citas transporta infrastruktūras teritorijas un Grafiskā daļā attēlotas visas novada teritorijā esošās 
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maģistrālās inženierkomunikācijas transporta infrastruktūras teritorijas (autoceļi, 
dzelzceļa līnijas, gaisa satiksmes transporta 
teritorijas, ielas, velo/gājēju celiņi) un maģistrālās 
inženierkomunikācijas (gāzes apgāde, 
elektroapgāde, sakaru līnijas un objekti, 
kanalizācijas, ūdensapgādes un siltumapgādes tīkli. 
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PIELIKUMI 

INŽENIERTEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS SHĒMAS KRUSTPILS NOVADA CIEMU TERITORIJĀS 
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