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IEVADS 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu vietējai pašvaldībai, 
pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas 
attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas 
realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.  

Ābeļu pagasta attīstības programma  izstrādāta laika posmam no 1999. – 2010.gadam 
(apstiprināta 16.11.1999.). 1999.gadā apstiprināta arī Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma pirmā 
redakcija (29.11.1999.prot.Nr.15). Saskaņā ar Ābeļu pagasta padomes 2004.gada 31.augusta sēdes 
(prot. Nr.11.p1.p.) lēmumu ir uzsākta jauna Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma izstrāde. 

Teritorijas plānojums ir Ābeļu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu neatņemama 
sastāvdaļa, kurā noteikti teritorijas izmantošanas telpiskās attīstības mērķi, virzieni un intereses 
turpmākajiem 12 gadiem jeb 2008.- 2020.gadiem. Plānojumā ir noteikta pagasta teritorijas 
pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas 
plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti.  

 Plānojuma paskaidrojuma raksts sagatavots, balstoties uz pašvaldības rīcībā esošo 
informāciju, statistikas datiem, institūciju nosacījumiem, Jēkabpils rajona un Zemgales reģiona 
plānošanas dokumentos un Ābeļu pagasta attīstības programmā ietverto informāciju. 

Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus, kā arī, uzsākot 
jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, konsolidāciju un robežu grozīšanu, būvniecību un izmantošanu, 
tai skaitā esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, inženierkomunikāciju, teritorijas 
labiekārtošanu, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību 
pašvaldības teritorijā. Lai reālā saimnieciskā darbība noritētu saskaņā ar reģionālajām īpatnībām un 
dabas resursu racionālu izmantošanu un aizsardzību, teritorijas plānojumā iekļauta informācija par 
ģeoloģisko uzbūvi un derīgajiem izrakteņiem. 

Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir pašvaldības saistošie 
noteikumi, kas, saistībā ar teritorijas plānojumu nosaka zemes īpašnieku vai lietotāju tiesības un 
pienākumus attiecībā uz zemesgabala izmantošanu, kā arī nosaka detālplānojumu izstrādāšanas 
kārtību un reklāmas izvietojuma nosacījumus. To uzdevums ir nodrošināt, lai būvniecība neradītu 
traucējumus, ierobežojumus vai bīstamību, neskartu iedzīvotāju un nekustamā īpašuma īpašnieku 
un lietotāju intereses, nepasliktinātu ekoloģisko situāciju un garantētu estētisku vizuālo risinājumu.  

Teritorijas plānojuma projekta autori ir SIA “Nagla IF”, uzņēmuma vadītāja - I.Pivare, 
ekonomiste N.Graudiņa, grafisko daļu sagatavoja arhitekts M.Čeburaškins. Izstrādē iesaistīti 
pašvaldības deputāti un speciālisti, uzņēmēji, iedzīvotāji, galvenokārt, zemes īpašnieki. 
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1. TERMINU UN JĒDZIENU SKAIDROJUMS 

Šajā nodaļā dots svarīgāko pielietoto jēdzienu skaidrojums. 
Aizsargājama dabas teritorija – ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā 
ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas 
nolūkā aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību, 
saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 
Aizsargjoslas – noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažādus (gan dabiskus, gan mākslīgus) 
objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku 
no kāda objekta kaitīgās ietekmes. (AL) 
Apbūve – noteiktā teritorijā izvietotu ēku un būvju kopums. (BL) Plānotu, izmantotu vai nodomātu ēku un 
citu būvju, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir primārais elements. 
Atļautā izmantošana – zemes, ēkas un būves vai tās daļas izmantošana, kas plānota, izmantota vai nodomāta 
saskaņā ar teritorijas plānojumu. 
Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija (BL), arhitektonisks, 
tehnisks vai konstruktīvs virszemes, pazemes vai zemūdens darinājums, to kopums, kā arī ar tām saistītās 
tehniskās iekārtas. 
Būvniecība – visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi. (BL)  
Detālplānojums - pagasta teritorijas teritoriālplānojums, kas detalizē teritorijas plānojumu, nosakot robežas 
un prasības katrai parcelei vai zemesgabalam.  
Kultūras pieminekļi - kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas 
(senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas) kā arī atsevišķi 
kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, 
mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas Valsts 
un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Tie ir objekti ar noteiktu aizsardzības statusu. 
Mežs – ekosistēma visās tā attīstības stadijās, un tajā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var 
sasniegt vismaz septiņus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procenti no 
mežaudzes aizņemtās platības. (ML) 
Paaugstināta riska objekts - objekts ar paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, 
veselībai vai īpašumam. 
Purvs - ekosistēmas uz kūdras augsnēm, kurās koku augstums konkrētajā vietā nevar sasniegt vairāk par 
septiņiem metriem. (AL) 
Ūdenstece - dabīga vai mākslīga (upe, grāvis, strauts) gultne ar plūstošu ūdens straumi, kas rodas kādā apvidū 
zemes virsmas slīpuma dēļ. 
Ūdenstilpe - dabīgs vai mākslīgi izveidots (ezers, dīķis) zemes virsmas pazeminājums. 
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2. PLĀNOJUMA SASTĀVS 

Ābeļu teritorijas plānojums 2008.-2020. gadiem izstrādāts saskaņā ar 19.10.2004. MK 
noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  

 

Saskaņā ar 2004. gada 19. oktobra MK noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi“ 22. punktu  

 

Pagasta plānojumam ir sekojošas daļas un tās sagatavoja  speciālisti: 

I .  d a ļ a .  Paskaidrojuma raksts 

Sagatavoja SIA „NAGLA IF” speciālisti N.Graudiņa un I.Pivare.  

I I .  d a ļ a .  Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Sagatavoja SIA „NAGLA IF” I.Pivare, speciāliste S.Upīte un I.Pivore sadarbībā ar Ābeļu pagasta 
padomes kancelejas vadītāju. 

I I I .  d a ļ a .  Ābeļu pagasta padomes 29.01.2008. saistošie noteikumi NR. 

„ Ā B E Ļ U  T E R I T O R I J A S  P L Ā N O J U M A  G R A F I S K Ā  D A Ļ A ,  
T E R I T O R I J A S  A P B Ū V E S  U N  I Z M A N T O Š A N A S  N O T E I K U M I ”  

Sagatavoja SIA „NAGLA IF” speciālists M.Čeburaškins un  I.Pivare.  

Vides pārskats 
 
Sagatavoja SIA „NAGLA IF” speciāliste N.Graudiņa. 

2.1.  PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 Saskaņā ar 2004. gada 19. oktobra MK noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi“ 23. punktu  

„23. Paskaidrojuma rakstā ietilpst vismaz šāda informācija: 

23.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības 
priekšnoteikumi; sk. tālāk. 7. nodaļu; 

23.2. teritorijas attīstības mērķi un virzieni; sk. tālāk. 6. nodaļu; 

23.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums, 
sk. tālāk. 8. nodaļu. (Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr. 883, 
23. punkts) 

Plānojuma paskaidrojuma raksta nodaļu vai sadaļu beigās doti Jēkabpils rajona teritorijas 
plānojuma nosacījumi un intereses, kā arī rekomendējoša rakstura „Risinājumi un pamatojums 
teritorijas izmantošanai”.  
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2.2. GRAFISKĀ DAĻA  

 Saskaņā ar 2004. gada 19. oktobra MK noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi“ 24. punktu 

Grafiskā daļā ietilpst: 
 

1.karte „Teritorijas pašreizējā izmantošana” 
 
3.karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (ar aizsargjoslām un apdzīvotām 
vietām - ciemiem) 

 
2.karte „Topogrāfiskā karte” 

24. punkts. Grafiskajā daļā ietilpst M 1:10000 noteiktībā sagatavota karte uz VZD 
topogrāfijas pamatnes LKS – 92 koordinātu sistēmā, 2006. gads. 

24.1. topogrāfisko karti (plāns), kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
sagatavošanai - sagatavojusi VA „Latvijas ģeotelpiskā aģentūra” M 1:10000 noteiktībā, 
izdruku mērogā M 1:10000; 

24.2. karte (plāns), kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana – saistībā ar 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem , kas noteikti VZD kadastra reģistrā, M 1:10000 
noteiktībā ar izdruku mērogā M 1:10000; 

24.3. karte (plāns), kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, izdruka 
mērogā M 1:10000, nosakot: 

24.3.1. plānoto maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes 
infrastruktūras izvietojumu – parādītas Brodu ciema komunikācijas; 

24.3.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama izvēlētajā 
kartes (plāna) mērogā – parādītas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē. 

 
4. karte Brodu ciema inženierkomunikāciju shēma 



ĀĀĀ BBB EEE ĻĻĻ UUU    PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA    TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS    PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SSS    222 000 000 888 ... --- 222 000 222 000 ... GGG AAA DDD III EEE MMM    
I. daļa. PASKAIDROJUMA RAKSTS 

  

ĀBEĻU  PAGASTA PADOME                                                                                            10

2.3. TERITIORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

 Saskaņā ar 2004. gada 19. oktobra MK noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi“ 25. punktu  

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti divās daļās, kas ietver prasības 
zemes vienībām un to apbūvei, kā arī katras teritorijas daļas (ar noteiktu atšķirīgu plānoto (atļauto) 
izmantošanu) labiekārtojumam: 
III. daļa 1. sējums  

K O P Ē J I E  T E R I T O R I J A S  I Z M A N T O Š A N A S  U N  A P B Ū V E S  
N O T E I K U M I  

”25. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļauj; 
25.1. informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu; 
25.2. piekļūšanas noteikumus; 
25.3. zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu pārkārtošanas noteikumus; 
25.5. prasības augstuma ierobežojumiem; 
25.6. pagalma noteikumus; 
25.7. prasības redzamības nodrošinājumam; 
25.8. prasības attālumiem starp būvēm, inženierkomunikācijām; 
25.9. prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām; 
25.11. prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem; 
25.12. prasības ārtelpas elementiem; 
25.13. prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai; 
25.14. prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai; 
25.15. prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem; 
25.16. prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai; 
25.17. prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem; 
25.18. prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam; 
25.19. prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai; 
25.20. prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai; 
25.21. prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai; 
25.22. prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un 

mākslinieciskajam noformējumam; 
25.23. prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu 

aizsardzībai; 
25.24. prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai; 
25.25. prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām nepieciešama 

transformācija; 
25.31. prasības zemes vienībām, uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav 

atbilstoša teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai; 
25.32. prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz jauna vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojuma spēkā stāšanās dienai; 
25.33. būvtiesību īstenošanas kārtību; 
25.34. prasības detālplānojumiem; 
25.35. spēkā esošo detālplānojumu sarakstu, kura papildinājumi nav grozījumi teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos; 
25.36. citas prasības un aprobežojumus: 

- aizsardzība pret vibrāciju un troksni, 
- zemes ierīcības projekti , 
- civilā aizsardzība,  
- nelabvēlīgas teritorijas būvniecībai, applūstošām teritorijām’’ 

  ”(Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr. 883, 25. punkts)” 
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Nav ietverti ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumi, jo tādi pašvaldībā nav izstrādāti. 
Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns un pasākumu programma nav ietverti, jo tos nav 

apstiprinājis Ministru Kabinets, kā to paredz normatīvie akti (nosacījumi iekļauti paskaidrojuma 
rakstā). 

 
III.daļa 2. sējums 

A T S E V I Š Ķ U  T E R I T O R I J U  A P B Ū V E S  U N  I Z M A N T O Š A N A S  
N O T E I K U M I  

 

Papildus katras atsevišķas teritorijas atšķirīgās plānotās (atļautās) izmantošanas 
raksturojumam minētas normatīvajos aktos noteiktās prasības: 

„25.4. prasības apbūves intensitātei un blīvuma rādītājiem; 
25.10. prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām;” (Ministru 
kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr. 883, 25. punkts)” 

Kā atsevišķas nodaļa iekļautas aizsargjoslas (25.28. punkts), kur dots arī tauvas joslas 
apraksts. (25.27. p.) 

Kā atsevišķas teritorijas atšķirīgās plānotās (atļautās) izmantošanas veids iekļautas derīgo 
izrakteņu atradnes. (25.26. p.) 

 
2.4. PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 Saskaņā ar 2004. gada 19. oktobra MK noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi“ 26. punktu  

1. sējums 
Sabiedriskās apspriešanas materiāli 1. posms, institūciju un pašvaldību sniegtie nosacījumi 
un informācija 

2. sējums 
Sabiedriskās apspriešanas materiāli 2. posms, institūciju un pašvaldību sniegtie atzinumi un 
galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana 

3. sējums 
Teritorijas plānojuma dokumenti 

„26. Pārskatā par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst: 
26.1. vietējās pašvaldības lēmumi par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu (pievienojot darba uzdevumu), sabiedriskās 
apspriešanas organizēšanu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanu; 
26.2. sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī izstrādes otrā posma sabiedriskās 
apspriešanas rezultātus); 
26.3. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu 
priekšlikumiem un iebildumiem; 
26.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi; 
26.5. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu; 
26.6. ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas 
līmeņa teritorijas plānojuma prasībām.” „(Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi 
Nr. 883, 26. punkts)” 

Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi apkopota arī cita informācija, kas izmantota teritorijas 
plānojuma izstrādei. 
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3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA PAMATPRINCIPI, MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 
3.1. PAMATPRINCIPI 

Ābeļu pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, balstoties uz vairākiem teritorijas attīstības 
pamatprincipiem: 

Plānojuma mērķis ir veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, 
ievērojot visas valsts teritorijas un atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, samazināt nelabvēlīgās 
atšķirības starp tām, kā arī saglabāt un attīstīt katras teritorijas dabai un kultūrvidei raksturīgās 
iezīmes un attīstības potenciālu. (Reģionālās attīstības likums, pieņemts 21.03.2002.) 

 Programmēšanas princips 
Pašvaldība attīstības atbalsta pasākumus īsteno, pamatojoties uz attīstības plānošanas 

dokumentiem, kas nosaka attīstības prioritātes un atbalsta pasākumu kopumu. 
 Partnerības un papildinātības princips 

Nodrošina sadarbību starp pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Pašvaldības noteiktās prioritātes finansē no pašvaldību budžeta ar 
valsts, ārvalstu finanšu palīdzības, juridisko un fizisko personu maksājumu, tai skaitā ziedojumu, 
līdzdalību, turklāt dažādu līmeņu reģionālās attīstības atbalsta finansējumi ir savstarpēji papildinoši 
un neaizstāj cits citu.  

 Atklātības princips  
Reģionālās attīstības plānošanas un ar atbalsta pasākumiem saistīto lēmumu pieņemšanas 

process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta par reģionālās attīstības plānošanas un atbalsta 
pasākumu pieejamību un sasniegtajiem rezultātiem. Teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot 
sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu. 

 Subsidiaritātes princips 
Publiskās varas pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas atrodas vistuvāk personai un 

spēj nodrošināt pienākumu efektīvu īstenošanu zemākā pārvaldes līmenī. 
 Ilgtspējības princips 

Esošajām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko 
attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, kā arī dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu. 

 Pēctecības un interešu saskaņotības princips 
Pagasta teritorijas plānojums izstrādāts ņemot vērā spēkā esošo plānojumu un teritorijas 

zemes ierīcības materiālus. Materiāli tika izvērtēti, balstoties uz izmaiņām, ko radījušas zemes 
reforma un zemes izmantošanas politika valstī kopumā un pagastā. Plānojumu izstrādā saskaņā ar 
citiem teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā saskaņo valsts, plānošanas reģionu, pašvaldību un 
privātās intereses 

 Kopsakarības princips 
Teritorijas plānojuma mērķis ir veicināt priekšrocību izmantošanu pagasta attīstībā, optimāli 

izmantot teritorijas attīstības resursu potenciālu, radīt labvēlīgus apstākļus pagasta iedzīvotāju 
darbam un dzīvei; saglabāt un atjaunot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības nākošajām paaudzēm, 
tāpēc katrs teritorijas izmantošanas veids izvērtēts šādos aspektos. 

• Daudzveidības princips 
Teritorijas plānojuma izstrādē tiek ņemta vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo 

resursu un saimnieciskās darbības daudzveidība. 
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• Detalizācijas princips 
Teritorijas plānošana nacionālajā, plānošanas reģionu, rajona un vietējo pašvaldību līmenī 

tiek paredzēta ar atšķirīgu detalizācijas pakāpi.  
• Konkurences princips 

Teritorijas plānojums rada vienlīdzīgus priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai. 
• Nepārtrauktības un pēctecības princips 

Mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts, 
saglabājot tās teritorijas plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies. 

 

3.2. MĒRĶI 

Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma mērķis ir ilgtspējīga un līdzsvarota attīstības veicināšana 
pagastā. 

Teritorijas plānojums izstrādāts ar mērķi veicināt priekšrocību izmantošanu pašvaldības 
attīstībā, optimāli izmantot teritorijas attīstības resursu potenciālu, radīt labvēlīgus apstākļus 
iedzīvotāju darbam un dzīvei, saglabāt un atjaunot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, radot 
pamatu ilgtspējīgai attīstībai turpmākajos 12 gados - līdz 2020. gadam.  

Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu mērķis ir noteikt kārtību 
būvniecības projektu īstenošanai pagasta teritorijā, prasības zemesgabalu apbūvei, teritorijas 
labiekārtojumam un citādai atļautai apsaimniekošanai katrai teritorijai.  

3.3. UZDEVUMI 

Plānojuma pamatuzdevums ir noteikt zemes plānoto (atļauto) izmantošanu un ierobežojumus 
zemes izmantošanā, norādīt noteiktiem mērķiem rezervētās teritorijas. Teritorijas plānojuma 
prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus, kā arī, uzsākot jebkuru zemesgabalu robežu 
pārkārtošanu, būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, zemes izmantošanas veida transformāciju, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izmaiņas, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko 
darbību Ābeļu pagasta administratīvajā teritorijā.  

 Teritorijas plānojums nodrošina:  

 saskaņotu attīstības projektu un rīcības plānu īstenošanu pagasta teritorijā, 
nodrošinot teritorijas racionālu izmantošanu, dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu, neradot vides problēmas; 

 informāciju investoriem par pagasta attīstību un investīciju projektu realizācijas 
kārtību; 

 pagasta padomes realizētās ikdienas, attīstības un būvniecības politikas 
izvērtēšanu, kalpojot par pamatu lēmumu pieņemšanai par teritorijas 
izmantošanu; 

 pamatoto pagasta interešu pārstāvniecību Jēkabpils rajona, Zemgales reģiona, 
nozaru un Nacionālajos plānojumos un programmās;  

 sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām kopīgos projektos; 

 iesniegto būvniecības priekšlikumu izvērtēšanu atbilstoši pagasta attīstības 
mērķiem; 

 nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupu noteikšanu, nekustamā īpašuma 
izmantošanas apgrūtinājumus un ierobežojumus. 
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4.TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS  PRIEKŠNOSACĪJUMI, MĒRĶI UN VIRZIENI 

4.1. VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

Ābeļu pagasts atrodas Jēkabpils rajona centrālajā daļa, Vidusdaugavas kreisajā krastā. 
Teritorija robežojas ziemeļos ar Jēkabpils pilsētu, rietumos - ar Salas pagastu, dienvidos – ar Kalna 
pagastu, dienvidrietumos – ar Dignājas pagastu, ziemeļaustrumos pa Daugavas upi ar Kūku un 
Vīpes pagastiem un Preiļu rajona Turku pagastu. Pagasts izstiepies gar Daugavas upi rietumu 
austrumu virzienā dienvidos no Jēkabpils. 

Pagasta kopplatība 12667,1ha ( 4 % no rajona kopplatības). Nozīmīgu pagasta teritorijas 
daļu aizņem meži - 5667,ha jeb 45%. Teritoriju dienvidu daļā šķērso Ziemeļsusēja, gar pagasta 
ziemeļu , ziemeļaustrumu robežu tek Daugava. 

Teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija - dabas liegums, Natura 2000 teritorija 
" Ābeļi " (kopējā platība 3227ha). Ābeļu pagastā dabas liegums aptver 2755,2 ha jeb 21,9 % no 
pagasta teritorijas. Teritorijā konstatēti 8 ES Biotopu direktīvas biotopi. 

 Pagasta centrs ir Brodu ciems, otra lielākā apdzīvotā vieta – Lašu ciems.  

 
4.1. attēls. Ābeļu pagasts Jēkabpils rajonā (avots: http://www.jekabpils-rp.lv/) 

 

Attālumi no Ābeļu pagasta centra Brodu ciema : 
  Jēkabpils – 2 km, 
  Rīga – 150 km. 

RĪGA

ĀBEĻU PAGASTS 

http://www.jekabpils-rp.lv/
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4.2. TERITORIJAS VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA  

Tagadējā Ābeļu pagasta teritorija ir bijusi apdzīvota jau vismaz jaunākajā akmens laikmetā, 
par to liecina atrastie akmens cirvji Ābeļu salas senkapos pie Kaupres pilskalna, senkapos pie 
Ābeļu skolas un mežā pie Pīcku mājām. 

Pirms trīsarpus gadsimtiem hercogs Jēkabs dibina pilsētu pie Salas kroga, dodot tai savu 
vārdu. Daļa no tagadējās pagasta teritorijas nonāk pilsētas pakļautībā. 18. un 19. gadsimtos pagasta 
teritorijā iekopta Ābeļu valsts muiža un Janopoles un Fedotovkas pusmuiža, kā arī mežkunga Fokta 
zemes. 

19.gadsimta vidū, veidojoties pagastiem, apkārtne ap Jēkabpili iegūst Salas pagasta 
nosaukumu. Pirmā pasaules kara laikā pagasta teritorijā ilgu laiku nemainīga stāv frontes līnija. Pēc 
kara ciemā palikušas neizpostītas tikai trīs mājas. 

20.gadsimta 20-to gadu vidū notiek administratīvi teritoriālā reforma Latvijā. Sakarā ar to, 
ka divi pagasti pretendē uz nosaukumu Sala, teritorijai pie Jēkabpils tiek dots Ābeļu pagasta 
nosaukums. Pagasta teritorija ar 199km2 lielu platību un 2532 iedzīvotājiem uz 1935.gadu atradās 
Daugavas kreisajā krastā no Pļaviņām līdz Saldēm. Pēc otrā pasaules kara Latvijā administratīvi 
teritoriālais iedalījums mainās. Uz dienvidiem aiz Saldēm izveidota Drēģu ciema padome, Piļkas 
un Stepi pievienoti Salas ciema padomei. 50 – to gadu sākumā ciemu padomes apvienojas. Ābeļu 
pagasts iegūst tagadējo teritoriju. Ciema padomei pievieno Drēģu ciema padomi, Piļkas, Stepus un 
pilsētai piederošās zemes ar ciemu Brodi.  

 

4.3. NACIONĀLAIS PLĀNOJUMS 

Laika posmā, kad tika veikta Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma izstrāde, nav spēkā esoša 
Nacionālā plānojuma kopumā. Plānojuma izstrāde ir uzsākta un sagatavotas atsevišķas plānojuma 
sadaļas, kā arī sagatavots dokuments “Pārskats par valsts teritorijas izmantošanu. Kopsavilkums”. 

Ābeļu teritoriju neskar līdz šim izstrādātā Nacionālā plānojuma daļa par nacionālās nozīmes 
īpaši vērtīgajām lauksaimniecības zemēm, kurās nogabala zemes kvalitātes novērtējums nav 
zemāks par 50 ballēm un nogabala platība nav mazāka par 50 ha, jo nogabali neatbilst 50ha 
platībai. 

14.02.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.142 „Noteikumi par nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām” paredz: 

„1.Noteikumi nosaka valsts intereses un prasības nacionālas nozīmes lauksaimniecības 
teritoriju izmantošanā un attīstībā, lai aizsargātu vērtīgos attīstības resursus kā nacionālo 
bagātību. 

2.Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
kas neatkarīgi no īpašumu robežām veido nedalītu zemes nogabalu (nogabalā ieskaitāmi 
pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļi un ūdenstilpes ar platību līdz 1ha), kuru norobežo 
lauksaimniecībā neizmantojamās zemes, tai skaitā meža zemes, ūdensteces, valsts autoceļi un 
dzelzceļš, un kas atbilst abiem šiem nosacījumiem: 

2.3.1.nogabala zemes kvalitātes novērtējums nav zemāks par 60 ballēm šo noteikumu 
3.pielikumā minēto pašvaldību teritorijās vai par 50 ballēm-pārējo pagastu un novadu teritorijās, 
kā arī pilsētu lauku teritorijās; 

2.3.2.nogabala platība nav mazāka par 50 ha. 
4.Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai par lauksaimniecībā 

neizmantojamu zemi un transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijās nosaka Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumi Nr.619 
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"Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu 
zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas." 

5. Rajona pašvaldība kopīgi ar vietējām pašvaldībām, atbilstoši Teritorijas plānošanas 
likumam un Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.770 "Rajona pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi" izstrādājot rajona pašvaldības teritorijas plānojumu, nosaka 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju zemes nogabalus atbilstoši šo noteikumu 
2.3.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un saskaņā ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem 
augsnes kartēšanas un lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvās vērtēšanas materiāliem.” 

Ņemot vērā, ka zemju kvalitatīvs novērtējums veikts 20 un vairāk gadus atpakaļ, 
nepieciešams šo zemes novērtējuma kvalitāti aktualizēt, jo no tā atkarīga plānotās (atļautās) 
izmantošanas pielietošana teritorijās kur zemes kvalitatīvais novērtējums ir virs 50 ballēm. 

Ābeļu pagastā nav izdalītas teritorijas, kas ieskaitāmas nacionālas nozīmes paaugstināta 
riska teritorijās: paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objekti un teritorijas un objekti un teritorijas, 
kuros iespējama avārija, kas nekavējoties vai pēc zināma laika rada nopietnus draudus videi, 
cilvēka dzīvībai, veselībai vai īpašumam objektā, teritorijā vai ārpus tiem. 

Pašreiz Latvijā nav precīzi formulētas valsts intereses teritorijas izmantošanā, tās tieši un 
netieši regulē virkne savā starpā nesaistītu normatīvo aktu. Valsts intereses teritorijā noteiktas tikai 
atsevišķos gadījumos, tās ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, valsts nozīmes kultūras 
pieminekļi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes, brīvās ekonomiskās zonas, u.tml. Šīs 
teritoriālās intereses parasti tiek realizētas izolēti no citu nozaru un pārvaldes līmeņu 
interesēm.(Pārskats par valsts teritorijas izmantošanu. Kopsavilkums. VARAM 2001. g. 6. lpp.) 

Līdz ar nacionālā plānojuma stāšanos spēkā, atbilstoši būs jāpārskata Ābeļu pagasta 
teritorijas plānojums.  

4.4. ZEMGALES REĢIONS 

Pagasta attīstība nav izolēta, atrauta no Latvijas valsts un Zemgales reģiona kopīgās 
attīstības un to savstarpējās mijiedarbības. 

Zemgales plānošanas reģionu veido Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils 
rajoni. Plānošanas reģiona kopējā platība ir 10742 km2, kas ir 16,6% no Latvijas kopplatības. 
Reģionā dzīvo 14,6% valsts iedzīvotāju, no kuriem vairāk kā 50 % dzīvo lauku teritorijā. 
Iedzīvotāju skaits uz km2 – 27,0. 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir attīstības programma un 
teritorijas plānojums. Zemgales reģiona plānojums apstiprināts 2007.gada .... 

Zemgales attīstības programmas galvenās sadaļas ir stratēģija (7 gadiem), nozaru 
attīstības koncepcijas (4-5 gadiem), darbības programma (4 gadiem) un ikgadējais darbības plāns. 
Sakarā ar Zemgales plānošanas teritorijas paplašināšanos, 2000.gada 7.septembrī tika apstiprināta 
jauna Zemgales ilgtermiņa attīstības vīzija, attīstības mērķi un attīstības programmas 
pamatnostādnes. Atbilstoši tam tika izstrādāta Zemgales plānošanas stratēģija. Stratēģijas galvenais 
mērķis ir veicināt Zemgales ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja labklājību un sociālo 
drošību, kā arī sekmēt reģionālo attīstību, samazinot un novēršot reģiona teritoriju nevēlamās un 
attīstot labvēlīgās atšķirības. 

Programmā izvirzīta Zemgales reģiona nākotnes vīzija: ”Zemgales reģions ir harmoniski 
attīstīta teritorija, kurā ir augsts iedzīvotāju izglītības un labklājības līmenis un nodrošinātas 
vienlīdzīgas attīstības iespējas. Reģionā atrodas augsti attīstītas zinātņietilpīgas ražotnes zemkopībā 
un tautsaimniecībā, kā arī panākts līdzsvars starp cilvēku un vidi, saglabājot Zemgalei raksturīgo 
kultūrvidi un ainavu. Reģions ražo konkurētspējīgu produkciju kā iekšējam, tā ārējam tirgum. Visi 
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jautājumi tiek risināti demokrātiskā ceļa, Zemgale kā Latvijas sastāvdaļa ir integrējusies Eiropas 
Savienībā.” 

Zemgales reģiona teritorijas plānojums atrodas izstrādes stadijā. Pēc reģiona plānojuma 
apstiprināšanas, tas būs saistošs rajonu un vietējām pašvaldībām Zemgales plānošanas reģionā, 
izstrādājot, realizējot savas teritorijas plānojumu un attīstības programmas.  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.236 “Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas 
noteikumi” 12.pantu teritorijas plānojuma vadlīnijas ir ieteikumi rajonu un vietējo pašvaldību 
attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādāšanai. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.236 "Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas 
noteikumi” 52.pantu plānošanas reģiona attīstības padome lēmumā par teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu norāda termiņu, līdz kuram pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas jāveic 
nepieciešamie grozījumi plānošanas reģionā esošo rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumos. 

Rajonu un vietējām pašvaldībām, izstrādājot vai pilnveidojot attīstības programmas un 
teritorijas plānojumus, jāņem vērā Zemgales teritorijas plānojumā noteiktā teritorijas attīstības 
vīzija, vīzijas rezultatīvie rādītāji un plānošanas politikas principi vīzijas sasniegšanai. Pašvaldību 
izstrādātajiem plānošanas dokumentiem jānodrošina Zemgales attīstības vīzijas un vīzijas 
rezultatīvo rādītāju sasniegšana.  

Vīzijas rezultatīvie rādītāji plānotājiem jāņem vērā, lai izvēlētos savas teritorijas 
perspektīvo attīstības scenāriju. 

Zemgales attīstības vīzija 
 Zemgale – labvēlīgas dzīves vides reģions. 
 Reģions ar Zemgalei raksturīgo kultūrvidi un ainavu, kur saglabāts līdzsvars 

starp cilvēku un vidi. 
 Reģions ar attīstītu zinātņietilpīgu ekonomiku, ražotnēm un pakalpojumiem ar 

augstu pievienoto vērtību.  

Vīzijas rezultatīvie rādītāji  
Pēc 20 gadiem Zemgalē ir sasniegti vidējie ES līmeņi sekojošos rādītājos:  

 IKP uz vienu iedzīvotāju; 
 bezdarba līmeņa ziņā; 
 nodarbinātības līmeņa ziņā. 

Zemgales pašvaldībām izstrādājot vai pilnveidojot attīstības programmas, teritorijas 
plānojumus vai citus plānošanas dokumentus, jāņem vērā vispārējās vadlīnijas. Katra pašvaldība 
atkarībā no teritorijas attīstības līmeņa, esošās situācijas un tās attīstības iespējām tematiskajās 
vadlīnijās izvēlas ieteiktos uzdevumus vai tos pilnveido atbilstoši apstākļiem.  

Zemgales reģiona vadlīnijas plānojot reģiona pašvaldību teritoriju apdzīvojumu, noteikti 
četri attīstības centru līmeņi:  

 Nacionālās nozīmes attīstības centrs; 
 Reģionālās nozīmes attīstības centrs; 
 Vietējā līmeņa attīstības centrs; 
 Pirmā līmeņa attīstības centrs. 
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                4.2. attēls. Zemgales reģiona izvietojums Latvijā (avots: http://www.latreg.lv) 
 
 
Pirmā līmeņa attīstības centram jāatbilst šādiem kritērijiem : 

1) iedzīvotāju skaits apkalpes teritorijā - ne mazāk par 500; 
2)  iedzīvotāju skaits attīstības centrā ir ne mazāk kā 300; 
3) pieejamie pakalpojumi:  

 valsts un pašvaldības pakalpojumi; 
 pamatskolas esamība; 
 bibliotēkas esamība; 
 publiskā interneta pieejamība; 
 pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība; 
 sabiedriskā transporta pieejamība; 
 publiski pieejamu atpūtas teritoriju esamība; 
 neatliekamā medicīniskā palīdzība; 
 minimālais kultūras pakalpojumu grozs pirmā līmeņa attīstības centram. 

 

Zemgales reģiona plānojums lauku dzīves vides saglabāšanā un attīstībā noteicis sekojošas 
vadlīnijas: 

 Nodrošināt publisko upju un ezeru pieejamība atpūtas un tūrisma mērķiem, 
ieskaitot nepieciešamos labiekārtošanas pasākumus. 

 Pašvaldību teritorijas plānojumos noteikt minimālos zemesgabalu lielumus 
publisko upju un ūdenskrātuvju krastos, lai nepieļautu vienlaidus apdzīvojuma 
attīstību. 

 Teritorijas plānojumos ieteicams ietvert lauksaimniecībā neizmantoto zemju 
apmežošanas plānu, nosakot vietas, kurās apmežošana nav pieļaujama, kā arī 
vietas, kur tā ir pieļaujama lai: 

 - nepieļautu ainavas daudzveidības un estētiskās kvalitātes 
samazināšanos ainaviski nozīmīgajos areālos vai teritorijās, tajā skaitā 
– labas panorāmas skatu zaudēšanu lauksaimniecības zemju 
apmežošanas dēļ; 

  - veicinātu neizmantoto vai mazvērtīgo lauksaimniecības zemju 
apmežošanu tajās vietās, kur mežs ir nepieciešams ekoloģisko 
apsvērumu dēļ un pēc gadiem pildīs vides aizsardzības funkcijas. 
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 4.3.attēls. Ābeļu pagasta novietojums Zemgales reģionā (avots: http://www.latreg.lv)  

 
 Pašvaldību teritorijas plānojumos noteikt minimālo platību jaunu viensētu 

veidošanai. 
 Ierobežot jaunas vienlaidus lineāru apbūves zonu izveidi un esošās apbūves 

paplašināšanu gar ceļiem. 
 Piepilsētas areālos esošo pašvaldību plānojumos rezervēt teritorijas 
ūdensapgādes, kanalizācijas, atkritumu saimniecības attīstībai, apvedceļu un 
pārvadu izbūvei. 

 Transformējot vasarnīcu un mazdārziņu apbūves teritorijas par pastāvīgas 
dzīvojamās apbūves teritorijām, pašvaldību plānojumos noteikt minimālā 
zemesgabala lielumu un vienlaicīgi paredzēt centralizētas ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas sistēmu izveidošanu, izstrādājot katrai teritorijai 
atbilstošus risinājumus. 

 Teritoriju plānojumos noteikt mežu teritorijas, kas pilda sabiedrībai nozīmīgas 
funkcijas, t.i., kalpo par atpūtas vietām, kempingiem, meža parkiem. Plānojumos 
noteikt iespējamās meža parku teritorijas. Paredzēt labiekārtošanas projektu 
izstrādāšanu.  

Pagasts ir ieinteresēts Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģijas un teritorija 
plānojuma realizācijā, kā rezultātā līdzsvaroti attīstīsies arī pagasta teritorija.  

Ābeļu pagasts atrodas Zemgales reģiona nomalē un tā attīstība cieši saistīta arī ar Latgales 
reģiona attīstību.  

4.5. JĒKABPILS RAJONS 

Jautājumi, kas nav atrisināmi vienas pašvaldības ietvaros, bet saistīti ar vairākām 
pašvaldībām, tiek risināti rajona plānojumā. Ābeļu pagasts ir Jēkabpils rajona sastāvdaļa, tāpēc 
pagasta teritorijas attīstību nevar plānot izolēti no rajona attīstības.  

ĀBEĻU 
PAGASTS 

ĀBEĻU PAGASTS 
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Jēkabpils rajons atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, tas robežojas ar Aizkraukles, 
Madonas, Preiļu un Daugavpils rajoniem, kā arī Lietuvas Republikas Roķišķu rajonu. Jēkabpils 
rajona kopējā platība ir 2998km2, tajā dzīvoja 52867 (14.04.2006.) iedzīvotāji. Jēkabpils rajons ir 
piektais lielākais rajons Latvijā kā platības, tā iedzīvotāju skaita ziņā. Gandrīz puse rajona 
iedzīvotāju dzīvo Jēkabpils pilsētā. Rajons sadalīts 23 administratīvajās vienībās. Autoceļu 
kopgarums rajonā ir 2414,6 km, no tiem 35% valsts autoceļi. Nozīmīgākās rajona tautsaimniecības 
nozares ir lauksaimniecība, mežizstrāde un kokapstrāde. 

  Jēkabpils rajona attīstības programma ir apstiprināta 1998.gadā, aktualizēta 2001.gadā 
un 2004.gadā. Tās stratēģiskais mērķis ir līdzsvarota Jēkabpils rajona pilsētu un lauku teritoriju 
attīstība, iedzīvotāju labklājības paaugstināšana, sekmējot tautsaimniecības attīstību un 
nodrošinot vides kvalitātes saglabāšanu. Programmā izvirzīti uzdevumi: 

 teritorijas pārvaldes pilnveidošana; 
 teritorijas struktūras veidošana; 
 tautsaimniecības attīstības veicināšana; 
 vides pārvalde/veidošana; 
 sociālās sfēras attīstības veicināšana. 

2005.gada 8.decembrī Jēkabpils rajona padome pieņēma lēmumu par jauna Jēkabpils 
rajona teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Šobrīd ir spēkā esošs teritorijas plānojums, kas 
apstiprināts 2003.gada 16.oktobrī, un tas būs saistošs līdz brīdim, kamēr nebūs izstrādāts un ar 
padomes lēmumu apstiprināts jaunais plānojums. Ir pagājuši tikai pāris gadi, taču situācija ir krasi 
mainījusies gan likumdošanā, gan plānošanas dokumentu virzībā un izstrādē. Nemazsvarīgs ir arī 
apstāklis, ka Jēkabpils rajona esošais teritorijas plānojums tapa laikā, kad tika virzīts celulozes 
rūpnīcas projekts Krustpils pagasta Ozolsalā, ar kura celtniecību lielā mērā tika saistīti finansiāli 
ietilpīgi infrastruktūras projekti. 

Ābeļu pagasts atrodas blakus Jēkabpils pilsētai, Daugavas kreisajā krastā, līdz ar to tā 
attīstība cieši saistīta ar Jēkabpils pilsētu un tās infrastruktūru. Jautājumi, kas skar vairākas 
pašvaldības, risināmi rajona teritorijas plānojumā un viens no tiem ir Jēkabpils apvedceļš, kura 
novietne būtu skatāma ne tikai Ābeļu pagasta ietvaros. Pagasta plānojums dod savu priekšlikumu 
iespējamās trases novietnei. 

2008.gada 17.janvārī sabiedriskai apspriešanai nodots Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma 
1.redakcija. 

4.6. KAIMIŅU PAŠVALDĪBAS 

Problēmām nav administratīvu robežu, tāpēc ļoti svarīgs ilgtspējīgas attīstības 
priekšnoteikums ir pašvaldību sadarbība. Sekmīgas sadarbības pamatā ir kopīgas intereses un 
mērķi, spēja vadīt un koordinēt procesu politikā un izpildlīmenī. 

Pagasts robežojas ar 7 pašvaldību teritorijām: Salas, Vīpes, Kalna, Dignājas, Turku un 
Kūku pagastiem un Jēkabpils pilsētu.  

Svarīgākie kopīgo interešu jautājumi, kas atspoguļoti teritorijas plānojumā:  
 sabiedriskais transports; 
 dabas lieguma “Ābeļi” aizsardzība un apsaimniekošana;  
 apdzīvoto vietu attīstība; 
 Daugavas baseina apsaimniekošana; 
 kanalizācijas sistēmas modernizācija; 
 rekreācijas vietas; 
 Jēkabpils apvedceļš. 
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4.4.attēls. Ābeļu pagasta kaimiņu pašvaldības 
 

4.7. SAISTĪBA AR PROJEKTIEM 

Teritorijas plānojumā ņemti vērā esošie un perspektīvie starptautiskie projekti, nacionālie 
attīstības projekti un nozaru programmas Latvijā, kā arī projekti Zemgales reģionā un Jēkabpils 
rajonā un kaimiņu pašvaldībās: 

 Nacionālā attīstības plāns 2007. – 2013.(1.redakcijas projekts); 
 Nacionālais plānojums (atrodas izstrādes stadijā); 
 Nacionālais vides politikas plāns 2004. –2008.; 
 Valsts civilās aizsardzības plāns (2005.); 
 Latvijas lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-

2006.; 
 Ekotūrisma attīstības stratēģija (2001.);  
 Latvijas tūrisma attīstības nacionālā programma 2001. – 2010.; 
 Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija (2001.);  
 Transporta attīstības nacionālā programma 2000. – 2006.; 
 Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns; 
 Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (1999.); 
 Zemgales reģiona mežsaimniecības attīstības programma; 
 Zemgales reģiona nodarbinātības attīstības programma; 
 Zemgales reģiona autoceļu lauku attīstības programma 2004.-2007.; 
 Zemgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības programma (2006.-2011.); 
 Zemgales autoceļu attīstības programma; 

Brodi          Laši 

Ābeļu 
pagasts 

Salas 
pagasts 

Kalna 
pagasts

Dignājas 
pagasts 

Leimaņu 
pagasts

Vīpes 
pagasts 

Kūku 
pagasts
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 Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2003. - 2010.; 
 Zemgales inovatīvās attīstības plāns; 
 Vadlīnijas rajonu un vietējām pašvaldībām attīstības programmu un teritorijas 

plānojumu izstrādei; 
 Zemgales reģiona teritorijas plānojums (2007); 
 Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums (1.redakcija 2008.); 
 Jēkabpils rajona attīstības programma (1998.); 
 Jēkabpils rajona teritorijas plānojums (2003.); 
 Jēkabpils rajona uzņēmējdarbības koncepcija (2005.); 
 Jēkabpils rajona tūrisma koncepcija (2002.); 
 Jēkabpils rajona vides aizsardzības rīcības programma(2001.). 

4.8. PAGASTA ATTĪSTĪBAS GALVENIE MĒRĶI 

Radīt pamatu pašvaldības ilgstošai un stabilai ekonomiskai attīstībai, saskaņojot 
ekonomiskos, sociālos un vides aizsardzības jautājumus. 

Saglabāt un racionāli izmantot dabas resursus. 
Veidot labvēlīgu vidi biznesam, atbalstīt esošos mazos un vidējos ražošanas uzņēmumus, 

veicināt jaunu modernu ražotņu rašanos. 
Veicināt tautsaimniecības attīstību, izmantojot vietējos resursus, iespējas un tradīcijas. 
Attīstīt lauksaimniecības pamata un palīgnozares, vienlaicīgi saglabājot raksturīgo lauku 

dzīves vidi, nepiesārņotu un tīru augsni, atmosfēru un ūdeņus. 
Uzlabot inženierinfrastruktūru, nodrošināt iedzīvotājus ar ūdeni, elektroenerģiju, sakārtotu 

kanalizācijas sistēmu. Veidot pieejamus sakarus, telefonu līnijas, lai veicinātu pagasta attīstību. 
Nodrošināt labu izglītību, veselības aprūpi, atpūtu un brīvā laika pavadīšanu veselīgā un tīrā 

vidē. 
Radīt apstākļus labvēlīgai demogrāfiskai situācijai, nodrošināt iespēju saņemt kvalitatīvu 

pirmskolas, pamata un vidējo izglītību dzīves vietas tuvumā. 
Attīstīt apkalpes uzņēmumu un tirdzniecības tīklu, dodot iespēju izmantot nepieciešamos 

sadzīves pakalpojumus. 
Attīstīt tūrismu, veidot tūrismam pievilcīgas vietas, maršrutus, radīt apstākļus tūristu 

apkalpošanai. 

Attīstīt kultūras un ekonomisko sadarbību ar citām kaimiņu pašvaldībām. 
(Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcija 1999. –2010.g.) 

4.9. ĀBEĻU PAGASTA NĀKOTNES VĪZIJA 

Ābeļu pagasta vīzija ir pašvaldības nākotnes tēls.  

Ābeļu pagasts ir Jēkabpils rajona pagasts, kura labklājības pieaugums balstās uz 
Jēkabpils rajona vietu Latvijas lauksaimniecības, mežrūpniecības un tūrisma sistēmā, ar 
attīstītu ražošanas, kultūras un izglītības līmeni. 

Zemes īpašumu lielumi, zemes īpašnieku dzīves vietas, ražošanas tehnoloģijas un 
struktūra, liek domāt, ka jau pārskatāmā nākotnē samazināsies kopējais zemnieku 
saimniecību skaits, uz nelielo saimniecību izputēšanas rēķina, lēni augs lielsaimniecību skaits 
un straujāk palielināsies sīksaimniecību (piemājas saimniecību) skaits, jo to īpašnieki strādās 
citās nozarēs, piemēram, Jēkabpilī. 

Mazās un vidējās uzņēmējdarbības rezultātā ar darbu tiek nodrošināti visi tie, kuri 
vēlas strādāt. Darbaspējīgie iedzīvotāji, strādājot nodrošina sevi un savu ģimeni. Iedzīvotāji 
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veiksmīgi iesaistās darba tirgū. Katrs iedzīvotājs ir ieinteresēts savas kvalifikācijas celšanā, 
kuru daļēji apmaksā darba devējs, darbinieks, pašvaldība un valsts. 

Uzņēmumi optimāli izmanto vietējos resursus, pielietojot vidēji draudzīgu tehnoloģiju. 
Attīstīta lauksaimniecība sakārtotā, atpūtai un tūrismam piemērotā vidē ir Ābeļu pagasta tēla 
un telpiskās kompozīcijas pamatelements. Ābeļu pagasts attīstās Jēkabpils rajona 
ekonomiskajā sistēmā līdzās citiem pagastiem un ir spējīgs ar tiem sacensties. 

(Ābeļu pagasta attīstības programma 1999. – 2010.g.) 
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5.TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

5.1. ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE 

Ābeļu pagasta teritorija pēc tektoniskās rajonēšanas shēmas izvietota Latvijas sedlienes 
Gulbenes pacēluma dienvidrietumu daļā. Nogulumiežu segas kopējais biezums šajā rajonā sasniedz 
850 - 950 m. 

No pirmskvartāra nogulumiem vislielākā nozīme kā perspektīviem derīgo izrakteņu ieguvei 
ir devona sistēmas Pļaviņu un Daugavas svītu dolomītiem. Ūdensapgādē nozīmīga loma ir ari 
devona sistēmas Gaujas svītas ( D3gj ) smilšakmeņiem un aleiroītiem. 

Pļaviņu svītu (D3pl) apskatāmajā teritorijā veido dolomīti, kas dienvidu un dienvidaustrumu 
daļā veido subkvartālo virsmu. Svītas ģeoloģiskajā griezumā vērojama ritmiski  izturēta 
metasomatiski kvarcītveida un smilšakmenim līdzīgu dolomītu slāņu mija ar plātņainiem 
sedimentācijas dolomītiem, retāk ar dolomītmerģeļiem vai māliem. Svītas kopējais biezums sastāda 
16-35 m. Ar Pļaviņu svītas dolomītiem saistīts Ziemeļsusējas perspektīvais dolomītu laukums. 
Pļaviņu ūdens horizontam ir galvenā nozīme ūdensapgādē, jo tā ūdeņi ir pietiekami kvalitatīvi un ar 
lielu ūdenspieteci. 

Daugavas svītas ( D3dg ) dolomīti galvenokārt veido subkvartālo virsmu Ābeļu pagasta 
ziemeļdaļā. Reizēm tie erodēti vai sadalīti atsevišķos palikšņos. Daugavas   svītas   griezuma   
apakšējā   daļā   sastopami plātņaini, mālaini dolomīti. Augšējā daļā -metasomatiski kvarcītveida 
un marmorveida, retāk, smilšakmenim līdzīgi dolomīti. Griezuma augšdaļas dolomītiem 
raksturīgas kavernas. Kopējais Daugavas svītas biezums ir ļoti mainīgs, maksimālais biezums 
sasniedz no 13-15 m. Ar Daugavas svītas dolomītiem saistīta Jēkabpils dolomītu atradne. Arī 
Daugavas ūdens horizontu var izmantot ūdensapgādē, īpaši pagasta ziemeļdaļā, ņemšanas vietas 
saistītas ar kvartāra ūdens horizontiem. 

Kvartāra nogulumu biezums Ābeļu pagasta teritorijā svārstās no dažiem metriem līdz 40-50 
m apraktajās ielejās. Pārsvarā tas nepārsniedz 10-15 m, pie tam kvartāra nogulumu biezuma 
palielināšanās vērojama ne tikai apraktajās ielejās, bet arī lielākajos purvos (Kraukļu purvā). 
Kvartāra ūdens horizontus pārsvarā izmanto tikai atsevišķu lauku māju apgādei ar dzeramo ūdeni. 

Gandrīz visā teritorijā izplatīti Latvijas svītas glacigēnie nogulumi ( gQ3ltv ), kuri pārstāvēti 
ar morēnas smilšmālu un mālsmilti. To biezums svārstās no dažiem metriem līdz 20 m. 

Ābeļu pagasta ziemeļu daļā glacigēnos nogulumus pārklāj Latvijas svītas aluviālie nogulumi 
(aQ3ltv), kurus veido dažāda rupjuma smilts un smilts-grants. Minētie nogulumi saistīti ar erozijas-
akumulācijas terasēm ( Daugavas terases), tā kā to biezums ir neliels (pārsvarā mazāks par 5 m), 
tad īpašas perspektīvas derīgo izrakteņu ieguvei šeit nav. 

Ābeļu pagasta centrālajā un dienviddaļā glacigēnos nogulumus pārsedz limnoglaciālie 
Latvijas svītas nogulumi (lgQ3ltv), kurus veido māli, aleirīti, smalka smilts. Nogulumu biezums 
parasti svārstās ap 5 m, bet nereti sasniedz 1-12 m. Atsevišķās teritorijās limnoglaciālajos 
nogulumos izdalāmi 2 slāņi. Apakšējā griezuma daļā iegulst blīvi, tumši brūni, pelēkbrūni, 
karbonātiski māli, kuri izpētītajās atradnēs rekomendēti ķieģeļu ražošanai. Griezuma augšējā daļā 
iegulst sarkanbrūni, dzeltenīgi brūni māli, nereti ar palielinātu smilšaino daļiņu saturu un zemu 
karbonātiskumu, kurus rekomendē izmantot keramzīta ražošanai. Ar limnoglaciālajiem 
nogulumiem saistītas Alšānu, Liepas, Lindiņu, Kungudruvas māla atradnes, kā arī 3.perspektīvais 
māla laukums un Pāvuļu perspektīvais māla laukums. Ar linmoglaciālajiem nogulumiem saistīta arī 
Skanstenieku atradne, kurā izrakteņu slāņi veido ļoti smalka un putekļaina smilts. 
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Purvu nogulumi (bQ4) uzgulst uz linmoglaciālajiem, retāk uz glacigēnajiem nogulumiem, 
aizpildot ieplakas limnoglaciālajā līdzenumā. Kūdras biezums mainās no dažiem desmitiem 
centimetriem līdz 8 -10m. 

5.2. RELJEFS  

Ābeļu pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma ZA daļas, 
limnoglaciālā līdzenuma apvidū. Teritorijas virsa  kopumā ir lēzena ar absolūtajiem augstumiem 
robežās no 87 – 100 m v.j.l. Tas ir vidēji viļņains ar maz saposmotiem (nelieli relatīvie augstumi un 
lieli nogāžu garumi) reljefa apstākļiem, kur var izšķirt atsevišķus izolētus sīkpaugurus ar vidēji 10 
m augstumu. Viegli viļņota reljefa apstākļi ir ap Ziemeļsusēju. 

5.3. KLIMATS 

Ābeļu pagasts atrodas Lubānas zemienes un Latgales augstienes klimatiskā rajona 
līdzenuma apakšrajonā. Klimatiskie apstākļi ir mēreni kontinentāli un raksturojas ar vienu no 
garākajiem bezsala periodiem Latvijā. Gada vidējā gaisa temperatūra ir 5,30 C. Visaukstākais ir 
janvāris ar mēneša vidējo temperatūru - 6,50C, vissiltākais ir  jūlijs ar mēneša vidējo temperatūru + 
16,60 C. Aktīvo temperatūru summa gadā svārstās no 2000 līdz 21000C. Pirmās rudens salnas tiek 
novērotas ap 30.septembri, bet gaisa vidējā diennakts temperatūra zem +50C pazeminās ap 
20.oktobri, savukārt pēdējās pavasara salnas novērojamas ap 15.maiju. Valdošie ir  dienvidu vēji, 
lielākais vēja ātrums ( vidēji 2-5 m/s ) ir novembrī -janvārī, mazākais jūlijā - augustā (1-3 m/s ). 
Nokrišņi iespējami vidēji katru otro dienu. Gada nokrišņu summa ir 660-680 mm. Visvairāk 
nokrišņu ir jūlijā un augustā (70-80 mm), vismazāk - februāri un martā (30-35 mm). Pastāvīga 
sniega sega turas līdz 106 dienām gadā, tā izveidojas ap 20.decembri, bet sairst ap 25.martu. 
Augsnes sasaluma sākums novērojams no 10.līdz 20.decembrim, bet pilnīga augsnes atkušana 
vērojama no 10.līdz 15.aprīlim.  Ievērojamais nokrišņu daudzums, mērenās temperatūras visu gadu 
rada paaugstinātu gaisa mitrumu un mākoņainumu. Faktiskais saules spīdēšanas ilgums parasti ir 
ap 40 % no iespējamā. 

5.4. AUGSNE 

Ābeļu pagasts atrodas Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajona Jersikas  līdzenuma 
apakšrajonā. Augšņu cilmiežus galvenokārt veido smilšmāla, māla un mālsmilts nogulumi. 
Teritorijā  pārsvarā izplatītas vidēji un stipri podzolētās velēnu podzolaugsnes, kas mijas ar 
velēnpodzolētajām glejaugsnēm un purva kūdras augsnēm, veidojot savdabīgu augteņu mozaīku ar 
auglīgiem mežiem uz automorfajām  un mežiem uz pushidromorfajām un fidromorfajām augsnēm. 
Pēc mežsaimnieciskās klasifikācijas šādas augsnes nosaka vēra un gāršas, kā arī slapjās gāršas un 
dumbrāla augšanas apstākļu tipu dominēšanu. Purva kūdras augsnēs izveidojušies augstie purvi. 
Savukārt Ziemeļsusējas palienēs veidojušās bagātīgas aluviālās (upju sanbesumu) augsnes, kas 
nosaka auglīgu palieņu pļavu biotopu veģetācijas veidošanos (Dabas lieguma”Ābeļi”dabas 
aizsardzības plāns). 

5.5. MELIORĀCIJA 

Meliorācijas sistēma ir savstarpēji pakārtota un darbībā saistīta hidrotehnisko būvju un 
ierīču komplekss, kas nodrošina meliorējamās platības ūdens režīma noregulēšanu. Ābeļu pagastā 
ir nosusinātā 3168 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, t.sk., nosusināta ar drenāžu 3064 ha, bet 
ar vaļējiem grāvjiem 104 ha. Promteka Ziemeļsusēja ir 17,5 km gara t.sk. regulēta - 7,0 km. 
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5.1.tabula 

Valsts nozīmes ūdensnotekas Ābeļu pagastā 
(Lauku atbalsts dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes dati) 

 Kods Sākuma 
pikets 

Beigu 
pikets 

Kopā Regulēts Bilance Izbūves 
gads 

Ziemeļsusēja N –  58  
promteka 

43124 
 

172/72 
242/13 

242/13 
362/62 

6941 
12049 

6941 7105,00 1965 

Reiņupīte N - 21 4318 0/00 76/30 7630 7630 3947,80 1966/74 
Pelīte N - 19 43123 28/61 94/92 6631 6631 6581,95 1958/75/90 
Zambrānu grāvis  
N - 40 

4312433 18/74 66/99 4825 4825 3841,95 1965 

Aldaunīca 431246 0/00 75/21 7521    
                              Kopā 45597 26027 21476,70  
                            t.sk. promtekas 18990 6941 7105,00  

Vaļējo grāvju tīkls sastāda 134,5 km, t.sk., 
 novadgrāvji - 71,6 km; 
 kontūrgrāvji - 45,5 km; 
 susinātājgrāvji - 17,6 km. 

Drenāža iebūvēta 2286 km garumā, segtie novadi 10,6km garumā. Drenāžas tīkla būves: 
 akas - 300 gab.; 
 izteka - 909 gab.; 
 virszemes ūdens uztvērēji - 56 gab. 

Iebūvētas 150 satiksmes būves, kas nodrošina nepieciešamos apstākļus satiksmei, racionālai 
zemju izmantošanai un meliorācijas sistēmu ekspluatācijai. 

5.2.tabula 

Ierīkotās meliorācijas būves Ābeļu pagastā 
(Lauku atbalsts dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes dati) 

Ūdensnotekas 
(koplietošanas) 

Kontūrgrāvji 
(saimniecības) 

Susinātājgrāvji 
(saimniecības) 

Drenāža 
(saimniecības) 

Valsts nozīmes 
ūdensnotekas 

71,5km 45,5km 17,6km 2286,0km 32,9km 

Lai sekmīgi darbotos meliorācijas sistēmas, regulāri jāveic meliorācijas būvju apsekošana 
un savlaicīgs remonts. Pēc 2005.gada meliorēto zemju apsekošanas datiem 100,2 ha nepieciešams 
meliorācijas sistēmu remonts. Remonts nepieciešams 16,5km koplietošanas ūdensnotekām. 

 
Ābeļu pagasta meliorācijas  sistēmas būvju un ierīču aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta 

teritorijas izmantošanas  un  apbūves noteikumos.  
 

► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 
Izstrādājot detālplānojumus parādīt meliorācijas tīklu un objektu aizsargjoslas. 
Veikt meliorācijas sistēmu renovācijas un rekonstrukcijas pasākumus 100,2ha un   ūdensnotekām 

16,5 km garumā.  

5.6. DERĪGIE IZRAKTEŅI 

Ābeļu pagasta teritorijā pilnīgi vai daļēji izvietotas 6 būvmateriālu derīgo izrakteņu 
atradnes un 3 perspektīvie laukumi. Vairāk pētītais derīgais izraktenis ir māls - 4 atradnes un 2 
perspektīvie laukumi. Māla atradnes pētītas keramzīta māla meklēšanas darbos 1960.gadā un 
ķieģeļu un keramzīta māla atradņu meklēšanas darbos 1974.gadā. 
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Lindiņu keramzīta un ķieģeļu māla atradnes lielākā daļa atrodas Ābeļu pagasta rietumu 
daļā, tomēr daļa no N kategorijas krājuma izvietojas Salas pagastā. Arī šajā atradnē izdalās divi 
māla slāņi, līdzīgi Liepas atradnei. Vietām keramzīta māla slānis izbeidzas. Atradne nav izmantota. 

Liepas keramzīta un ķieģeļu māla atradne pilnībā izvietota Ābeļu pagasta teritorijas rietumu 
daļā. Atradni veido 2 māla slāņi: augšējais - ar nelielu karbonātiskumu  (pētīts keramzīta ražošanai) 
apakšējais - karbonātiskais slokšņu māls (pētīts ķieģeļu ražošanai). Lielākā daļa no atradnes 
krājuma novērtēti ar N kategoriju. Atradne nav izmantota. 

No Alšānu keramzīta un ķieģeļu māla atradnes Ābeļu pagasta rietumos, pie Salas pagasta 
robežas, atrodas tikai neliela daļa no Austrumu iecirkņa A kategorijas krājumiem. No Kungudruvas 
atradnes krājumiem neliela daļa atrodas Ābeļu pagasta dienvidrietumos, pie Kalna pagasta robežas. 
Abas atradnes nav izmantotas. 

Pāvuļu perspektīvais ķieģeļu māla laukums nokontūrēts Jēkabpils lapas 1: 50000 mēroga 
kartēšanas laikā. Tas izvietots Ābeļu pagasta austrumdaļā. Savukārt 3.1aukums - perspektīvais 
ķieģeļu māla laukums, kas nokontūrēts laikā kad meklēja dolomīta atradnes Jēkabpils būvmateriālu 
kombinātam. Šis laukums atrodas pagasta rietumu daļā un tajā daļēji izvietots Liepas māla atradne. 
Jāatzīmē, ka, pētot 3.laukumu, nav veiktas māla kvalitātes pārbaudes. 

Jēkabpils dolomīta atradni veido divi iecirkņi, kas izvietoti Ābeļu pagasta ziemeļu daļā, 
pie Jēkabpils pilsētas robežas. Ābeļu iecirknis gandrīz atrodas pagasta teritorijā. Daļa no iecirkņa 
pētīta 1953.gadā, dolomīta miltu ražotnei. Līdz 1962.gadam to izmantoja Jēkabpils būvmateriālu 
kombināts.l964.gadā Ābeļu iecirknī pētītie krājumi, norakstīti no bilances, 1953.gadā kā 
rūpniecisku nozīmi zaudējuši. Izmantota neliela daļa krājumu (ap 30 tūkst. m). Otra Ābeļu iecirkņa 
daļa pētīta 1960-gadā dolomīta šķembu ražošanai. Izrakteņu bilancē šie krājumi nav parādīti, un 
izmantoti. 

Jēkabpils atradnes iecirknis Brodi pētīts 1960.gadā dolomīta šķembu ražotnei. Tikai neliela 
daļa no Brodu iecirkņa krājumiem atrodas Ābeļu pagastā, pārējie izvietoti Jēkabpils pilsētas 
teritorijā. Brodu iecirkņa dolomītus no 1967.gada izmantoja Jēkabpils būvmateriālu kombināts. 
l984.gadā Brodu iecirkņa krājumi svītroti no krājumu bilances, jo šis iecirknis atrodas Jēkabpils 
apbūves zonā. 

Ābeļu pagasta teritorijas dienvidos atrodas daļa no Ziemeļsusējas   dolomīta   perspektīvā   
laukuma 11 un V iecirkņa. Perspektīvais laukums nokontūrēts Jēkabpils rajonā dolomītu atradņu 
pētījumos. 

Skanstenieku smilts atradne izvietota Ābeļu pagasta ziemeļrietumos, apmēram 
puskilometru uz ziemeļiem no Zībergu mājām. Atradne pētīta 1956.gadā kā smilts māla 
liesināšanai. Līdz 1961.gadam liesinātājas smilts krājumi uzskaitīti derīgo izrakteņu krājumu 
bilancē un to apjoms nav mainījies. Par vēlākos gados notikušo iespējamo atradnes krājumu 
izmantošanu nav nekādu ziņu, tādēļ tabulā atradnes krājumi doti uz izpētes gadu. 

Ābeļu pagasta teritorijā nav perspektīvu nozīmīgu smilts-grants un smilts atradņu izpētei. 
Tuvākā salīdzinoši lielāka smilts-grants atradne Laukāres atrodas Kalna un Leimaņu pagastos. 

Pagasta teritorijā  atrodas 7 kūdras atradnes. Lielākā no tām – Kraukļu- izvietota dabas 
liegumā “Ābeļi” (detalizētāka informācija tabulā) 
 
Jēkabpils  rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- plānojumā uzrādīt visas atradnes, kas atrodas pašvaldības teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot valsts 

nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm. 
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5.3.tabula 

Ābeļu pagastā esošās būvmateriālu derīgo  
izrakteņu atradnes un perspektīvie laukumi 

 
Kārtas 

Nr. 
Atradnes 

nosaukums 
Derīgais 

izraktenis 
Platība, ha Segkārtas 

biezums, m
no – līdz 

vid. 

Derīgā slāņa 
biezums, m 

no – līdz 
vid. 

Krā-
jumu 
kateg. 

Krājumu 
daudzums 

1999.g.1.janv. 
tūkst.m3 

Izpētes 
gads 

Piezīmes 

Būvmateriālu derīgo izrakteņu atradnes 
1. Alšāni 

(Austrumu 
iecirknis) 

 
māls 

 
11.25 

 
2.0 - 4.0 

3.0 

 
3.2 - 6.5 

4.86 
 

 
A 

 
540.0 

 
1974 

Lielākā daļa atradnes – 
Salas pagastā. 
 

2. Jēkabpils 
Ābeļu iecirknis 
 
 
Brodes iecirknis 
 

 
dolomīts 

 
A-325.8 
N-5.76 

 
43.75 

 

 
0.1 - 4.2 

1.0 
 

0.5 - 3.9 
2.3 

 
1.0 - 10.5 

7.7 
 

3.5 - 13.0 
7.46 

 

 
A 
N 
 
A 

 
19915.9 
324.8 

 
3263.7* 

 
1953 
 1960 
1953 
1960 

 
Lielākā daļa iecirkņa – 
Jēkabpils pils. ter.; līdz 
1981.g. iecirkni 
izmantoja 

3. Kungudruvas māls 23.75 0.1 – 0.3 
0.2 

2.2- 8.4 
5.35 

N 1270.6 1974 Lielākā daļa atradnes – 
Kalna pagastā 
 

4. Liepas māls A-8.5 
N-343.3 

0.2 – 1.8 
0.4 

1.5- 7.9 
3.2 

A 
N 

189.3 
14432.2 

1967 
1974 

 
 

 
 

5. Lindiņi māls A-6.1 
N-193.3 

1.4 – 8.5 
0.6 

1.4- 8.5 
3.6 

A 
N 

132.3 
7131.8 

1967 
 1967 
1974 

 

Neliela daļa atradnes – 
Salas pagastā 

6. Skanstenieki- 
smilts 

smilts 6.08 0.1 – 0.2 
0.17 

1.0- 3.1 
1.6 

A 97.8* 1956 Ir ziņas, ka atradne 
tikusi izmantota, bet 
nav ziņu par iespējamo 
krājumu atlikumu 
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Būvmateriālu derīgo izrakteņu perspektīvie laukumi 
 

1. 3.laukums 
 
 

māls 782.5 0.3 - 0.8 
0.5 

 
 

1.2 - 3.6 
1.9 

P 
 

15102.0 
 

1968  

2. Pāvuļi māls 644.0 2.3 – 3.0 
2.6 

-10.9 
7.5 

P 48300.0 1978  
 
 

  3. Ziemeļsusējas 
II iecirknis 
 
 
 
 
 
 
 
V iecirknis 

dolomīts 350.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

563.7 

5.4 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 – 7.2 
5.8 

7.2 
 
 
 
 
 
 
 

11.6 – 14.5 
12.9 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 

25200.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

72723.7 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 

1989 

Daļa no iecirkņa 
atrodas Kalna pag.; 
Ābeļu pagasta terit. 
persp. Iec. Kontūra 
balstās uz vienu 
urbumu. Atrodas dabas 
lieguma „Ābeļi” 
teritorijā 
 
Daļa no iecirkņa 
atrodas Dignājas 
pagastā. Atrodas dabas 
lieguma „Ābeļi” 
teritorijā 
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5.4.tabula 
 

Ābeļu pagasta kūdras atradnes  
 

Kūdras krājumi uz 
1999.01.01. 

Kūdras slāņa 
biezums, m 

 
Nr.p.k. 

Nosaukums Kūdras 
fonda 

Nr. 

Platība, 
(ha) 

maksim. vidējais
tūkst.m3 tūkst.t 

Krājumu 
kateg. 

Izpētes 
gads 

Kūdras 
tips 

Piezīmes 

1. Brodu 3808 125 >1.5 1.5 1250 - P 1952 Z  

2. Pilsētas 3809 28 3.0 1.5 224 - P 1952 Z  

3. Delvenieku 3811 12 1.5 1.0 72 - P 1952 Z  

4. Kāžu 3812 2 1.5 1.0 8 - P 1952 Z  

5. Liepu 3813 139 2.5 2.0 2500 306 N 1929 A  

6. Sūņu 3814 2 1.0 0.5 8 - P 1952 Z  

7. Kraukļu 3815 924 8.5 5.0 41500 5278 N 1929 A Atrodas dabas 

lieguma „Ābeļi” 

teritorijā 
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5.7. PAZEMES  ŪDEŅI 

Pagasta teritorijā ūdensapgādei rekomendē izmantot augšdevona Gaujas  - Amatas 
(D3gj+am) ūdens horizontu. Virs Gaujas – amatas horizonta iegulošais Pļaviņu – Daugavas 
(D3pl+dg) ūdens horizonts (līdz 55-57m dziļumā no zemes virsmas) arī satur saldūdeņus, bet sakarā 
ar iespējamo  horizontu piesārņošanu, racionāli izmantot Gaujas – Amatas horizontu. Virs Pļaviņu  
- Daugavas horizonta iegulošos kvartāla nogulumus veido ūdens vāji caurlaidīgie mālsmilts un 
smilšmāli. 

Pļaviņu – Daugavas ūdens horizonta virsma šajā rajonā atrodas 4-6m dziļumā no zemes 
virsmas. Horizontu veido karbonātiski ieži – dolomīti un dolomītmerģeļi. Ūdensapgādei 
iespējamais intervāls atrodas no 23-28 līdz 55-57m dziļumam. Ekspluatācijas urbumu debiti šajā 
rajonā ir 1 – 4l/sek., īpatnējie debiti – 0,5-1l/sek. Ūdens mineralizācija ir 0,3 – 0,5 g/l, kopējā 
cietība – līdz 6 mekv/l, paaugstināts dzelzs saturs. 

Gaujas – Amatas ūdens horizonta virsma šajā rajonā atrodas 55 –57m dziļumā no zemes 
virsmas. To veido teriogēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpkārtām. 
Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas no 85 – 87 līdz 155 –160m dziļumam. Ekspluatācijas 
urbumu debiti šajā rajonā ir līdz 20l/sek., īpatnējie debiti – 0,5 – 4l/sek. Ūdens mineralizācija ir 
00,2-0,4g/l, kopējā cietība – līdz 6mekv/l, paaugstināts dzelzs saturs. 

Dabiskā ūdens horizontu aizsargātība ir atkarīga no pārklājošo iežu biezuma un to 
ūdenscaurlaidības spējām, kā arī no gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu līmeņu attiecības. Iecirkņos ar 
augšupejošu pazemes ūdeņu plūsmu dabiskos hidrodinamiskajos apstākļos artēziskos ūdeņus 
praktiski nevar piesārņot. Tomēr situācija var mainīties ap ūdens ņemšanas vietām depresijas 
piltuvju robežās. Tādēļ, plānojot ražotnes ierīkošanu, ja tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai 
nepieciešams pazemes ūdens, šo ūdeņu aizsargātību jānovērtē individuāli, ņemot vērā sagaidāmās 
pazemes ūdeņu plūsmas izmaiņas. 

Pagasta teritorijā pazemes ūdeņus no piesārņošanas atdala kvartāra ūdens vāji caurlaidīgie 
morēnas mālsmilts un smilšmāli, kuru biezums ir 4 – 6m, Pļaviņu – Daugavas horizonta nogulumi, 
kuru kopējais biezums 50 – 55m, no tiem udeni vāji caurlaidīgie dolomītmerģeļi  - 17 – 19m un 
Gaujas – Amatas  horizonta augšējās daļas aleirolīti un māli – 19 – 22m. 

Pēc arhīva datiem Gaujas – Amatas horizonta statiskais līmenis ir 1 –3m no zemes virsmas, 
Pļaviņu – Daugavas horizonta  - 3 – 4m un gruntsūdeņu līmenis ir 2 –3m no zemes virsmas. 
Horizontu līmeņu starpība ir 1 un 2m. Ūdens līmeņu pazeminājums ekspluatācijas laikā 
izmantojamā horizontā nepārsniedz 1m. 

Gaujas – Amatas ūdens horizonts ir ļoti labi aizsargāts, jo ūdens vāji caurlaidīgo iežu 
biezums ir lielāks par 20m (kvartāra – 4 –6m, Pļaviņu – Daugavas – 17 – 19m un Gaujas Amatas – 
19 –22m). Stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav 
nepieciešama, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz ūdens apgādei izmantojamajam intervālam ir lielāks 
par 200dnn. – 7054dnn., ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss – 69 m (ūdens patēriņš – 10m3/dnn) 

Par bīstamu pazemes ūdeņu piesārņošanas avotu bieži kļūst arī neizmantoti un 
neapsaimniekoti vai arī tehniski bojāti ūdens apgādes urbumi. Tādēļ, izlemjot turpmāko katra 
konkrētā ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, jāņem vērā:  

 urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva; 
 urbuma tehniskais stāvoklis; 
 urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. 

Atbilstoši Civillikumam un likumam “Par zemes dzīlēm” – pazemes ūdens pieder zemes 
īpašniekam, tādēļ galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu un tātad arī urbumu 
likvidāciju, jāpieņem zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas. 
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Ūdensapgādes urbumus var sadalīt divās grupās: 
1. urbumi, kurus izmanto vai tos iespējams izmantot nākotnē; 
2. urbumi, kuru izmantošana (dažādu iemeslu dēļ) nav iespējama. 

Pirmajā gadījumā nepieciešams: 
1. sakārtot stingrā režīma aizsargjoslu; 
2. nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju; 
3. novērst urbuma un stingra režīma aizsargjoslas teritorijas applūšanas vai 

piegružošanas iespēju; 
4. nodrošināt urbuma aizsardzību no tā fiziskas bojāšanas. 

Ja urbums ilgāku laiku nav ekspluatēts, pirms tā izmantošanas atsākšanas nepieciešams 
veikt urbuma tehniskā stāvokļa pārbaudi un ūdens atsūknēšanu, kā arī paraugu noņemšanu tā 
kvalitātes pārbaudei. 

Lai likumdošanas aktos noteiktā kārtībā veiktu pazemes ūdens ieguvi: 

 katram ūdens apgādes urbumam jābūt urbuma pasei; 

 ja ieguves apjoms pārsniedz 10 m3/dnn., nepieciešams saņemt ūdens lietošanas 
atļauju; 

 ja pazemes ūdeņus izmanto centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai vai 
fasēšanai un tirgošanai cilvēku patēriņam, nepieciešams veikt hidroģeoloģiskās 
izpētes darbus, aprēķināt pazemes ūdens krājumus, noteikt bakterioloģisko un 
ķīmisko aizsargjoslu un akceptēt tos Pazemes ūdens krājumu akceptācijas 
komisijā, kā arī saņemt Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā pazemes 
ūdens atradnes pasi un zemes dzīļu izmantošanas licenci. 

Savukārt urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, 
nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju var veikt 
uzņēmējsabiedrība, kura Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā ir saņēmusi licenci šāda 
veida darbu veikšanai. 

 

5.8.  VIRSZEMES ŪDEŅI 

Pagasta teritorija atrodas Daugavas baseina Sēlijas upju hidroloģiskajā rajonā un to atūdeņo 
Ziemeļsusēja (ŪSK 4312000-43127000).  Ziemeļsuseja ietek Sakā, kas ir Daugavas atzars lejpus 
Jēkabpilij no kreisā krasta. Upes garums ir 52 km, sateces baseins 569 km2; gada notece – 0,12 km2, 
kritums 33m (0,63m/km). Tās lielākās  pietekas ir  Podvāze (20km), Zasa (14) un Piestiņa (15km). 
Upe šķērso teritoriju DA – ZR virzienā. Apvidus reljefa apstākļi noteikuši upes nelielo kritumu un 
artikulēto palieņu pļavu, ar atšķirīgiem augšņu mitruma apstākļiem, veidošanos visā tās neregulētā 
tecējuma posmā.  

Daugava ir ūdeņiem bagātākā Latvijas upe, tai ir būtiska enerģētiskā un ūdensapgādes 
nozīme, kā arī liela loma iekšējo ūdeņu zivsaimniecībā. Pēc Latvijas vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūras datiem, ievērojamākie piesārņojuma avoti Daugavas krastos ir 
Novopolocka (Baltkrievijā), kas dod pārrobežu piesārņojumu, Krāslava, Daugavpils, Jēkabpils un 
Ogre. Lieli biogēno vielu daudzumi tiek ienesti Daugavā ar pietekām, no tām lielākās ir Dubna, 
Aiviekste, Pērse, Ogre. Daugava pēc MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes 
un pazemes ūdeņu kvalitāti” 1. pielikuma (5. punkts) visā garumā ir noteikta par prioritāriem zivju 
ūdeņiem kā karpveidīgu ūdeņu tips. Daugava visā garumā ir publiskā upe.  

Daugava ir galvenais ūdensobjekts pagastā, bet tieši gar pagastu ir tā saucamais Daugavas 
atzars Bramanis, kas veido Ābeļu salu. Pagasta teritoriju  šķērso arī Pelītes upīte, Ziemeļsusējas 
pietekas Aldaunīca, Vārsgūne, Kārklupīte. Pagastā ir vairāki grāvji, kuri ir meliorācijas gaitā 
radīti un kalpo kā noteces (Baranka grāvis, Dreģu grāvis, Jesperu grāvis, Rāvju grāvis u.c.) 
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5.5.tabula 
Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta ūdensapgādes urbumi 

 
Koordinātes LKS -92  

Nr.p.k 
 

Datu 
bāzes 
Nr. 

 
Dziļums, 

m 

 
Gads 

 
Hori- 
zonts 

 
Debits, 

l/s 

 
Īpatnējais 
debits, l/s 

 
Sausne, 
mg/l 

 
Urbuma Nr. 
atskaitē, 
kadastrā 

Austrumu 
platums 

Ziemeļu 
garums 

 
Piezīmes 

1. 7347 30.00 1960 D3pl 1.5 0.75 - 1 25° 55’ 09” 56° 28’ 40” Izdota ūdens 
apgādes urbuma 

pase 
2. 8008 175.00 1970 D3gj 31.2 3.28 382 8r 25° 56’ 49” 56° 27’ 46” Izdota ūdens 

apgādes urbuma 
pase 

3. 8024 160.00 1981 D3gj 20.0 1.43 289 5991/81 25° 54’ 23” 56° 29’ 07”  

4. 8025 155.00 1981 D3gj 20.0 1.43 285 5992/80 25° 54’ 09” 56° 29’ 15”  

5. 8224 158.00 1990 D3gj 20.0 1.82 - 7223/92 25° 54’ 31” 56° 28’ 59”  

6. 9910 60.00 1966 D3pl 3.0 0.23 404 2760 25° 52’ 30” 56° 28’ 12”  

7. 9911 108.40 1954 D3gj+am 2.5 - - 2764 25° 53’ 29” 56° 27’ 57”  

8. 9912 45.00 1963 Q 2.0 - 410 2773 25° 53’ 00” 56° 25’ 21”  

9. 9913 31.00 1963 D3pl 0.8 - 447 2914 26° 01’ 24” 56° 17’ 29”  

10. 9914 38.00 1966 D3pl 4.0 0.80 297 2915 26° 03’ 52” 56° 25’ 42”  

11. 9915 40.00 1969 D3pl 1.0 0.30 329 3871 25° 54’ 54” 56° 25’ 25”  

12. 9916 35.00 1971 D3pl 2.5 0.79 311 4323 26° 03’ 54” 56° 25’ 55”  

13. 9917 90.00 1970 D3gj 1.7 0.56 318 4337 26° 04’ 09” 56° 23’ 56”  

14. 9918 45.00 1975 D3pl 3.8 1.26 484 5211 25° 53’ 28” 56° 26’ 53”  

15. 9919 90.00 1988 D3gj 1.0 0.48 360 7056 26° 03’ 33” 56° 24’ 51”  

16. 9920 50.00 1966 D3pl 2.0 0.67 - 3 25° 51’ 33” 56° 27’ 21”  

17. 9921 45.00 1970 D3pl 3.0 0.75 - 5 26° 03’ 48” 56° 26’ 08”  
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Alaudnīca ir Ziemeļsusējas kreisā krasta pieteka, šī upe iztek no Skrīveru ezera, savulaik tā 
tika pārrakta, rezultāta izveidojušies divi upes atzari: Vecalaudnīca (gar.12km; bas. 47,7km2) un 
Alaudnīca (gar. 9km). Nelielā posmā Pelītes upe veido robežu ar Jēkabpils pilsētu. 

Vienīgais ezers, kas uzskaitīts ezeru datu bāzē Ābeļu pagastā ir Pīļu ezers (1ha platībā), bet 
ir arī atsevišķi mākslīgi veidoti dīķi, piemēram, Brodos netālu no daudzdzīvokļu mājām esošais 
dīķis. Dīķa apkārtni nepieciešams labiekārtot, lai radītu pievilcīgu apkārtni jau uzsāktajiem 
labiekārtojumiem pie daudzdzīvokļu ēkām iekārtojot rotaļu laukumus. 

 

5.8.1. Daugavas upes baseina apsaimniekošana 

Saskaņā ar LR likuma “Ūdens apsaimniekošanas likums” (pieņemts 12.09.2002.) 18.pantu, 
teritorijas plānojumu izstrādē jāņem vērā upju baseina apsaimniekošanas plāni. 2003.gadā tika 
izstrādāts Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna projekts. 

Tas ir pirmais Latvijā un viens no pirmajiem projektiem Eiropā, kas nodarbojas ar upju 
sateces baseina apgabala plāna izstrādāšanu saskaņā ar jauno ES ūdens resursu apsaimniekošanas 
politiku, kas izstrādāta, analizējot iepriekšējās desmitgadēs uzkrāto pieredzi ūdeņu aizsardzībā. 
Tās stūrakmens ir Eiropas Parlamenta un padomes 23.10.2000. direktīva 2000/60/EC, kas nosaka 
struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdens aizsardzības politikas jomā (ES Ūdens 
struktūrdirektīva). Šī direktīva nosaka principiāli jaunu pieeju ūdeņu aizsardzībā un 
apsaimniekošanā. Tās mērķis ir izveidot pārvaldības sistēmu integrētai un ilgtspējīgai ūdens 
resursu apsaimniekošanai, pamatojoties uz upju sateces baseinu principu, neatkarīgi no esošā 
administratīvi-teritoriālā iedalījuma. 

Projekta galvenais uzdevums ir sagatavot Ūdens struktūrdirektīvas prasībām atbilstošu 
Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un priekšlikumus tā realizēšanai.  

Projekta ietvaros ir izstrādāts apsaimniekošanas plāns  katram no 20 Daugavas baseina 
apgabala virszemes ūdensobjektiem. Ābeļu pagasta teritorija atrodas Vidusdaugavas Virszemes 
ūdensobjekta “Vidusdaugava” baseinā (Rīgas, Ogres, Aizkraukles, Jēkabpils, Madonas rajonu  
teritorijas).  

5.8.2. Ziemeļsusējas upes baseina  apsaimniekošana 

2005. gada  9.jūnijā s/o “Susēja” un  LIFE programmas projekta “Ziemeļsusēja” vadības 
komitejas apvienotajā sēdē tika apstiprināts  Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas plāns. 

Apsaimniekošanas plānā ir 3 daļas. Pirmā daļa ir veikts detalizēts Ziemeļsusējas baseina 
raksturojums. Otrajā daļā ir izstrādāts prioritāro risinājumu saraksts dzeramā ūdens apgādes 
uzlabošanai un piesārņojuma slodzes samazināšanai. Trešajā daļā ir sagatavota rīcības 
programma vidējam termiņam: 2005.-2008.g. 

Izstrādātais plāns atbilst 12.09.2002. Saeimā pieņemtajam “Ūdens apsaimniekošanas 
likumam” un ar to saistītajiem MK noteikumiem. Plāna atjaunošana paredzēta ik pa 5 gadiem. 

Lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas 
procesu attīstību un saglabātu apvidum raksturīgo ainavu, tiek noteiktas, ūdenstilpju un 
ūdensteču aizsargjoslas.  

Ābeļu  pagasta ūdenstilpju aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta teritorijas 
izmantošanas  un  apbūves noteikumos. Aizsargjoslas parādītas kartē “Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana”. 
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Jēkabpils rajona plānojums 
Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- plānojumā noteikt aizsargjoslas ap ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kā arī noteikt pārējo ūdeņu, kas 

nav minēti MK normatīvajos dokumentos, izmantošanas mērķus; 
- veidot upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu upēm, kas atrodas pašvaldības teritorijā, 

pamatojoties uz “Ūdens apsaimniekošanas likumu”. 
 
► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 

Jāizstrādā vides programmas ūdens resursu apsaimniekošanas un kvalitātes jautājumā. 
 

5.9. MEŽI UN PURVI 

Ābeļu pagastā meži aizņem 5461,5 ha jeb 43,1 % no pagasta kopplatības. Mežainība ir 
lielāka nekā valstī vidēji. Meža platību sadalījums pēc lietošanas piederības ir šāds : 

 Jēkabpils VM pārziņā esošie valsts meži 4367,8 ha jeb 34,5 % no pagasta teritorijas; 

 fizisko personu īpašumā un lietošanā esošie meži 742,9 ha jeb 5,9 % no pagasta 
teritorijas; 

 brīvie, valstij piekrītošie, nesadalītie meži 75,4 ha jeb 0,6 % no pagasta teritorijas. 

Jēkabpils VM meži izvietoti kompaktā, tā sauktā Ābeļu mežu masīvā,  kas tālāk turpinās 
Dignājas, Kalna un Leimaņu pagastos. Pašvaldības fizisko personu lietošanā un nesadalītie meži 
izvietoti nelielos nogabalos un puduros, arī gar upju krastiem. Mežus kopumā veido mozaīkveidā 
izvietots jauktu sugu mežs.  

Pagasta teritorijā var izdalīt 4 meža struktūru veidus : 

1. Ap Jēkabpils pilsētu un 1 - 1,5 km platā joslā gar Daugavas krastu sausieņu meži uz 
smilts un mālsmilts augsnēm, kur galvenā suga ir priede ar lapukoku piejaukumu. 

2. Kraukļu purvs   ar raksturīgu augsto sūnu purvu augu sastāvu un skuju koku mitro 
mežu joslu ap to. 

3. Plašas egļu jaunaudzes un vidēja vecuma audzes, kas stādītas izcirtumu un 
1967.,1969. gada vējlaužu vietās. Pārsvarā tie ir sausieņu meži, izvietoti lokveida ap 
Kraukļu purvu uz Ziemeļsusējas pusi. 

4. Apšu un bērzu dažāda vecuma audzes, kas atrodas gar mazo upju krastiem. Šīs 
audzes aug mālainās, glejotās, mitrās minerālaugsnēs ar dumbrāju ieslēgumiem. Šeit 
maz vidēja vecuma audzes. Pieaugušās un pāraugušās audzes tiek izcirstas un 
nomainītas ar egļu un bērzu kultūrām. 

Ābeļu pagasta teritorijā nav lieli pieaugušo priežu vai egļu tīraudžu masīvi, nav arī plašas 
ošu un ozolu audzes.  

Dažiem meža nogabaliem ir nosaukumi - Fogotu sils, Luģenieku sils, Griežu sils.  

Turpmākā mežu izmantošana atkarīga ne tikai no meža struktūras, bet arī no valdības 
izdotajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimniecisko darbību dabas liegumos un zaļo zonu 
mežos. Faktiski Ābeļu pagastā bez saimnieciskās darbības ierobežojumiem ir tikai 1100 ha valsts 
un ap 360 ha citu lietotāju meži jeb 25 % no Jēkabpils VM un 33 % pārējo lietotāju mežiem. 
Teritorijā nav lietderīgi izveidot jaunas kokapstrādes ražotnes. 
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Mežiem ir augsta rekreācijas un izglītības vērtība. Tajos iespējams ierīkot dažādas izziņas 
takas, kas sniegtu priekšstatu par pagasta mežu bioloģisko daudzveidību. 

Meža izmantošanas veidi: 
 kailcirtes pieaugušajos lapu koku mežos, ievērojot dabas liegumu un zaļo 

zonu ierobežojumus; 
 izlases cirtes sausieņu mežos, joslā gar Daugavu, ievērojot upju aizsardzības 

joslas noteikumus; 
 kopšanas cirtes jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs; 
 ainavu cirtes upju krastos, dabas objektu atsegšanai; 
 izlases cirtes, sanitārā stāvokļa uzlabošanai mežos, kur nenotiek saimnieciskā 

darbība; 
 meža blakus izmantošana: ogu, sēņu ieguvei, atpūtai, u.tml. izmantošanas  

Putniem starptautiski nozīmīgas vieta jeb pēc kategorija Putniem reģionāli nozīmīga vieta 
ir Ābeļu mežu  teritorija1739 ha platībā Ornitoloģiskā nozīmība: Daudzveidīga ligzdojošo meža 
putnu, īpaši dzeņu fauna. Augsts ligzdojošo trīspirkstu  dzeņu blīvums; ligzdo melnais stārķis, 
mazais ērglis, grieze, dzērve, urālpūce, pelēkā dzilna, vidējais dzenis, baltmugurdzenis. 

Pagasta teritorijā atrodas Kraukļu purvs, kas ir viens no lielākajiem Jēkabpils rajonā. Tā 
platība ir 924ha. Kraukļu purvs ir augstais purvs, kas daļēji gar malām ir degradējies 
nosisināšanas rezultātā. Daļa Kraukļu purva teritorijas ir apaugusi ar priedi, bet daļa ir klaja, 
galvenokārt, ar lāmām  un slīkšņām. 

Citi purvi: Jasperu, Tārpu, Cūku, Vaivaru, Liepu un Medņa u.c. purvi. 

 
Ābeļu  pagasta purvu  aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta teritorijas izmantošanas  un  

apbūves noteikumos. Aizsargjoslas parādītas kartē  “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. 
 

Jēkabpils rajona plānojums 
Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos parādīt īpaši aizsargājamos meža iecirkņus – biotopus, 

mikroliegumus u.c.; 
- pēc vienošanās ar Jēkabpils pilsētu panākšanas, teritorijas plānojumā paredzēt meža aizsargjoslas  

ap Jēkabpils pilsētu. 
 

► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 
Nodrošināt mežos iedzīvotājiem iespēju iegūt blakusizmantošanas produktus. 
Izmantot mežus rekreācijai. 
Saglabāt dabisko mežu biotopus, reto un aizsargājamo sugu biotopus.  
Jebkādas darbības teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai 

ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS “Latvijas valsts meži”. 

 

5.10. LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMATOJAMĀS TERITORIJAS 

Ābeļu pagasta lauksaimniecībā izmantojamā zeme uz 2006.gada 1.janvāri aizņem 4810,9 
ha, no tiem 3319,3 ha  ir  aramzeme. Citi zemes lietošanas veidi :augļu dārzi 43,6 ha, pļavas 
787,5ha, ganības 660,5 ha.  

Pašvaldībā reģistrētas 136 zemnieku saimniecības  3596,2 ha kopplatībā, un 280 piemājas 
saimniecības 2454 ha kopplatībā. Saimniecību vidējais lielums pēc lauksaimniecībā 
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izmantojamās zemes platības zemnieku saimniecības ir 18,4ha, piemājas saimniecībās – 5,5 ha. 
Pēc CSP datiem, uz 2007.gada 1.martu pagastā reģistrēti 752 liellopi, tai skaitā 326 slaucamas 
govis, 128 cūkas, 70 aitas, 20 kaza, 4 zirgi. 

Saimniecības pārsvarā ir nelielas, kas neļauj rentabli saimniekot ar Latvijai tradicionālām 
lauksaimniecības nozarēm. Vairums saimniecības var tikt raksturotas kā daudznozaru piemājas 
sīksaimniecības ar maziem preču produkcijas apjomiem. Atsevišķu saimniecību veiksmīgas 
darbības pamatā ir saimniekošanas un produkcijas realizācijas iespējām atbilstoša specializācija. 
Pagastā ir visi priekšnoteikumi ekoloģiski tīras pārtikas ražošanai un netradicionālo 
lauksaimniecības nozaru attīstībai. 

Lauksaimniecības zemju vidējais novērtējums ir 38 balles. Teritorija labvēlīga  
augkopības un lopkopības attīstībai.  

Pagasta teritorijā ir neizmantotas zemju platības, kurās notiek lauksaimniecības zemju 
aizaugšana ar krūmiem.  
Jēkabpils  rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses :  
- veicināt vērtīgo lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, ierobežojot zemes vērtības 

pazemināšanos; 
- veicināt vērtīgo lauksaimniecības zemju īpašumu konsolidāciju un ierobežot šo zemes platību 

sadrumstalošanu; 
- vietējo pašvaldību plānojumos precizēt Nacionālā plānojuma darba variantā noteiktās īpaši 

vērtīgo lauksaimniecības zemju   robežas; 
- nodrošināt šo zemju izmantošanu atbilstoši mērķim un noteiktajiem ierobežojumiem; 
- nav pieļaujama šo zemju augsnes auglības samazināšanās; 
- atbalstīt zemes īpašnieku projektus finansējuma ieguvei melioratīvo sistēmu remontam un 

rekonstrukcijai. 
 
► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 

Augstvērtīgu lauksaimniecības zemju dalīšana nav pieļaujama, veicināma zemju konsolidācija. 
Samazināt un nākotnē novērst lauksaimniecības izraisīto, ar nitrātiem saistīto, pazemes ūdeņu 

piesārņojumu.  
Meliorēto teritoriju transformēšana apbūves zemēs ir iespējama tikai pēc meliorācijas 

rekonstrukcijas projekta  izstrādes. 

5.11. PĻAVAS 

Pļavas  aizņem  787,5 ha. 

Detalizēta pļavu izpēte pagasta teritorijā notika 2001.gadā projekta “Pļavu inventarizācija 
Latvijā” ietvaros. Papildus pētījumi tika veikti arī  2005.gadā.  

 Augu skaits dažādos pļavu sektoros variē no 20 līdz  vairāk par 40. Dominējošās sugas ir 
molīnija Milinia careulea, pļavas bitene Geum rivale, sāres grīslis Carex panicea, dzirkstelīte 
Dianthus deltoides, vīgrieze Filipendula ulmaria, zilā kāpnīte Polemonium coeruleum, ciņu 
smilga Deschampsia cespitosa. Atsevišķās  vietās novēroti parkveida pļavu elementi – bioloģiski 
veci parastie ozoli Quercus robur. Lielākoties pļavās konstatēts neliels aizaugums ar kokiem un 
krūmiem (kārkli, egles, ievas, purva bērzi, parastās apses, alkšņi). 

Pļavas  Ziemeļsusējas krastos izvietojušās mitrās, periodiski pārmitrās augsnēs, kas 
pakļautas regulāriem  pavasara un rudens paliem. Atsevišķās  palieņu pļavu teritorijās, kuras 
netiek apsaimniekotas, būtu nepieciešama regulāra pļaušana, lai novērstu pļavu pārkrūmošanos 
un degradāciju. 
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5.12. AIZSARGĀJAMĀS DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKĀS TERITORIJAS  

5.12.1. Aizsargājamie dabas objekti un teritorijas  

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija pagastā  ir dabas liegums,  Natura 2000 teritorija 
"Ābeļi". Tas aizņem 3275 ha (pēc 2005.gadā veiktās robežu precizēšanas  - 3227ha) Ābeļu, 
Dignājas, Leimaņu un Kalna pagastos.  Ābeļu pagastā  dabas liegums  izveidots  2755,2 ha jeb 
21,9 % no pagasta teritorijas. Teritorija, kurā konstatēti 8 ES Biotopu direktīvas biotopi, no 
kuriem nozīmīgākie ir mežu biotopi (boreālie meži, melnalkšņu staignāji, pārejas purvi un 
slīkšņas, purvaini meži). Ievērojamu platību aizņem Kraukļu purvs (neskarts augstais purvs ar 
pārejas purvu apmalēs). Nozīmīgākā lielo zīdītāju (lūsis, vilks u.c.) uzturēšanās vieta visā Sēlijā. 
Ļoti daudz retu augu (laksis, divsēklu grīslis, apdzira, gada staipeknis, spilvainais ancītis, 
lietuvas ūdenszāle), putnu un dzīvnieku  (melnais stārķis, lapseņu klijāns, mazais ērglis, mežirbe, 
dzeltenais tārtiņš, purva tilbīte, apodziņš, urālpūce, ūdrs, meža cauna u.c.) sugu.  

Pēc Valsts meža dienesta Jēkabpils virsmežniecības datiem, Ābeļu pagastā atrodas  trīs 
aizsargājamie mikroliegumi. 

5.7.tabula 

Ābeļu pagasta aizsargājamie mikroliegumi 

Nr.p.k. Sugas nosaukums, 
kurai ir izveidots mikroliegums 

Atrašanās vieta Platība, 
ha 

1. Trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus (L.) JVM  Jēkabpils M 72.kv. 
10.,11.,12.,13.,14.nog. 

8,9 

2. Baltmugurdzenis (Dendrocopos leucotos) JVM  Jēkabpils M 64.kv. 
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8..nog. 

8,5 

3. Trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus (L.) JVM Jēkabpils M 116.kv. 
1.,3.,6.,26.,27., 28.nog. 

9,6 

Valsts aizsargājamo dižkoku sarakstā ir iekļauti 4  koki.(skat. 5.8.tabulu)  
5.8.tabula 

Ābeļu pagasta īpaši aizsargājamie dabas pieminekļi 
(LVĢMA dati) 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Apkārtmērs,
m 

Atrašanās vieta 

1. Parastais 
ozols 

5,24 Īpašums “Jaunzemi”. Koks aug pie mājām. Apkārt ozolam 
apkopts, koks labā stāvoklī 

2. Parastā 
priede 

3,06 Koks atrodas Ābeļu mežniecības 40.kvartālā 3.nogabalā. 
Īpašnieks VAS “Latvijas Valsts Meži). Koks ir pilnīgi 
nokaltis, stumbrā ~2m no zemes izgriezts taisnstūra 
stumbra gabals Griezums ir ~ 10 gadu vecs. 

3. Parastā 
egle 

3,60 Īpašums “Upmaļi”, īpašnieks J.Sils. Koks aug mežā, tips – 
vēris. Apkārt vējgāzē lauzti koki. Eglei apakšējie zari 
nokaltuši. 

4. Parastā 
vīksna 

4,0 Īpašums “Augškalni”, īpašnieks A.Augškalns. Koks aug ~ 
20m no mājas uz lauka. Koks labā stāvoklī. Apkārt  
kokam agrāk bija drāts žogs, pašlaik apkārtne  nav 
apkopta.  

Vietējas nozīmes dižkoki ir 2 priedes (40. un 67.kv) un ozols pie Jaunzemju mājām, 
savdabīgi ir ozoli Lašos pie Saliņām ( zaru tilts starp diviem kokiem) un egle (59.kv.9.nog.). 

Dabas liegumam ”Ābeļi” ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns, kā arī Individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi ( LR 03.10.2000.MK noteikumi Nr.348 ) . Dabas 
liegumam ir noteiktas trīs funkcionālās zonas: stingrā  režīma, regulējamā režīma un ainavu 
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aizsardzības zona. Par lieguma apsaimniekošanu atbildīgi ir zemes īpašnieki vai lietotāji,  tā 
pārvaldi realizē Ābeļu, Dignājas, Leimaņu un Kalna pagastu padomes. Lielākās teritorijas 
apsaimniekotājs ir a/s “Latvijas valsts meži”. 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas kārtību nosaka 22.07.2003. MK 
noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”. 
     Ābeļu  pagasta īpaši aizsargājamās dabas teritorija un objekti parādīti kartē “Teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana”. 
 
Jēkabpils  rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- plānojumā parādīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu izvietojumu; 
- īpaši aizsargājamām dabas teritorijām pagasta teritorijā izstrādāt dabas aizsardzības plānus 

atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;  
- dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas saglabāšanai 

attiecīgajā teritorijā, var izveidot arī pašvaldības. 

► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 
Apsekot pagasta teritoriju, veicot dižkoku un aizsargājamo koku uzskaiti. 
Ievērot dabas lieguma „Ābeļi” dabas aizsardzības plāna nosacījumus.  
Izmantot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju “Ābeļi”  un dabas pieminekļus ilgtspējīgai tūrisma 

attīstībai. 
 
 
 

5.12.2. Aizsargājamie kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas 
Ābeļu pagasta teritorijā atrodas šādi arheoloģijas pieminekļi: Kaupres pilskalns un 

Kaupernieku senkapi uz Lielās Ābeļu salas Daugavā ( pretī Ābeļu pamatskolai), Smiltiņu 
senkapi - pie Smiltiņu mājām, Reiņu senkapi un apmetne pie Reiņu mājām, Delvenieku senkapi 
pie Delveniekiem (skat.5.9.; 5.10.tab.). 

5.9.tabula 

Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta arheoloģijas pieminekļu saraksts 

N. 
p. 
k. 

Aizsar- 
dzības 

Nr. 

 
Statuss 

 
Pieminekļa 

veids 

 
Pieminekļa 
nosaukums 

 
Atrašanās vietas raksturojums 

1. 872. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Barankroga 
senkapi 

Ābeļu mežsaimniecība, Lašos 
Īpašnieks – VAS “Latvijas Valsts Meži” 
Dienvidlatgales mežniecība 

2. 873. Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Delvenieku 
senkapi 

pie Delveniekiem, 200m attālumā uz Z 
SIA „MELKINS” 

3. 874. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Kauprenieku 
senkapi 

pie Kaupreniekiem, Daugavas Ābeļu salā 
Īpašnieks Lazdāns 

4. 875. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Kaupres 
pilskalns 

pie Kaupreniekiem, Daugavas Ābeļu salā 
Īpašnieks – Ābeļu pagasta padome 

5. 876. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Reiņu senkapi 
un apmetne 

pie Reiņiem 
Īpašnieks – Uldis Gārde 

6. 877. Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Smilktiņu 
senkapi 

pie Smilktiņiem 
Īpašnieks – Ābeļu pagasta padome 
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5.10.tabula 

Kultūrvēstures objekti 
( Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas dati) 

 Valsts 
aizsardz. 

Nr. 

Pieminekļ
u vērtības 

grupa 

Pieminekļu 
veids Pieminekļu nosaukums Pieminekļu 

atrašanās vieta 

7. UZ-1 Uzskaite  Kultūrvēsture Ābeļu pamatskola  
8. UZ-2 Uzskaite  Kultūrvēsture Bij.Ābeļmuiža - Abelhof, valsts 

muiža  
pie Ābeļu 
pamatskolas 

9. UZ-3 Uzskaite  Kultūrvēsture Barankrogs - kroga ēka  
10. UZ-4 Uzskaite  Kultūrvēsture Dignājas Mežamuiža (Dubena 

Forstei) 
pie Kapārēm - 
mežkunga Fogta 
ģimenes kapi 

11. UZ-5 Uzskaite  Kultūrvēsture „Jaunzemji” - piemiņas akmens 
ēkas vietā, kur dzimis rakstnieks 
Jānis Akuraters (1876-1937) 

 

12. UZ-6 Uzskaite  Kultūrvēsture Ābeļu kapsēta - apbedīts Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieris Oto 
Brālītis 

 

13. UZ-7 Uzskaite  Kultūrvēsture Nagļu kapsēta, apbedīti 
1.Pasaules karā kritušie krievu 
karavīri 

 

14. UZ-8 Uzskaite  Kultūrvēsture Drēģu kapsēta  
15. UZ-9 Uzskaite  Kultūrvēsture Piļku kapsēta  
16. UZ-10 Uzskaite  Kultūrvēsture Piļkās „Mežsētu” laukā - 

1.Pasaules kara karavīru kapsēta 
 

17. UZ-11 Uzskaite  Kultūrvēsture Pie bij. Zvaniņu mājām 
Vārzgūnes un Ziemeļsusējas upju 
satekā 85.kvartālā -1.Pasaules 
kara karavīru kapsēta 

 

18. UZ-12 Uzskaite  Kultūrvēsture Pie Aizpurves un Kareivju 
mājām, Stepu - Jēkabpils ceļa 
malā-1. Pasaules kara karavīru 
kapsēta 

 

 Pašvaldības dati 
19.    Nacionālo partizānu bunkurs  
20.    Kara gūstekņu nošaušanas vieta  
21.    Represēto un leģionāru piemineklis Nagļu kapsētā 
22.    Nacionālo partizānu apbedījums Pie Jesperpurva 

ceļa krusta 3gab. 
      
    Pieminekļu robežu vai izvietojumu 

nepieciešams precizēt 
 

 
Kaupres pilskalns kādreiz atradies  pašā Daugavas krastā, bet upe pēc ilgiem gadiem 

mainījusi savu gultni. Napoleona kara laikā tur it kā ierīkota franču un prūšu skansts. Ierīkots 
Daugavas Ābeļu salas pašā ziemeļu galā, šķērsām pār salu uzberot divus vaļņus, no kuriem 
lielākais ir 3 m augsts, un starp tiem izrokot grāvi. Ārējā valnī jūtams kaļķu javā likts radžu 
mūrējums, kas varētu liecināt par pilskalna vēlu datējumu. Kaupres pilskalna novietojums upes 
salā, nocietinājumu veids un īpaši mūrējuma paliekas nav raksturīgas tradicionālajiem Latvijas 
pilskalniem. Pilskalns apaudzis ar zāli un retām vecām mežābelēm un izmantots kā ganības. 
Mītņu kārta plakumā vāja un plāna, tā pa daļai noskalota, pa daļai apmesta ar smiltīm. Tajā 
atrastas plānas un gludas māla trauku lauskas, kuras E. Brastiņš datējis ar vēlā dzelzs laikmeta 
pēdējo pusi. Pilskalns atrodas uz pagastam piederošas zemes. 
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Ābeļu  pagasta aizsargājamo kultūras objektu un teritoriju  aizsargjoslu minimālais platums noteikts 
pagasta teritorijas izmantošanas  un  apbūves noteikumos. Aizsargjoslas parādītas kartē  “Teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana”. 

 
Jēkabpils  rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- izstrādājot vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus, ievērot likumdošanā paredzētos normatīvus 

un nepieciešamības gadījumā noteikt savus saimnieciskās darbības ierobežojumus ap kultūras objektiem; 
- izstrādājot vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus, paredzēt saimnieciskās darbības 

ierobežojumus  arī ap projekta stadijā esošiem, bet pagaidām  neapstiprinātiem  kultūras pieminekļiem; 
- pašvaldībās, kur saglabājusies vēsturiskā apbūve, vietējo pašvaldību apbūves noteikumos paredzēt 

tās saglabāšanu. 
  

 ► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 
Kultūras un vēstures pieminekļu īpašniekiem, zemes īpašniekiem vai lietotājiem ievērot 

likumdošanā noteiktās prasības kultūras pieminekļu apsaimniekošanā un aprobežojumus aizsargjoslās.  
 

5.13. AINAVAS 

Ābeļu pagasts, pēc ainavrajonēšanas klasifikācijas iekļaujas Aukšzemes ainavzemes 
Susējas mežpurvaines ar Jēkabpils āraini ainavapvidus ziemeļu daļā. Tas raksturojas ar lielu 
viendabīgu meža masīvu izvietojumu un ekoloģisko apstākļu ziņā atšķirīgu biotopu mozaīku tā 
iekšienē. Gar Daugavu reljefa paaugstinājuma joslu veido senkrasts. Teritorijā var izdalīt 
atsevišķas ainavu telpas:  

  Daugavas upe. Skaistas ainavas ir pie Ābeļu pagasta pamatskolas, Lašu ciematā 
un Ābeļu VM 6.kvartālā, pie "Kalnsētas", "Vanagāres", "Pīckas", "Ausekļi", 
'Drēģi", "Mazreiņi" mājām. Daugavā atrodas 2 lielas salas, uz vienas no tām atrodas 
valsts nozīmes arheoloģisks un kultūras piemineklis - Kaupres pilskalns, uz Ābeļu 
mazās salas atrodas interesanta bioģeocenoze ar saimnieciski neskartām 
mežaudzēm. Attekas un mazo salu arhipelāgs veido savdabīgu ainavu. Priežu meži 
pie Lašiem Daugavas krastos ir ar interesantām zemsedzes un pameža sugām. 

   Ziemeļsusējas, Aldaunīcas un Vārsgūnes upes ir tipiskas mazās palieņu upes ar 
bieži sastopamiem bebru uzpludinātiem aizsprostiem. Ainavu telpa  aptver  palieņu 
pļavas, lauksaimniecības zemes un nelielos sekundārās izcelsmes mežus – lapu 
koku audzes uz bijušajām lauksaimniecības zemēm Palieņu pļavas pēdējā laikā 
netiek saimnieciski izmantotas, pateicoties applūšanai pavasarī un rudeņi tās 
neaizaug. Palieņu pļavu specifiskie edafiskie un hidroloģiskie apstākļi sekmējuši 
savdabīgas veģetācijas izveidošanos. Mežaines ainavu telpa teritoriāli aptver meža 
teritoriju  ap Ziemeļsuseju. To veido dažādu veģetācijas tipu audzes atšķirīgās 
sukcesijas stadijās.   

 Kraukļu purva ainavu telpa aptver visu augstā purva teritoriju, tajā ietilpst akaču 
saliņu komplekss purva austrumu daļā, ar priedēm apaugušā centrālā un perifērijas 
daļa un purva malas ar sauso un slapjo priežu mežu mozaīku. Kraukļu purvs 
uzskatāms par tipisku augsto purvu, tomēr atsevišķās vietās tam piemīt zemā un 
pārejas purva elementi. 

 Augsta ainaviskā vērtība piemīt arī mežam. Tas veido dažādus ainavu elementus: 
bioloģiski vecu mežu masīvus, purva salas u.c. 
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► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 
Veikt ainavu inventarizāciju (ainavas vērtīgāko elementu novērtēšana un dokumentācija tālākai 

aizsardzības un apsaimniekošanas veida noteikšanai) un, izstrādājot detālplānojumu, noteikt ainaviski 
augstvērtīgām teritorijām noteiktu aizsardzības statusu vai zemes lietojumu veidu. 

Saglabāt vērtīgākās ainavas, nemainot zemes izmantošanas mērķi. 
Aizsargāt Daugavas krasta ainavu būvniecības objektus izvietojot. 

5.14. REKREĀCIJAS, TŪRISMA OBJEKTI UN TERITORIJAS 

Ābeļu  pagastā ir nepieciešamie priekšnosacījumi dabas tūrisma un specifisku interešu 
grupu tūrisma attīstībai, jo pagasta dabas resursi izceļas ar ainavisko pievilcību un dzīvās dabas 
daudzveidību. 

Nozīmīgākie tūristu piesaistes objekti: 
 ūdenstūrismam – Daugava; 
 skolēnu vasaras nometnēm, svētku un festivālu rīkošanai – Ābeļu pagasta 

pamatskola; 
 ekotūrismam, putnu vērotājiem – dabas liegums “Ābeļi”; 
 makšķerniekiem - Daugava; 
 rekreācija un zaļās zonas veidošana; 
 medniekiem – medību organizēšana. 

Ābeļu pagasta ciemats Brodi robežojas ar  Radžu ūdenskrātuvi. Ūdenskrātuve atrodas  
Jēkabpils pilsētas teritorijā. Veidojot sadarbību ar Jēkabpils domi, Ābeļu pagasta padomei kopā 
ar zemes privātīpašniekiem, iespējams veidot ainavisku teritorijas ūdenskrātuves krasta 
labiekārtošanu un apzaļumošanu un parku Brodos uz pašvaldības zemes. 

Ar tūrismu saistītas ekonomiskās aktivitātes pagaidām gan neieņem būtisku lomu. Lauku 
māju un tūristu apmetņu tīkls attīstās lēnām, tomēr tam varētu būt nozīmīga loma tradicionālo  
nodarbinātības veidu ieņēmumu papildināšanai, it īpaši vasaras sezonā. Attīstoties dabas tūrisma 
un atpūtas infrastruktūrai, prognozējams gan tūrismā nodarbināto skaita pieaugums, gan 
ieņēmumi no tūrisma pakalpojumiem.  

5.11.tabula 
Tūrisma pakalpojumi Ābeļu pagastā 

Nosaukums Adrese Iespējas 
Telšu vieta 
“Mazreiņi” 

Ābeļu pagasts, 
"Mazreiņi" 

Peldvieta (Daugava), telšu vieta, 
makšķerēšana, laivu īre, plosts, zirgu 
izjādes. 

Norieši Ābeļu pagasts, 
pie Daugavas 

Laivu noma, pirts, DC, elektrība, 
malka ugunskuram. Gandrīz nemaz 
nav odu. 

Pūcītes 

(Ābeļu skola) 

Ābeļu pagasts, 
pie Daugavas 

Peldvieta (Daugava), makšķerēšana,  
dzeramais ūdens, malka, elektrība, 
pirts, WC, duša.  

Kopumā vērtējot pagasta dabas objektu potenciālu izmantošanai tūrismā, tas uzskatāms 
par pietiekami bagātu, daudzveidīgu un unikālu. Teritorijas ainaviskās vērtības, augstā 
bioloģiskā daudzveidība un samērā labā ceļu infrastruktūra var būt tūrismu veicinoši faktori. Šī 
iemesla dēļ teritoriju var izmantot  arī vides izglītības mērķiem. Tomēr jāuzsver, ka pie 
patreizējās un prognozējamās tūrisma slodzes galvenās problēmas rada neesošais vai 
nepietiekamais labiekārtojuma līmenis tūristu uzņemšanai: teritorijā nav vienmērīgi izvietotu un 
labiekārtotu atpūtas/apmetņu vietu ūdenstūristiem un makšķerniekiem (tūristi izvēlas apstāšanās 
vietas haotiski, atstājot aiz sevis atkritumus; makšķernieki pavasaros izmīda upes krastus utt.), kā 
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arī pietrūkst labiekārtotu autostāvvietu. Atsevišķas zemnieku saimniecības atpūtas vietas  
piedāvā vasarā. Tāpat teritorijā nav labiekārtotu izziņas/dabas taku un veloceliņu, kā arī oficiāli 
labiekārtotas pludmaļu vietas pie Daugavas. 

 
Jēkabpils  rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- paredzēt tūrisma institucionālā modeļa izveidi un iespēju robežās sniegt atbalstu tūrisma jomā 

strādājošiem vietējiem uzņēmējiem; 
- izstrādāt savas pašvaldības teritorijā nepieciešamo  norādes zīmju atrašanās shēmu; 
- pašvaldībām, izstrādājot vietējo  pašvaldību teritorijas plānojumus, paredzēt tajos rekreācijas un 

atpūtas teritorijas. 
 
► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 

Veidojot tūrisma infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ievērot normatīvo aktu, dabas 
aizsardzības plānu un LR 03.10.2000.MK noteikumu Nr.348 „Dabas lieguma „Ābeļi” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības. 
Izvietot ceļa norādes zīmes  uz tūrisma objektiem un informatīvas zīmes.  

 

5.15. IEDZĪVOTĀJI   

2005.gadā pagastā dzīvoja 1009 iedzīvotāju (1,9% no rajona iedzīvotāju kopskaita) 
Iedzīvotāju dzimumstruktūrā vērojams  vīriešu  īpatsvars ( 51,2%), kas nav raksturīgs lielākajā 
daļā Latvijas teritorijas (CSP dati). 

Iedzīvotāju blīvums  - 8 cilvēki uz 1 km2   –  (Jēkabpils rajonā  – 18,2). 

9 5 0

9 7 6

9 8 9
9 9 8

1 0 0 9

9 2 0

9 4 0

9 6 0

9 8 0

1 0 0 0

1 0 2 0

1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 5

 
5.1.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika (pašvaldības dati) 

Iedzīvotāju   dabiskais pieaugums, kā vidēji Latvijas pagastos, ir negatīvs. Pēdējos gados  
pozitīvs ir mehāniskais pieaugums -daudzi Jēkabpilī strādājošie par dzīves vietu izvēlas pilsētas 
pierobežas pagastus, tai skaitā, Ābeļu pagastu. 

 
5.12.tabula 

Iedzīvotāju vecuma struktūra 
(CSP dati, 2000.) 

Vecums 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-.. 
Vīrieši 58 86 64 80 84 56 50 21 8 0 

Sievietes 65 61 60 70 60 56 52 45 27 2 
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Zemā dzimstība veicina iedzīvotāju novecošanos. Samazinās bērnu īpatsvars un pieaug 
gados veco iedzīvotāju skaits.  

Demogrāfiskā slodze pagastā – 531 (PLMP dati uz 01.01.2006). 

No iedzīvotāju kopējā skaita - darbaspējīgie 653 (65 %). Reģistrētais bezdarba līmenis –
6,6% . 

Nacionālais sastāvs viendabīgs – latvieši  75 %, krievi 20%, baltkrievi 2%,lietuvieši 1 %, 
pārējās  tautības (poļi, ebreji, vācieši) 2 %. 

Lielākie uzņēmumi – SIA “Sēlijas mežs”, SIA “ALBI”, SIA “Brodor”, SIA “Mikor” un 
uzņēmums “Jēkabpils ceļi”. 

 

5.16. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Pagastā pašreiz ir divi ciemi: Brodi, kur dzīvo ap 400 iedzīvotāju, un Laši, kurā dzīvo 75 
iedzīvotāji un vasarnīcu apbūves teritorijas.  

Ciems Brodi atrodas pagasta ziemeļu daļā, Jēkabpils pilsētas tuvumā un plānojumā 
saglabāts paplašinot apbūves teritoriju. Attālums līdz pilsētas centram 2 km. Ciema apbūve 
notikusi galvenokārt pēc 1969.gada un kopplatībā ir 77,2 ha. Pilsētas tuvums ietekmējis arī 
Brodu attīstību. Brodu ciemā atrodas pagasta padome, bibliotēka, pasta nodaļa, veikals, dzīvokļu 
komunālā saimniecība ar centrālo katlu māju, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas. Bijušajā 
bērnudārza ēkā atrodas ražotne. Ēkas un apkārtne ir sakopta. Iedzīvotāji darbojas savās 
saimniecībās, 30 % no iedzīvotājiem strādā pilsētā vai vietējos ražošanas uzņēmumos.  

Lašu ciems plānots kā pieguļoša teritorija Jēkabpils pilsētai. Ciema teritorijā iekļautas 
visas dzīvojamās ēkas un ražošanas objekti abpus ceļam. Ciema kopplatība - 17,2 ha. Ciema 
centrā darbojas veikals, nodrošināta daļēja centralizētā ūdens apgāde, darbojas divas artēziskās 
akas. Lašu ciemata teritoriju šķērso V kategorijas valsts autoceļš Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste.  

Ābeļu pagasta teritorijā ir divas dārzkopības  sabiedrības - d/s "Veselība" un d/s 
"Liesma". Dārzkopības sabiedrības "Liesma" kopplatība -18 ha. Tās ārējā robeža noteikta pa ceļa 
malu, kas iet gar Pelītes upi. Dārzkopības sabiedrības "Veselība" kopplatība - 14,1 ha.  

Pārējā teritorijā iedzīvotāji dzīvo viensētās, nodarbojas ar naturālo lauksaimniecību, kā 
arī strādā pilsētas un vietējos uzņēmumos.  

Atbilstoši Zemgales reģiona teritorijas plānojumam Brodi atbilst pirmā līmeņa attīstības 
centram. 
Pirmā līmeņa attīstības centram  Brodi jāatbilst šādiem kritērijiem : 

1) iedzīvotāju skaits apkalpes teritorijā - ne mazāk par 500;  
2)  iedzīvotāju skaits attīstības centrā ir ne mazāk kā 300; 
3) pieejamie pakalpojumi:  

 valsts un pašvaldības pakalpojumi – ir pieejami; 
 pamatskolas esamība – ir pieejama Lašos; 
 bibliotēkas esamība – ir pieejama; 
 publiskā interneta pieejamība – ir pieejams; 
 pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība – ir pieejama; 
 sabiedriskā transporta pieejamība – ir pieejami; 
 publiski pieejamu atpūtas teritoriju esamība – ir pieejams; 
 neatliekamā medicīniskā palīdzība – ir pieejami; 
 minimālais kultūras pakalpojumu grozs pirmā līmeņa attīstības centram- ir 

pieejams. 
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Teritorijas plānojumā parādītas apdzīvoto vietu ciemu Brodi un Laši  robežas.  
 

Jēkabpils  rajona plānojums 
Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- noteikt ciemu robežas; 
- noteikt ciemu apbūves robežas; 
- noteikt teritorijas, kuras nepieciešamas pašvaldību funkciju veikšanai; 
- plānot vietējai pašvaldībai kopumā nepieciešamo pakalpojumu izvietošanu apdzīvotajos centros; 
- nodrošināt priekšnosacījumus objektu izbūvei, kas nepieciešami apdzīvojuma centru attīstībai un 

ir paredzēti augstāka līmeņa teritorijas plānojumos, dodot priekšroku šo objektu izvietošanai valstij un 
pašvaldībām piekrītošās teritorijās. 
 
► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 

Izveidot apdzīvojuma struktūru saskaņā ar teritorijas plānojuma nostādnēm. 
Paredzēt lauku apdzīvojuma veidu retinātu savrupmāju apbūvi. 

 

5.17. APBŪVE 

Iedzīvotāji Ābeļu pagastā dzīvo gan daudzdzīvokļu, gan individuālajās mājās.  
Pašvaldības teritorijā ir 1 – 36 dzīvokļi māja, 2 – 18 dzīvokļu mājas, 2 – 8 dzīvokļu māja un 1 –2 
dzīvokļu māja. Daudzdzīvokļu mājas Brodos ir  praktiski visas ir apgādātas ar centrālo 
ūdensvadu un kanalizāciju. Mājas nodrošinātas ar centrālo siltumapgādi. Tā kā pārsvarā šis 
mājas ir celtas laikā no sešdesmitajiem līdz astoņdesmitajiem gadiem, to kvalitāte neatbilst 
mūsdienu prasībām. Māju celtniecībā izmantoti nekvalitatīvi materiāli, daudzviet nekvalitatīvs 
bijis celtnieku darbs, tāpēc tās grūti apsildāmas, sliktā tehniskā stāvoklī. Šai apbūvei ir 
nepieciešami humanizācijas pasākumi, renovācija un dzīvojamo māju siltināšana. Individuālās 
mājas izbūvētas gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām  - viensētu veidā. 

Jaunu daudzdzīvokļu māju celtniecība pašvaldības teritorijā nenotiek, plānota vairāku 
jaunu dzīvojamu māju būvniecība viensētās.  

Pagasta teritorijā tiek iegādāta zeme, mežs un dzīvokļi, mājas gan pastāvīgai dzīvei, gan 
vasaras māju izbūvei. Pilsētā dzīvojošos piesaista nekustāmā īpašuma cenas un ekoloģiski tīrā 
vide. 

5.18. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 

Valsts   obligātās  veselības   aprūpes apdrošināšanas pakalpojumu ambulatorisko 
minimumu, atbilstoši spēkā esošajiem LR likumdošanas un normatīvajiem aktiem saņemama 
Jēkabpilī. 

2 km no Jēkabpils, Jēkabpils - Dunavas šosejas malā, Daugavas krastā atrodas Ābeļu 
pamatskola, kurā mācās 101 pagasta un   Jēkabpils pilsētas  bērns. Ir 17 skolotāji, 5 tehniskie 
darbinieki. Mācības notiek latviešu valodā. Krievu tautības bērni mācās Jēkabpils pilsētas skolās. 
Pirmskolas bērni apmeklē bērnudārzus pilsētā. Pēc devītās klases beigšanas, pagasta jaunieši 
mācības turpina Jēkabpils vidējās izglītības iestādēs. 

Ciematā Brodi ir viena  tirdzniecības vieta. Pagasta teritorijā ar tirdzniecību nodarbojas 
tikai individuālā darba veicēji. Darbojas vairāki pārvietojamie autoveikali 

Jēkabpils tuvums  atļauj  izmantot sadzīves pakalpojumus pilsētā. Lauksaimniecības 
tehnikas un vieglo automašīnu remontu veic gan pagasta, gan Jēkabpils darbnīcās. 
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Pagastā ir Tautas nams "Dūņenieki" un deju zāle Brodos. Darbojas jauniešu  sporta un 
atpūtas centrs. 

Pašvaldībā izveidots  sociālās palīdzības centrs, ierīkoti  divi sociālie dzīvokļi. Darbojas 
jauniešu dienas centrs. Pagastā ir plaša bibliotēka ar 12000 krājizdevumiem un 40 veidu 
periodikas izdevumiem. Bibliotēkā ir lasītava un pieejams internets. 

 

5.19. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA  

Brodu ciemata iedzīvotāji,  lieto ūdeni, ko iegūst no artēziskā urbuma. Rezerves 
uzkrāšanai izmanto ūdenstorni BR - 25. No minētā torņa ūdens pa cauruļvadiem tiek piegādāts 
patērētājiem. Centrālajam ūdensvadam pievienoti 100 dzīvokļi Brodu centrā, iedzīvotāju 
saimniecības ēkas, kā arī individuālās mājas Ozolu ielā. Pavisam centralizētā ūdensapgāde 
pieejama apmēram 300 cilvēkiem. Ūdens kopējo patēriņu nosaka ar ūdensskaitītāju. Vidējais  
ūdens patēriņš mēnesī ir 1500 – 1800m3. Notekūdeņu savākšanai izbūvēta kanalizācijas sistēma 
ar pārsūknēšanas staciju. Savāktie sadzīves notekūdeņi pa spiedvadu tiek pārsūknēti uz pilsētas 
kanalizācijas kolektoru sistēmu un tālāk uz pilsētas attīrīšanas iekārtām. Kanalizācijas  sistēmas 
tīkls apkalpo apmēram 260 pagasta iedzīvotājus. Mēnesī tiek novadīti 1100 m3 notekūdeņu. 

Centralizēto ūdensvadu tīklu izbūve ciemā pabeigta 60 gados. Tīklu tehniskais stāvoklis 
raksturojams kā slikts, cauruļu nolietojums – 80 – 90%. 

Pamatskolu ar dzeramo ūdeni nodrošina artēziskā aka. Ūdens kvalitāti regulāri kontrolē,       
maina filtrus smalkiem un rupjiem piemaisījumiem. Ūdens kvalitāte atbilst 29.04.2003. LR MK 
noteikumu Nr. 235  “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa 
un kontroles kārtība” nosacījumiem, izņemot paaugstināto Fekop. saturu (1,24 mg/l, 
pieļaujamais 0,4/l). Sadzīves notekūdeņu novadīšanai ir uzstādīts smilts - grants filtrs, ūdens tiek 
attīrīts un ievadīts Daugavā. Diennakts ūdens patēriņš ir līdz 5 m3. Filtra attīrīšanas caurlaidība 
7m3. Iekārta nodrošina patreizējo caurplūdi ir zināma rezerve. 2005. gadā Brodu ciemata apgādei 
ar dzeramo ūdeni gadā izmantoti 12,955 tūkst.m³/gadā, tai skaitā ražošanas vajadzībām 0,195 
tūkst.m³/gadā. SIA „Jēkabpils ūdens” 2005.gadā tika novadīti 12,760 tūkst.m³/gadā neattīrīti 
komunālie notekūdeņi. Pie Ābeļu skolas ūdens ņemšanas vietā 2005.gadā  izmantoti 0,629 
tūkst.m³/gadā, bet novadīti uz attīrīšanas ietaisēm A800341 0,629 tūkst.m³/gadā (apkalpo 125 
iedzīvotājus). 

Pagasts bija iesaistījies projektā “Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, ūdens sistēmas 
rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas ūdens pārsūknēšanas stacijas modernizēšana Ābeļu 
pagastā”. Brodu ciema ūdenssaimniecības  rekonstrukcijas projekts paredz jauno posmu un 
noslēgumarmatūras izbūvi esošajiem maģistrālajiem ūdensapgādes tīkliem. Pēc  atdzelžošanas 
iekārtu uzstādīšanas un palaišanas dzelzs saturs ūdenī atbildīs 23.04.2003. MKN Nr. 235 
“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 
prasībām. Projekta ietvaros tiks izbūvēts jauns kanalizācijas tīkls pa Aldaunas ielu. Tiks 
paredzēti jauni pieslēgumi kolektoram un izbūvētas skatakas. Izbūvētas tiks  divas jaunas sūkņu 
stacijas – Aldaunas ielā un blakus galvenajai pārsūknēšanas stacijai. 2006.gada vasarā notika 
būvniecības darbi.  

Pagasta teritorijā nav  noteikta individuālo māju fekālo ūdeņu izliešanas vieta, kas 
paredzēta Jēkabpils pilsētas kanalizācijas sistēmā. 
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Ābeļu  pagasta ūdens  ņemšanas vietu, ūdens vadu, kanalizācijas tīklu  un notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumos.  
 
Jēkabpils  rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- teritorijas plānojumā parādīt pašvaldības teritorijā atrodošus artēziskos urbumus, norādot to 

apsaimniekotāju, tehnisko stāvokli, turpmākās izmantošanas pasākumus;  
- noteikt un plānojumā parādīt aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām atbilstoši pastāvošajai 

likumdošanai; 
- plānojumā parādīt pašvaldības teritorijā esošo NAI izvietojumu, notekūdeņu izplūdes vietas, 

aizsargjoslas; 
- novērtēt NAI perspektīvās izmantošanas iespējas, definējot konkrētus darbības uzlabošanai 

nepieciešamos pasākumus; 
- izstrādājot detālos plānojumus vairāk kā 20 ēku blīvas apbūves teritorijai, paredzēt bioloģisko 

attīrīšanas iekārtu izbūvi. 
 
► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 

Veikt kanalizācijas sistēmas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un ūdensapgādes sistēmas jaunu 
izbūvi Lašos , Brodos –paplašināt izmantošanas teritoriju. 

Veicināt neizmantoto dziļurbuma artēzisko aku tamponēšanu. 

5.20. SILTUMAPGĀDE 

Pagasta centra  Brodi  ar siltumu 84 dzīvokļus un pagastmāju apgādā katlu māja 
(uzstādīti "Enerģija - 3", "Minsk - 1" apkures katli). Par kurināmo izmanto  malku. Pieprasījumu 
pēc siltuma iespējams apmierināt pilnībā ar 30 % siltuma rezervi. Elektroenerģijas ekonomijas 
nolūkā lietderīgi būtu nomainīt vecos cirkulācijas sūkņus ar ekonomiskākiem cirkulācijas 
sūkņiem. Katlu mājas rekonstrukcijai un siltumtrašu modernizācijai pietrūkst līdzekļu, sakarā ar 
iedzīvotāju maksātnespēju. 

Pagasta pamatskolu apsilda ar "Enerģija - 3" ūdenssildāmo katlu, par kurināmo izmanto 
malku. 

5.21. GĀZES APGĀDE 

Ābeļu pagasta teritorijai gāzes apgāde iespējama no augstā un vidējā spiediena sadales 
gāzesvadiem Jēkabpils  pilsētā.  
 
Jēkabpils  rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
-   izstrādājot teritorijas plānojumus, paredzēt iespējamo gāzes vadu tīkla paplašināšanu. 

 

5.22. ATKRITUMU SAIMNIECĪBA 

Sadzīves atkritumus savāc SIA „Jēkabpils pakalpojumi”. 

Aizkraukles rajons, Jēkabpils un Madonas rajoni (izņemot Cesvaines pilsētu ar lauku 
teritoriju, Dzelzavas, Indrānu un Sarkaņu pagastus un Lubānas pilsētu), ietilpst Vidusdaugavas 
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atkritumu apsaimniekošanas saimniecībā. Ir nodibināta kopīga SIA “Vidusdaugavas 
starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācija”. Izvēlētā sadzīves atkritumu 
noglabāšanas poligona būvniecības vieta – Jēkabpils rajona Mežāres pagasts. 
 

Jēkabpils  rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- teritorijas plānojumā uzrādīt pašvaldības teritorijā esošās izmantojamās, rekultivējamās un 

nelegālās sadzīves atkritumu izgāztuves. 
 

► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 
Sakārtot nelegālās atkritumu izgāšanas vietas.  
Izstrādāt atkritumu savākšanas, šķirošanas un deponēšanas koncepciju. 
Nepieciešams noteikt “zaļo atkritumu” kompostēšanas un šķirošanas laukumu.  

5.23. ELEKTROAPGĀDE 

Energoapgādi nodrošina VAS “Latvenergo” Sadales tīklu filiāle “Ziemeļaustrumu 
elektriskie tīkli”, resursi ir pietiekami arī jaunu, lielu patērētāju pieslēgšanai.  

Augstsprieguma tīkla 110kv un 330kv elektropārvades līniju vai citu objektu pagasta 
teritorijā nav. 

 
Ābeļu   pagasta elektroenerģijas pārvades tīklu aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta 

teritorijas izmantošanas  un  apbūves noteikumos.  
 
Jēkabpils rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
-   atbalstīt elektrolīniju nomaiņu ar apakšzemes kabeļiem; 
- sniegt palīdzību iedzīvotājiem un juridiskām personām jaunu elektrolīniju ievilkšanā un 

uzņēmējdarbībā nepieciešamo elektroapgādes uzlabojumu ieviešanai. 
 

5.24. TELEKOMUNIKĀCIJAS 

 

Telefonsakarus uzturot stacionāro telekomunikāciju tīklu, nodrošina SIA “Lattelekom. 
Ābeļu pagasta abonenti 2006.gada maijā pieslēgti ciparu tīklam ar bezvadu tehnoloģiju palīdzību. 

Mobilos sakarus nodrošina LMT un TELE 2, to sakaru darbības pārklāj visu pagasta 
teritoriju. 

          

 
 
 

5.2.attēls. Tele 2  un LMT pārklājumi Ābeļu pagastā uz 20.01.2007. 
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Iedzīvotāji nodrošināti ar visu valsts radio un televīzijas raidījumu uztveršanu, pieejams 

Internets.        

 
 
 

 

Pagastā darbojas 2 VAS “Latvijas pasts” pasta nodaļas –  Ābeļu un Slīterānu. 

Ābeļu  pagasta elektronisko sakaru līniju un objektu aizsargjoslu minimālais platums noteikts 
pagasta teritorijas izmantošanas  un  apbūves noteikumos.  

Jēkabpils   rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- iespēju robežās palīdzēt mobilo sakaru operatoriem realizēt mobilo sakaru pārseguma un 

kvalitātes uzlabošanas pasākumus; 
- gadījumos, kad tas uzskatāms par lietderīgu, atbalstīt jaunu telefona līniju izbūvi. 

 

 
5.25. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Pagasta teritorijā ceļu tīkls sastāda 127,04 km, tai skaitā valsts autoceļi    -   19,55 km,  
pašvaldību ceļi  un ielas  - 74,96 km. 

 
5.13.tabula 

Valsts ceļi Ābeļu pagastā  
Ceļa šifrs Ceļa nosaukums Šķira Garums pagasta 

teritorijā, km 
Intensitāte 

 AADT 
P 75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) 1.šķ. 1,20 1777 
V 14(5) 783 Jēkabpils – Dignāja - Ilūkste 2.šķ. 17,55 165 
V 14 799 Reiņi - Nīcgale 2.šķ. 0,80 22 

No pašvaldības ceļu kopskaita ir asfaltēti atsevišķi ceļa posmi, 5,48 km kopējā garumā. 
Pārējie ceļi ir ar grants segumu, un kur nepieciešams finansējums uzturēšanai. " Brodu " ciematā  
ir 6 ielas : Biržu, Lejas, Smilgu, Pļavu, Aldaunes un Ozolu ielas ir   daļēji asfalta segumā. 
Kopējais garums - 4,96 km. Pakāpeniski tiek nomainītas ceļa zīmes, atbilstoši jaunajiem 

5.4.attēls  Latvijas 
televīzijas 1 programmas 
pārklājums uz 20.01.2007. 

5.5.attēls. Latvijas radio 1 un Radio 2 pārklājums 
Ābeļu pagastā uz 20.01.2007. 
 

5.3.attēls Bites pārklājums Ābeļu pagastā uz        
20.01.2007. 

Droši sakari     Nepastāvīgi     sakari 
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noteikumiem. Paplašinoties  savrupmāju būvniecībai, jaunajos apbūves gabalos izbūvējamas 
jaunas ielas , kas tiek veidotas kā atsevišķs īpašums.  

 

 
5.6.attēls Valsts autoceļi Ābeļu pagastā 

 

Ābeļu pagasta iedzīvotāji tieši saistīti ar Jēkabpils pilsētu, savu vajadzību apmierināšanai 
izmanto sabiedrisko transportu. Četras reizes dienā kursē autobuss Dunavas virzienā. Vienu reizi 
nedēļā kursē autobuss Jēkabpils – Piļkas, maršrutā Jēkabpils - Brodi autobuss kursē divas reizes 
dienā. Iedzīvotajiem ir iespēja nokļūt uz darbu, skolu, slimnīcu, iepirkties un atgriezties mājās. 
Esošais ceļu tīkls pilnībā nodrošina iedzīvotāju vajadzības. 

P75 Jēkabpils –
Lietuvas robeža  
(Nereta)  
1. šķiras 

V14 (5) 783 
Jēkabpils- 
Dignāja- Ilūkste 
2.šķiras 

V14 799 Reiņi – Nīcgale  
2. šķiras 
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5.14.tabula 

Ābeļu pagasta pašvaldības autoceļu saraksts 

 

 

 
 

 
Adrese 

 
Autoceļa  

Nr. 
p. 
k. 

 
Ceļa  
Nr. 

plānā 

 
Autoceļa nosaukums 

no līdz garums 
(km) 

seguma 
veids 

A grupa 
1. C1 Upīši – Zībergi 0,0 4,70 4,70 grants 
2. C2 Brodi – Luksti 0,0 6,03 6,03 grants 
3. C3 Kalnsētas - Brodi 0,0 3,00 3,00 grants 
4. C4 Jaunrozes – Kļavas 0,0 2,28 2,28 grants 
5. C5 Jaunrozes - Jēkabpils 0,0 

0,51 
1,61 

0,51 
1,61 
2,43 

0,51 
1,10 
0,82 

a/bet. 
grunts 

6. C6 D/s Veselība 0,0 1,43 1,43 grants 
7. C7 Aivari – Kraukļi 

 
0,0 

1,72 
1,72 
4,63 

1,72 
2,91 

grants 
grunts 

 C8 Saldes - Lemesnieki 0,0 3,43 3,43 grants 
 C9 M – Reiņi - Baloži 0,8 3,38 2,58 grants 
   Kopā A grupa   30,51  

B grupa 
8. C10 Brodi - Āres 0,0 1,20 1,20 grants 
9. C11 Āres - Lindiņi 0,0 5,32 5,32 grants 

10. C12 Kuplejas - Rūķīši  0,0 4,54 4,54 grants 
11. C13 Aldaune - Stepi 0,0 3,15 3,15 grants 
12. C14 Dzenīši - Liepas 0,0 1,89 1,89 grants 
13. C15 Ceļinieki - Lapsas 0,0 2,96 2,96 grants 
14. C16 VM ceļš - Svarāni 0,0 0,62 0,62 grants 
15. C17 Jasmīni - Kraukļi 0,0 1,84 1,84 grants 
16. C19 L-Erdlāni - Dzintari 0,0 0,69 0,69 grants 
18. C20 Melderi - Smilgas 0,0 1,47 1,47 grants 

  Kopā B grupa   23,68  
C grupa 

19. C18 Klanāres – Kalniškas 0,0 3,71 3,71 grunts  
20. C21 Kārli – Pelīte 0,0 6,67 6,67 grants  
21. C22 Zaķīši – Mežvidi 0,0 0,61 0,61 grants 
22. C23 Dūķernieki – Karjers 0,0 0,47 0,47 grants 
23. C24 Ūdri -Aizpurvi 0,0 1,50 1,50 grants 
24. C25 Liepas - Stīpiņi 0,0 

0,8 
0,75 
3,39 

0,75 
2,64 

grants 
grunts 

25. C26 Vaguļi – Dīgļi 0,0 1,02 1,02 grants 
26. C27 VM ceļš – Tomkas 0,0 0,23 0,23 grants 
27. C28 Purmalieši - Ozolāres 0,0 

0,6 
0,60 
0,70 

0,60 
0,10 

grants 
grunts 

28. C29 Kalniņi - Pukšukalni 0,0 0,52 0,52 grants 
29. C30 Jesperi  - M.Reiņi 0,0 0,44 0,44 grants 

  Kopā C grupa   16,26  
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Daudz pagasta iedzīvotāju strādā ārpus pašvaldības. Bērni apmeklē apkārtējo pašvaldību 
mācību iestādes. Tas uzliek papildus slodzi  un prasības  transportam un ceļu tīklam. Pašreizējais 
ceļu tīkls ir labi attīstīts un salīdzinoši vienmērīgi sazarots, ceļu kvalitāte ir apmierinoša.  

 

5.15.tabula  

Ābeļu pagasta ielu brauktuvju reģistrs 
Ielas N.p.k. Ielas nosaukums 

Garums,km Laukums, kv.m Seguma veids 

1. Ozolu 5  
 

KOPĀ

0,61 
0,34 
0,95 

4880 
2720 
7600 

asfalts  
grants 

 
2. Lejas 6 0,60 3600 grunts 
3. Pļavu 8 0,40 2400 grunts 
4. Biržu 4 0,70 5600 grants 
5. Smilgu 7 0,85 5100 grunts 
6. Aldaunes 9/19 

 
KOPĀ

0,75 
0,71 
1,46 

6000 
5680 

11680 

asfalts 
grants 

 PAVISAM 4,96 35980  
    

 5.16.tabula 

Jēkabpils VVM ceļi Ābeļu pagastā 
Ceļa nosaukums Garums (km) Piesaistes  punkts 

Pupiņas – VMF 1,58 Pupiņas, ceļš Jēkabpils - Dunava 
Laši – Kalna pagasts 7,00 Laši 
Piļkas – Kalniški 10,6 ceļš Laši – Kalna pagasts 
Sveķi- krustojums ar Piļku ceļu 1,8 ceļš Piļkas  - Kalnišķi 
Smoļi- krustojums ar Piļku ceļu 1,0 ceļš Piļkas  - Kalnišķi 
Tomkas - Jaunzemji 1,0 ceļš Laši – Kalna pagasts 
Ziemeļsusēja – ceļa pagrieziens 1,2 ceļš Piļkas  - Kalnišķi 
Zasas līnija 2,9 ceļš Laši – Kalna pagasts 
Ezera līnija 1,5 ceļš Zasas līnija  

KOPĀ 28,58  
 

 Transports būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni  un ērtības. Teritoriju 
pasažieru pārvadājumu jomā  apkalpo SIA „Jēkabpils autobusu parks”. 

5.17.tabula 

    SIA “JĒKABPILS AUTOBUSU PARKS” maršrutu saraksts pasažieru regulāro 
komercpārvadājumu veikšanai Jēkabpils rajonā, kas iet caur Ābeļu pagastu 

Maršruta nosaukums. Reisa 
Nr. 

Reisa 
garums 

(km) 

Pienākšanas – 
atiešanas laiks 

Izpildes 
dienas 

Dunava – Vandāni - Zasa 02 28.2 19.45 – 20.39 1.2.3.4.5 
Bērzone – Zasa - Jēkabpils 02 43,0 16.30 – 17.31 1.2.3.4.5 
Zasa - Dunava 01 28.2 6.35 – 7.29 1.2.3.4.5 
Jēkabpils - Brodi 01 4.1 7.20 – 7.30 1.2.3.4.5 
Brodi - Jēkabpils 02 4.1 7.35 – 7.45 1.2.3.4.5 
Jēkabpils - Brodi 03 4.1 17.15 – 17.25 1.2.3.4.5 
Brodi - Jēkabpils 04 4.1 17.30 – 17.40 1.2.3.4.5 
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Jēkabpils - Dunava 01 44.4 5.45 – 6.59 6 
Dunava - Jēkabpils 02 44.4 7.08 – 8.36 6 
Jēkabpils - Dunava 03 44.4 12.15 – 13.43 7 
Dunava - Jēkabpils 04 44.4 13.48 – 15.16 7 
Jēkabpils - Dunava 05 44.4 18.15 – 19.43 1.2.3.4.5.6 
Dunava - Jēkabpils 06 44.4 19.45 – 21.13 6 
Jēkabpils - Dunava 07 44.4 14.15 – 15.43 6 
Dunava - Jēkabpils 08 44.4 16.41 – 18.09 6 

 

5.7. attēls Sabiedriskā transporta maršruti un to intensitāte Jēkabpils rajonā 

Pagasta teritorijā nav degvielas uzpildes stacijas. Tuvākā degvielas uzpilde iespējama 
Jēkabpilī. 

 

Ābeļu   pagasta autoceļu  ekspluatācijas aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta teritorijas 
izmantošanas  un  apbūves noteikumos un attēlots kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.  

    

Jēkabpils   rajona plānojums 
Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- apzināt pašvaldību teritorijā esošos uzņēmumu un privātos ceļus un pārraudzīt to izmantošanu.; 
- regulāri pārskatīt un precizēt ceļu remontu programmas, nosakot prioritāros ceļus sabiedriskās 

satiksmes nodrošināšanai; 
- visu transporta tīklu plānošana, atbilstoši normatīvajiem aktiem, jāsaskaņo ar Satiksmes ministriju 

vai tās atbildīgajām institūcijām un pārziņā esošajām uzņēmējsabiedrībām; 
- sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem sabiedriskā transporta uzlabojumiem, lai varētu 

mērķtiecīgi plānot sabiedriskā transporta attīstību rajonā; 
- vietējā transporta tīkla uzlabošanas pasākumu īstenošanā  sadarboties ar ieinteresētajām kaimiņu 

pašvaldībām. 
 

 

Ābeļu pagasts 
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► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 
Veikt pasākumus ceļu seguma uzlabošanai un rekonstrukcijai. 
Veicot darbus uz vai pie autoceļiem, paredzēt darba vietas aprīkošanu atbilstoši 02.10.2001.LR 

MK noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 
 

5.26. KAPSĒTAS 

Pagastā ir četras kapsētas : Nagļu, Ābeļu, Dūņenieku un  Piļku. Kopējā platība – 4,7ha. 

Ābeļu  pagasta kapsētu aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta teritorijas izmantošanas  
un  apbūves noteikumos un attēlots kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.  

 
Jēkabpils   rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- uzrādīt teritorijas plānojumos visas kapsētas ar atbilstošām aizsargjoslām; 
- izstrādāt kapsētu attīstības plānus; 
- pašvaldībai jāizdod saistošie  noteikumi par savā teritorijā esošo kapsētu uzturēšanu un 

apsaimniekošanu; 
- katrai kapsētai izgatavot shematisku teritorijas plānu un atzīmēt tajā ievērojamu cilvēku vai 

dzimtu apbedīšanas vietas. 
Atļautā 
► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 

Jaunas kapsētas netiek paredzētas. Ap esošajām kapsētām ir spēkā 300 metru sanitārā 
aizsargjosla. 

Dzīvnieku kapsētas ierīkošana nav nepieciešama.  

5.27. UGUNSDZĒSĪBA 

Pagastu apkalpo Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas Jēkabpils brigādes nodaļa.  

Realizējot projektu par Brodu ciema ūdensapgādes rekonstrukciju, paredzēts izbūvēt 6 
jaunus pazemes hidrantus. Šobrīd ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām nodrošina atklāta 
tipa rezervuārs: dīķis pie daudzdzīvokļu mājām Brodos. 

5.28. VIDES STĀVOKLIS  

Vides problēmas ir savstarpēji saistītas, tās aizsardzības jautājumi sagrupējami trīs grupās: 
gaisa, ūdens un sauszemes ekosistēma. 

Atmosfērā nonākušais piesārņojums neatrodas stacionārā stāvoklī, notiek  tā pārvietošanās, 
koagulācija, sedimentācija, piesārņojuma atšķaidīšanās, koncentrēšanās un citi procesi. Degšanas 
(mazuts, akmeņogles)  procesos, degvielas un metāla ekstrakcijas procesos veidojas sēra 
dioksīds. Slāpekļa oksīda galvenais emisijas avots ir dažāda veida degšanas  procesi, neatkarīgi 
no kurināmā veida, kā arī degvielas sadegšana dzinējos.  

Ābeļu  pagastā nav lielu gaisa piesārņojuma avotu un arī  pagasta teritorijas  attīstības 
programmā nav paredzēta nozīmīgu industriālu objektu celtniecība. Galvenie  piesārņotāji 
pagastā ir kokapstrādes uzņēmumi, māju apkure un  auto transports.  Piesārņojuma avots var būt 
arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas var piesārņot gaisu ar kaitīgām vielām nepareizas 
ekspluatācijas rezultātā. Atskaites par gaisa piesārņojumu pēc vides dienesta datu bāzes datiem 
2005. gadā sniedza  VAS Latvijas autoceļu uzturētājs, filiāle Latgales ceļi, Jēkabpils ceļu rajons, 
Ābeļu pagasta padome par katlu māju Brodos, SIA Sēlijas mežs, Priedaines darbnīca. 
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Pazemes ūdeņu piesārņojuma risks ir ūdensapgādes urbumu vietās, kuru izmantošana ir 
pārtraukta, bet kuri nav tamponēti. Caur urbumu atverēm piesārņojošās vielas var nokļūt tieši 
ūdens horizontā.  

Pagastā nav lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas un tie netiek savākti un attīrīti. 
 

5.18.tabula 

Upju bioloģiskā kvalitāte 
Upe Upes garums, 

km 
Ūdeņu 

kvalitāte 
Ziemeļsusēja 52 K 
Vārsgūne 3 K 
Vecalaudnīca 11 K 
Pelīte 9 K 

K – karpveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi 

Saskaņā a LVĢMA piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datu bāzi Ābeļu 
pagastā ir potenciāli piesārņota vieta – Ābeļu pagasta atkritumu izgāztuve (Ābeļu pagasta 
“Brodi”, kas pašlaik ir slēgta). 

 
5.7.attēls.  Potenciāli piesārņota vieta pagastā 

 
5.19.tabula 

Potenciāli piesārņota vieta pagastā 
Reģistrācijas 

numurs X Y Kategorija Nosaukums
Kopējā 
platība Nace_kodi 

56488/845 615777.174 6260159.995 2 

Ābeļu 
pagasta 

atkritumu 
izgāztuve 9000 

9000-ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠA
NA, TERITORIJAS 

TĪRĪŠANA 
 

Pagaidām nav pieejama detalizēta informācija par vasarnīcu, dārzkopības sabiedrību būvju 
stāvokli, līdz ar to nav precīzi nosakāma to ietekme uz tuvumā esošo ūdeņu kvalitāti. Ņemot vērā 
to atrašanos tiešā Daugavas upes tuvumā, kā arī saimniekošanas veidu - stihiska mēslojuma un 
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augu aizsardzības līdzekļu nekontrolēta lietošana ierobežotā platībā, kā arī individuālās 
notekūdeņu novadīšanas sistēmas vai to trūkumu, var pieņemt, ka no šīm teritorijām ūdeņos 
nonāk ievērojams N, P un citu piesārņojošo vielu daudzums. Precīzākiem aprēķiniem 
nepieciešams veikt  teritorijas detalizētu apsekojumu. 

Ābeļu pagasta teritorijā nav lopu kapsētas. Plānojumā nav paredzēta lopu apbedīšanas 
vietas izveide.  

Lielākie trokšņa avoti ir autotransports. 
 
Jēkabpils   rajona plānojums 
Rajona  plānojumā noteiktas rajona  intereses: 
- plānojumā uzrādīt pašvaldības teritorijā esošos būtiskākos gaisa piesārņojuma avotus; 
- plānojumā parādīt piesārņoto un potenciāli piesārņoto objektu un teritoriju izvietojumu. 
 

► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 
Plānojuma grafiskajā daļā norādītas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, pamatojoties uz 

LVĢMA datiem, un noteikti ierobežojumi jaunai apbūvei pirms piesārņojuma novēršanas. 
Likvidēt esošos vides piesārņojumus. 

5.29. RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI  

Pavasaros un rudeņos  ūdens līmeņa svārstības Daugavā  ir ap 1,5 – 2m. Plūdu draudi 
Daugavai reti. 

Pagasta teritorijā no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem izplatīta ir pārpurvošanās. 
Pārpurvošanās – viens no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas norit salīdzinoši 

intensīvi, ja tam ir labvēlīgi apstākļi. Pie labvēlīgiem apstākļiem jāpieskaita salīdzinoši līdzenais 
reljefs, vāji caurlaidīgi nogulumi un nelabvēlīgi noteces apstākļi. Pārpurvošanās gaitā turpinās 
purvu augšana horizontāli un vertikāli. Pārpurvotajās teritorijās, kur ierīkoti nosusināšanas 
grāvji, purvu attīstības procesi ir stipri ierobežoti. Ja novadgrāvji tiek aizsprostoti, pārpurvošanās 
procesi atjaunojas. Bieži to ietekmē arī bebru darbība. 

5.20.tabula 
Riska teritorijas un objekti 

(pašvaldības dati) 
Ārkārtējo situāciju cēloņi Riska teritorijas un objekti 

Satiksmes negadījumi Autoceļi. 
Uguns un sprādzienbīstamas 
teritorijas 
 

 Kokapstrādes   uzņēmumi un cehi. 
  Meži un purvi. 
  Neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

Avārijas enerģētikas un 
komunālās saimniecības 
objektos 

Ūdensvadi.  
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

Dabas katastrofas 
 

Plūdu apdraudētas teritorijas: 
 bebru postījumu rezultātā applūstošās teritorijas gar upēm visā 

pagasta teritorijā; 
 Stipras vētras apdraudētās teritorijas:  
 vecie, bojātie koki autoceļu malās, pie mājām 
 Daugavas applūdums 

Ēku un būvju sagrūšana  Neizmantotās ēkas un būves. 
Cilvēku masu pulcēšanās 
vietas 

Pamatskola, bibliotēka, Tautas nams. 

Drošības noteikumu 
neievērošana uz ūdens 

Ūdensteces un ūdenstilpes.  
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Applūstošās teritorijas. Upēm raksturīgi ir pavasara pali, rudeņos – uzplūdieni (strauja, 
īslaicīga upes ūdenslīmeņa paaugstināšanās). Atšķirībā no paliem uzplūdieni ir neregulāri, 
parasti tos izraisa intensīvs lietus.  

Riska teritorijas raksturo palielināta avārijas vai nevēlamā procesa varbūtība vai 
atkārtošanās biežums, seku apjoms un zaudējumi, ko izsaka kategorijas: cilvēku veselības vai 
dzīvības apdraudējums, materiālie zaudējumi, kaitējums vai nevēlamas pārmaiņas vidē. 

 
Jēkabpils  rajona plānojums 

Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses: 
- izstrādāt pašvaldību Civilās aizsardzības organizatorisko un vadības shēmu;  
- apzināt pašvaldības teritorijā esošos riska objektus; 
- pašvaldībām, kuras ietilpst aplūstošās teritorijas, izvērtēt lietderību ierobežot apbūvi šajās 

teritorijās. 
 
► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā 

Izstrādāt riska teritoriju un objektu izmantošanas noteikumus. 
Realizēt ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projektu. 
Teritorijās, kas pakļautas paaugstinātam ģeoloģiskajam riskam, ievērot saimnieciskās darbības 

ierobežojumus, lai nepieļautu bīstamo ģeoloģisko procesu aktivizēšanos.  
Attīrīt un piemērot ūdensteces  ugunsdzēsības vajadzībām. 
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6. ZEMES ĪPAŠUMU UN LIETOJUMU STRUKTŪRA  

Saskaņā ar VZD “Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma un lietošanas mērķu grupām 
(pēc galvenā nekustamā  īpašuma  lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem uz 
01.01.2006.” Ābeļu pagasta teritorijas kopējā platība ir 12667,1ha. Zemes reformas un 
nekustamo īpašumu tirgus attīstības rezultātā uz 2006.gada 1.janvāri teritorijā bija izveidoti 844 
īpašumi vai lietojumi (skat. 6.1.tab.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1.attēls. Īpašumu vai lietojumu skaits 

Ābeļu  kā tipisku lauku pagastu ataino nekustamo īpašumu lietojuma mērķu sadalījums 
pa  veidiem – izteikti dominējoša izmantošana  ir lauksaimniecība 6362,8ha - 440 īpašumi vai 
lietojumi. Zemes platības vidējais lielums – 14,4ha. Mežsaimniecības vajadzībām tiek izmantota 
nākamā teritorijas lielākā daļa – 5811,8ha  ar 25 īpašumiem vai lietojumiem. Vienģimenes un 
divģimeņu dzīvojamo māju apbūve ir 32,6ha platībā. Zemes vienības platības vidējais lielums 
šādam mērķim sastāda 0,11 ha. Satiksmes infrastruktūras vajadzībām – 121,7ha  (43 īp., liet.), to 
sastāda zeme zem ceļiem, ielām  u.tml. objektiem. Sabiedriskas nozīmes objektu vajadzībām tiek 
izmantoti 26,4ha. Salīdzinoši daudzdzīvokļu apbūves teritorijas  aizņem tikai 4,9 ha (11). Niecīga 
teritorijas daļa tiek izmantota ieguves rūpniecībai un karjeru izstrādei – 4,6ha, kā arī 
inženierapgādes tīkliem un objektiem  - 3,4ha.  

Pēc teritorijas sadalījuma pēc īpašuma piederības, lielāko īpatsvaru sastāda fizisko 
personu  īpašumi un lietojumi (710 īp.un liet., 5972,1ha). Pašvaldības pārziņā ir 751,8ha 
teritorijas.  
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6.1.tabula 

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc galvenā nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa)  

   un pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 01.01.2006.     
forma 
K - 1 

                  

    Īpašumu 
Kopplatī

ba Zemes lietošanas veidi   

Kods 
Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu vai 
(5+10+ 

11) 
lauk-

saimn. t. sk.         t. sk.       
melio- 

rēts 

  
grupa lietojumu 

skaits 
12+13+15
+16+17) 

izmant. 
zeme 

aram- 
zeme 

augļu 
dārzi pļavas 

ganī- 
bas meži 

krū-
māji purvi 

zem 
ūdeņiem 

zem zivju 
dīķiem 

pa-
galmi ceļi 

pārē- 
jās 

zemes 

 
LIZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

01 Lauksaimniecība 440 6362,8 4322,9 3039,2 33,6 700,4 549,7 1279,9 288,7 82,2 133,5 0,1 95,5 28,0 132,1 2901,5 

02 Mežsaimniecība 25 5811,8 445,4 265,6 0,0 83,0 96,8 4377,8 5,6 742,4 41,4 0,0 3,3 54,1 141,8 263,9 

03 Ūdenssaimniecība 2 289,3 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 288,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 
Ieguves rūpniecība un 
karjeru izstrāde 2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,5 0,0 

 
05 

Zvejsaimniecība un 
zivsaimniecība, t.sk. 
zivjaudzētavas 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
06 Vienģimenes un divģimeņu 

dzīvojamo māju apbūve 303 32,6 26,6 11,1 9,6 1,9 4,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 2,9 0,1 2,2 0,2 

07 Daudzdzīvokļu māju apbūve 11 4,9 0,7 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 

08 
Darījumu iestāžu un 
komerciāla rakstura apbūve 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

 
09 

Sabiedriskas nozīmes 
objekti 8 26,4 12,6 3,2 0,0 0,0 9,4 6,3 0,3 0,0 0,1 0,0 3,5 0,5 3,1 0,0 

10 Rūpniecības objekti 6 9,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 8,5 0,0 0,3 0,0 

11 
Satiksmes infrastruktūras 
objekti 43 121,7 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 116,3 0,0 0,0 

12 
Inženiertehniskās apgādes 
tīkli un objekti 4 3,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 

13 Pārējie objekti 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Kopā: 844 12667,1 4810,9 3319,3 43,6 787,5 660,5 5667,6 296,4 824,6 463,2 0,1 118,0 199,1 287,3 3168,0 
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7.TERITORIJAS IZMANTOŠANAS RISINĀJUMU APRAKSTS UN 
PAMATOJUMS 

Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma kartes “Pašreizējā teritorijas izmantošana” un “Plānotā 
(atļautā) teritorijas izmantošana” attēlo krāsās pašreizējo un spēkā esošā pagasta teritorijas 
plānojuma noteikto atļauto zemes iedalījumu apbūves un citās izmantošanas teritorijās, atbilstoši 
attiecīgajam zemes izmantošanas veidam, kā arī noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

Teritorijas plānojums nosaka pagasta teritorijas organizāciju un zemes izmantošanas veidu.  

Teritorijas plānojumā Pašvaldības pagasta teritorijai ir paredzēti četras pamatgrupas:  
I.Apbūves teritorijas, kas iekļauj 3 apbūves grupas 12 izmantošanas veidus; 

II.Izmantošanas teritorijas, kas iekļauj 2 apbūves grupas un  7 izmantošanas veidus; 

III.Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas (I);  

IV.Kopīgo interešu teritorijas (K)  
Apbūves un izmantošanas veidi attēloti kartē “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” 

(mērogā 1:10 000). Ja rodas neskaidrības par kartē attēlotajām apbūves teritoriju vai to daļu 
robežām, tad jāievēro, ka apbūves teritoriju vai daļu robežas ir ielu sarkanās līnijas vai zemesgabalu 
robežas un jāprecizē digitālajā kartē, kas izstrādāta mēroga noteiktībā 1:10 000.  

7.1. DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS (DZ) 

Dzīvojamās apbūves teritorijas - pašvaldības administratīvās teritorijas daļa, kurā galvenais 
izmantošanas veids ir dzīvojamo ēku apbūve un to veido viensētu apbūve un  savrupmāju apbūve 
Brodos un Lašos. Sezonas rakstura apbūve izvietojusies divās vietās Veselības un Liesmas 
dārzkopības sabiedrību teritorijās. 

Teritorijas plānojumā kā esošās savrupmāju teritorijas parādīti nekustamie īpašumi, kuru 
lietošanas mērķa grupa ir vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve (0601). Pašreiz pagastā 
pēc VZD datiem ir 25 šādi īpašumi. Pārsvarā zemes gabalu lielums ir no 0,15ha līdz 0,3 ha. Viena 
zemes gabala  vidējais lielums 0,25ha.  

Jaunu savrupmāju teritoriju veidošanās paredzēta Brodos un Lašos, kā arī aizpildot 
neapbūvētos zemes gabalus esošajos savrupmāju kvartālos vai pašvaldībai piederošās teritorijās. 
Minimālais zemes gabala lielums 1200m² savrupmājām ar centralizētu ūdensapgādi un pieslēgumu 
ciema attīrīšanas ietaisēm un 2500m² ar lokālu ūdensapgādi un vietējām hermētiskām attīrīšanas 
ietaisēm.  Jaunu nekustamo īpašumu, līdz šim neapbūvētās teritorijās, veidošanās notiek izstrādājot 
detālplānojumu teritorijas plānojumā noteiktam sektoram un veicot lauksaimniecības zemes 
transformāciju. Visām dzīvojamām ēkām jābūt nodrošinātām ar pieslēgumu centralizētām 
inženierkomunikācijām – kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. Plānotā (atļautā) savrupmāju 
izmantošanas teritorija iekļauj gan savrupmāju teritorijas, gan retinātas savrupmāju teritorijas, kas 
atšķiras ar minimālo zemes gabalu lielumu. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas ar minimālo 
zemes gabala lielumu 1200m² iespējams veidot, ja nodrošināta pieslēgšanās centralizētām ūdens 
apgādes un kanalizācijas sistēmām vismaz 20 īpašumiem.  

Īpaši nosacījumi ir savrupmāju apbūvei gar Daugavas krastu, kur jāievēro ainavas  
saglabāšanas nosacījumi un skatu izpēte no pretējā krasta, lai saglabātu pēc iespējas dabiskāku 
ainavu. Tāpēc arī noteikts, ka pirmā īpašumu rinda, kas tieši pieguļ Daugavas krasta malai ir ne 
mazāka par 3000m² un tā fronte pret Daugavu ne mazāka par 60m. 
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Atļautā izmantošana un citi noteikumi norādīti izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Teritorijas plānojumā kā esošās savrupmāju teritorijas parādīti nekustamie īpašumi, kuru 
lietošanas mērķa grupa ir vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve (0601).  

Zemes gabalu lielums savrupmāju retinātai apbūvei 3000m² bez obligāta pieslēguma 
centralizētai kanalizācijai un ūdensapgādei,  ar pieslēgumu  - 2500m². Jaunu savrupmāju teritoriju 
veidošanās paredzēta Brodu un Lašu ciemos blakus Jēkabpils pilsētas teritorijai.  

Teritorijas plānojumā kā teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir 
daudzdzīvokļu māju apbūve (07) izdalītas daudzdzīvokļu māju teritorijas atbilstoši esošajai 
situācijai.  

Jaunas īpaši izdalītas daudzdzīvokļu māju teritorijas nav paredzētas, bet iespējamas 
jauktajās dzīvojamās un publisko objektu teritorijās vai palielinot esošo teritoriju blīvumu. Esošās 
daudzdzīvokļu mājas 3 stāvīgās : Silacaunītes, Aldaunes iela 1, 1a, Šalkas Laši-1 un Slokas, bet 2 
stāvīgas Aldaunes iela 2, 3, 5, 7 Kalna Dzintari. Vidējais zemes gabala lielums 3000 m², bet ir daži 
mazāki un arī aptuveni  800m² lieli.  

Vairākstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas ir paredzētas ar 3 stāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ar īres vai privātiem dzīvokļiem, mazstāvu (1-2 stāvu)  un 
rindu māju apbūvi.  

Pagastā ir paredzēts veidot mežaparka tipa apbūvi, kur saglabājams daļēji arī meža 
biotops un ēku izvietojums iespējams ainaviski veidojot to novietnes, kā arī saglabājot vērtīgākos 
koka pudurus. Minimālais zemes gabala lielums 3000m². Ja papildizmantošanas jaunattīstāmā 
teritorija atradīsies uz meža zemēm, paredzēts saglabāt mežparka tipa apbūves principus – vismaz 
70% meža uz savrupmāju zemes gabaliem, veidojot mežaparka dzīvojamo apbūvi un vismaz 50% 
publiskajos objektos. 

 Vasarnīcu apbūves teritorijas paredzētas sezonas atpūtai un nav paredzētas patstāvīgai 
dzīvošanai. „Veselības” vasarnīcu ciems ar 181 zemes gabalu atrodas pie Daugavas un tā tehniskie  
rādītāji ir nepiemēroti  šīs teritorijas  transformēšanai uz savrupmāju apbūvi. Zemes vienības 
pamatā ir 400m² lielas, bet daudz tādu īpašumu, kuri ir arī mazāki par 600m². 

  Dārzkopības sabiedrībā „Liesma” ir reģistrēta 121 zemes vienība un īpašumi pamatā vidēji 
ir 800m² vai 1000m² lieli un, risinot inženiertehniskās apgādes un ceļu nodalījumu joslu atbilstību 
transporta vajadzībām,  izstrādājot detālplānojumu, ir iespējams veidot savrupmāju blīvu 
dzīvojamo apbūvi. 

Mazāki zemes gabali atļauti, ja tiek veidotas kopējas komunikācijas ūdensapgādei un 
notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai par būvniecības ierosinātāja līdzekļiem, nodrošinot arī to 
tālāku ekspluatāciju. Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti Ābeļu pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos.  

7.2. PUBLISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS (P) 

 Publisku objektu apbūves teritorija – ir teritorijas daļas, kurās īpašumu galvenais zemes 
izmantošanas un apbūves veids kalpo sabiedriskiem, darījumu vai sociāliem nolūkiem un ietver arī 
valsts, pašvaldības, ārstniecības, reliģisku, izglītības, sociālās, labklājības, labdarības, sporta, 
atpūtas vai citu līdzīgu nekomerciālu izmantošanu, kā arī birojus, bankas, apdrošināšanas, 
viesnīcas, sabiedriskās ēdināšanas, kultūras iestādes publisku pasākumu rīkošanai, 
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus, darījuma objekti publiskai izmantošanai 
komerciāliem mērķiem.  
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7.2.1. Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas  

 Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, 
kurās īpašumu zemes vienību un gabalu galvenais zemes izmantošanas un apbūves veids  kalpo 
sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, 
kultūras, zinātnes, ārstniecības, atpūtas, sociālās aprūpes vai citu līdzīgu nekomerciālu iestāžu 
izvietošanu.  

 Teritorijas plānojumā kā esošas sabiedrisko objektu apbūves teritorijas izdalītas teritorijas, 
kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir sabiedriskas nozīmes objekti (09) (NĪLM kods 
0901-0910),  izdalītas atbilstoši esošai situācijai un ietver pašvaldības pārvaldes iestādes. 

 Šobrīd pašvaldības ēka „Pagastmāja ” Brodos, Ābeļu pamatskola Lašos, Dūņenieku klubs, 
Ozolbirzs aptuveni 30ha kopplatībā (neieskaitot kapsētas). Nepieciešama pirmskolas mācību 
iestāde. jo ēka, kurā atradās  bērnudārzs,  pārvērsts par ražotni.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  
 

7.2.2. Komerciālu objektu apbūves teritorijas  
Komerciālu objektu apbūves teritorijas – ir teritorijas daļas, kurās zemes izmantošanas un 

apbūves veids ir darījumu un komerciāla rakstura objekti: bankas, apdrošināšanas sabiedrības un 
viesnīcas, biroji, kantori, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, tūrisma, 
izklaides un atpūtas iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti,  kā arī citu komerciāla 
rakstura iestāžu izvietošana un neietver vairumtirdzniecību, bet palīgizmantošana - cita atļautā 
izmantošana.  

 Teritorijas plānojumā esošās teritorijas ir īpašumi, kuru nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa grupa ir darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (NĪLM kods 0801).  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

 

7.2.3. Komerciālu objektu apbūves teritorijas mežaparkā 
Komerciālu objektu apbūves teritorijas – ir teritorijas daļas, kurās zemes izmantošanas un 

apbūves veids ir darījumu un komerciāla rakstura objekti: bankas, apdrošināšanas sabiedrības un 
viesnīcas, biroji, kantori, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, tūrisma, 
izklaides un atpūtas iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti,  kā arī citu komerciāla 
rakstura iestāžu izvietošana un neietver vairumtirdzniecību, bet palīgizmantošana - cita atļautā 
izmantošana, kur no īpašuma teritorijas vismaz 50% tiek saglabāti meža vērtīgākie koki, koku 
puduri..  

 Teritorijas plānojumā esošās teritorijas ir īpašumi, kuru nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa grupa ir darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (NĪLM kods 0801).  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

 

7.2.4. Jauktas publiskās un dzīvojamās apbūves teritorijas  
 Jauktas darījumu un dzīvojamās apbūves teritorijas paredzētas pagasta centrā Brodos aiz 

pagasta padomes uz Lašu pusi. Šajā teritorijā iespējama bērnudārza būvniecība, jo esošais  
bērnudārzs privatizācijas rezultātā nekalpo savām vajadzībām. 

 Jauktas publisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorijas ir teritorijas daļas, kurās 
īpašumu zemes izmantošanas un apbūves veids ir darījumu un komerciāla rakstura iestādes  vai 
sabiedriskās iestādes  un dzīvojamās mājas, bet neietver vairumtirdzniecību.  
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 Jauktu publisko un dzīvojamās apbūves teritoriju veido apbūve, kurā blakus dzīvojamai 
izmantošanai – savrupmājai, daudzdzīvokļu ēkai, atrodas tirdzniecības vai pakalpojuma objekti.  

 Nekustamā īpašuma mērķu attiecība šajos gadījumos var būt dažāda, bet mazākā mērķa vai 
izmantošanas īpatsvaram jābūt vismaz 20%. Pārējos gadījumos teritorijas izmantošana pieņemama 
pēc lielākā mērķa īpatsvara - sabiedriska, darījumu vai dzīvojamā apbūve. Ja jaunattīstāma 
teritorija atradīsies uz meža zemēm, paredzēts saglabāt mežparka tipa apbūves principus – vismaz 
70% meža uz savrupmāju zemes gabaliem, veidojot mežaparka dzīvojamo apbūvi un vismaz 50% 
publiskajos objektos. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši izmantošanai.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

7.3. RŪPNIECISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS     

7.3.1. Rūpniecisko objektu apbūves teritorijas  
Rūpniecisko objektu apbūves teritorijas – ir teritorijas daļas, kurās īpašumu izmantošanas un 

apbūves veids ir ražošanas uzņēmumi, noliktavu saimniecības, komunālo, atkritumu saimniecības 
un derīgo izrakteņu ieguves objektu apbūves teritorijas. Teritorijas plānojumā Ražošanas objektu 
apbūves teritorijas izdalītas ar mērķi veicināt pagasta ekonomisko attīstību un jaunu uzņēmumu 
veidošanu, kas nelabvēlīgi neietekmētu vidi.   

 Rūpniecisko objektu apbūves teritorijas iekļauj arī komunālo objektu apbūves teritorijas –
katlu māju, artēzisko aku un urbumu, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objektu, arī tādas, kam ir 
noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības transportam, ja šie objekti nav izdalīti 
kā tehniskās teritorijas un atsevišķi objekti.. Īpaši ir nodalāmas teritorijas tādu objektu 
izvietojumam, kas rada paaugstinātu vides piesārņojumu, troksni vai cita veida traucējumus, kas 
kaitīgi videi un cilvēkiem. Teritorijas plānojumā kā esošas komunālo objektu zemes, kuru 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir Ražošanas objektu apbūves teritorijas (10) vai 
Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (12) ir noteiktas: ražošanas objektu, noliktavu un 
komunālās saimniecības un centralizēto katlu māju teritorijas.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

 
7.3.2. Tehnisko objektu apbūves teritorijas   

 Pagasta teritorijā pieejami stacionārā telefona un mobilo sakaru pakalpojumi. Tālruņa 
sakarus nodrošina SIA “Lattelekom”, mobilos - LMT un Tele 2. Dzeramā ūdens centralizēta 
apgāde ir Brodos un Lašos. Kanalizācijas un notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskām attīrīšanas 
iekārtām Jēkabpilī. Pagastā atrodas ūdens ņemšanas vietas SIA „Jēkabpils ūdens” un  sūknētava 
SIA „Jēkabpils siltums”.  

 Visās izbūves teritorijās jānodrošina atļauto apbūves objektu inženiertehniskā apgāde. 
Izstrādājamas inženierkomunikāciju shēmas katrai apdzīvotai vietai atbilstošā mērogā.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

7.3.3. Noliktavu apbūves teritorijas   
 Noliktavu apbūves teritorijas – ir teritorijas daļas, kurās īpašumu izmantošanas un apbūves 

veids ir tirdzniecības , pakalpojumu un noliktavu saimniecības un ar to saistītās infrastruktūras 
apbūves teritorijas.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  
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7.4. LĪNĪJBŪVJU TERITORIJAS (L) 

7.4.1. Autotransporta apbūves teritorijas  
 Autoceļu un ielu apbūves teritorijas - ir teritorijas daļas, kurās īpašumu izmantošanas un 

apbūves veids ir valsts un pagasta kopējas izmantošanas transports- autotransporta, velosipēdu un 
gājēju satiksme, un satiksmes apkalpes būves: esošās un plānotās ielas, ceļi, gājēju un velosipēdistu 
ceļi, īslaicīgās uzturēšanās auto stāvlaukumi. Ielu un ceļu teritorijā (galvenokārt starp brauktuvi un 
sarkano līniju) izvieto arī maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas un inženiertehnisko 
komunikāciju objektus. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietver arī prasības satiksmes 
organizācijas pilnveidošanai un ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.  

1.Valsts autoceļi un ielas (LTv) 
2.Pašvaldības ceļi un ielas (LTp)  
3.Latvijas valsts mežu ceļi (LTm)  

 Pašvaldības ceļu un ielu, valsts ceļu saraksts dots paskaidrojuma rakstā 5.25. nodaļā.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  
 

 
7.4.2. Inženiertehnisko līnijbūvju apbūves teritorijas  

Teritorijas plānojumā kā zemes, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir   
• Elektrolīnijas  
• Sakaru tīkli  

 Inženierkomunikāciju tīkli un objekti jāizvieto galvenokārt gar valsts ceļiem un pašvaldības 
koplietošanas ielām un ceļiem sarkano līniju un ceļu nodalījumu joslu robežās. 

 Inženiertehniskās apgādei nepieciešamās platības jānodrošina izmantojamā un apbūvējamā 
zemes gabala robežās, ieskaitot aizsargjoslas vai uzrādot servitūtus citām personām piederošos 
īpašumos, kas reģistrēti par labu konkrētam īpašumam (izņemot valsts ceļus un pašvaldības ielas 
un ceļus, esošās inženierkomunikācijas). Mobilo sakaru torņus jaunus var izvietot arī ražošanas 
teritorijās un darījuma objektu teritorijās. 

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

7.5. SPECIĀLĀS IZMANTOŠANAS TERITORIJAS 

7.5.1. Kapsētu teritorijas  
 Kapsētu teritorijas (AK) nozīmē zemesgabalus (vai to daļas), kas ietver darbojošās un 

nedarbojošās (slēgtās) kapsētas. Kapsētām noteikta 300m aizsargjosla.  

 Kapsētas:  
 Ābeļu kapsēta -2,6ha; 
 Nagļu kapsēta -1,2ha; 
 Dūņenieku kapsēta- 0,4ha; 
 Piļku kapsēta -0,5ha. 

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  
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7.5.2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  
 Pagastā atrodas NATURA 200 teritorija, kas īpaši izdalīta plānojumā. Dabas lieguma 

"Ābeļi" ārējā robeža noteikta 1999.gada 15.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.212 
"Noteikumi par dabas liegumiem".  

Ābeļu pagasta padome piedāvā šo teritoriju noteikt arī kā pilsētas aizsargjoslu mežu 
Jēkabpils pilsētai. 

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

 
7.5.3. Derīgo izrakteņu karjeru ieguves  teritorijas  

 Teritorijas plānojumā kā zemes, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir ieguves 
rūpniecības un karjeru izstrādes teritorijas (04) noteiktas kūdras ieguves uzņēmumu un smilts 
karjeru un māla ieguves teritorijām.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

 
 
7.5.4. Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas  

  Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas parādītas pašreizējās izmantošanas kartē, karte 
sagatavota pēc VA LĢVMA materiāliem.  

 Pašreiz pagastā ir divi zemes gabali ar lietošanas mērķi 0401, piederoši Latgales Ceļi  VAS 
(0,6ha platībā Ābeļu krautne ar kadastra Nr. 56480010118) un Ābeļu pagasta pašvaldība (4ha 
platībā Karjers ar kadastra Nr. 56480060334 )  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

 
7.5.5. Rekultivējamās teritorijas  

 Ābeļu pagasta sadzīves atkritumu izgāztuve ir rekultivēta,  teritorija 9000m² platībā uz 
zemes gabala ar kadastra Nr. 56480030074.   

7.6. DABAS TERITORIJAS  

7.6.1. Lauksaimniecības teritorijas  
Teritorijas plānojumā kartē “Plānotā un atļautā teritorijas izmantošana” zemes, kuru 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir Lauksaimniecība (01), ir noteiktas ar mērķi parādīt  
lauksaimniecības teritorijas - piemājas saimniecības, sakņu dārzus, zemstikla kultūru audzēšanai 
izmantojamās teritorijas, ražošanas teritorijas, kas nav ar rūpniecisku raksturu u.c..  

Teritorijas plānojumā kā zemes, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir 
Lauksaimniecība (01), ir noteiktas lauksaimniecības zemes. Lauksaimniecības zemes izdalītas, lai 
veicinātu pagasta ainavisko un bioloģisko daudzveidību, daudzfunkcionālās lauksaimniecības 
attīstību. Lauksaimniecības teritorijas atrodas ārpus ciemiem.  

Lauksaimniecības teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu 
zemes vienību (vai to daļas), un gabalu galvenais zemes izmantošanas un apbūves veids - 
teritorijas, kuru galvenais izmantošanas veids ir lauksaimnieciskās produkcijas ražošana (tīrumi, 
pļavas dārzi) un kurās izvieto zemnieku sētu apbūvi (viensētas), lopu kūtis, būves lopbarības un 
lauksaimniecības produkcijas uzglabāšanai un pārstrādei, meliorētas lauksaimniecības zemes un 
augsnes erozijai pakļautas lauksaimniecības zemes, kā arī dabiskās pļavas un pārpurvotas vietas. 
Plānojumā nosaka arī viensētu pagalmu teritorijas (kartogrāfiskajā materiālā atzīmē viensētu esošo 
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un atļauto izvietojumu). “Apbūves noteikumos” nosaka pagalma (maksimālo) platību 
jaunveidojamām un rekonstruējamām viensētām) 0,25ha.  

Lauksaimniecības zemes ir noteiktas ar mērķi parādīt lauksaimniecības teritorijas - 
zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, sakņu dārzus, zemstikla kultūru audzēšanai 
izmantojamās teritorijas, lauksaimniecības uzņēmumu apbūves u.c. teritorijas. Lauksaimniecības 
teritorijā bez plānotās (atļautās teritorijas) izmaiņām bez viensētas atļauts arī apbūve lauku 
tūrismam (viesu mājas, pirtis, atpūtas zonas, parki, rotaļu un sporta laukumi, izjādes laukumi, zirgu 
novietnes, u.c.). Lauku tūrismu paredzēts attīstīt galvenokārt gar Daugavu. 

Lauksaimniecības zemēs var veidot dīķi ar platību ne lielāku kā 0,1ha bez zemes 
transformācijas, ja zeme nav meliorēta. Viensētu ierīkojot zemes gabalā, kurā nav esošās apbūves 
jāizstrādā apbūve ar zemes transformāciju. Esošajās viensētās bez zemes transformācijas var veikt 
papildus apbūvi netransformējot zemi līdz 0,1 ha, ja zeme nav meliorēta. Šie nosacījumi spēkā, ja 
teritorija neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un mikroliegumu teritorijā.  

Esošās viensētās zemi apbūvei, dīķu ierīkošanai līdz 0,1ha platībā nav nepieciešams 
transformēt saskaņā ar 2004.gada 20.jūlija MK noteikumiem Nr.619 “Kārtība, kādā 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un 
izsniedz zemes transformācijas atļaujas”.  

Sakņu dārzu teritorijas – teritorijas, kuru galvenais izmantošanas veids ir sakņu dārzi un 
kurās atļauts būvēt vienīgi pagaidu saimniecības ēkas un siltumnīcas.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi parādīti apbūves noteikumos. Uz zemes gabala, kas 
nav mazāks par 1ha, var atrasties 1 dzīvojamā māja, kas atrodas līdz perspektīvam apvedceļam 
AP2 trasei un īpaši iezīmēta, bet pārējā teritorijā 2ha.  

Vērtīgas lauksaimniecības zemes gabalu teritorijas ir teritorijas, kas ir meliorētas.  
 Šķirnes iec. - 66/86 , š 21476, 43589, N-51, N-58, N-26, N-29 
 Akmeņāres- 70, š 25175, N-32,N-30 
 Liepas -75 , š 29426  
 Centrs -73, š 28720 
 Pie dzelzceļa -65 š1216, N-24  
 Lāčplēši -67/85, š 10833,42975, N- 22, N- 2, N-4, N- 3 
 Pļavāres - 82, š 41330 
 Induļi – Peles -90, š 45095, N-30, N- 33 
 Palejas -75, š 25156, N-1, N- 41, N-42, N-43, N-421 
 Daugavieši  - 83/88-89 , š 40094, 66533, N-44 
 Dzintari, Upmaļi, Nagļi, Līdumi -92, š 66532, N-151, N-28 
 Jesperpurvs  -74/85 , š 28772, 66058, N-21, n-26, N25, N-23, N-8, N29 
 Cūku purvs 65/72, š 1568, 28400, N-21, N-26, N-30, N-52, N-15, N-18, N-  16 
 Ausekļi 71, š 27389,  N-9  

Šobrīd pagastā ir 560 zemes gabali ar NĪML 0201 un 354 ar NĪML kods 0101, kas turpmāk 
pēc 01.01.2007. būs zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība saskaņā ar 
20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

 
7.6.2. Parka teritorijas  

Teritorijas plānojumā kā zemes, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir 05, 
atbilstoši sabiedrisko objektu apbūves teritorijām,  galvenais zemes izmantošanas un apbūves veids 
kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem –  parki dabas pamatnes teritorijas – izdalīts meža 
puduris Brodos, lai saglabātu pievilcīgu ainavu blakus sabiedriskam objektam.  
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Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

 
7.6.3. Mežu un purvu teritorijas  

Mežu un purvu teritorijas ir izmantošanas veids - kuru izmanto un apsaimnieko atbilstoši 
mežu apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem.   

Pagastā izdalīti 54 zemes gabali 2096ha zemes, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
grupa ir mežsaimniecība (02). Kopumā meža platības aizņem 7947,4ha jeb 48% no teritorijas (arī 
krūmāji un purvi), jo daļa no mežiem iekļaujas, kā daļa zemes īpašuma, zemes vienībā. Teritorijas 
plānojums izdala arī šīs meža teritorijas, kā meža izmantošanu. Izcirtumi apmežojami un 
saglabājams meža izmantošanas statuss. Meža apsaimniekošanu neveicina meža teritoriju – 
īpašuma zemes vienību sadrumstalotība.  

Uz viena zemes gabala, ne mazāka kā 2ha, esošajās robežās paredzēta arī iespēja tikai 
izņēmuma gadījumā uzcelt vienu dzīvojamo māju.  

Pagastā ir vairāki purvi: Jasperu, Medņa, Liepu, Cūku, Tārpu un Vaivas, bet lielākais, kur 
izvietota NATURA 2000 teritorija, ir Kraukļu purvs.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

 
 
7.6.4. Virszemes ūdensobjektu teritorijas 

Pagasta teritorija atrodas Daugavas baseina Sēlijas upju hidroloģiskajā rajonā un to atūdeņo 
Ziemeļsusēja (ŪSK 4312000-43127000).   

Pagasta teritoriju  šķērso arī Pelītes upīte, Ziemeļsusējas pietekas Aldaunīca un Vārsgūne, 
kā arī Kārklupīte, Reiņupīte un vairāki grāvji, kuriem dots nosaukums: Dreģu, Jasperu, Barānu, 
Rāvju un Liepu purva. Daugavas daļu gar pagasta robežu, kas veido Ābeļu salu (Barānu). 

Teritorijas plānojumā kā esošas zemes vienības, kurām nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa grupa ir Ūdenssaimniecība (03) - noteikti publiskie ūdeņi (NĪLM kods 0301) un upju un 
kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve (NĪLM kods 
0303). Zemes zem ūdeņiem kā zemes lietojums ir arī lauksaimniecības un meža zemēs, kā arī 
apbūves teritorijās.  

Ūdenstilpes, ūdensteces ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu 
zemes vienību (vai to daļas), un gabalu galvenais zemes izmantošanas un apbūves veids nozīmē 
teritorijas, kur uzkrājas ūdens ar caurteci vai bez tās.  

Ūdensobjektu teritorijas - ūdenstilpnes, ūdensteces - plānojumā izdalītas atbilstoši esošajai 
situācijai. Atļautā izmantošana un citi noteikumi parādīti apbūves noteikumos. Aizsargjoslas 
noteiktas pagasta apbūves noteikumos un parādītas shēmā.  

Uz 2005.gada 1.janvāri kā ūdenssaimniecības teritorijas pagastā noteikti 101,3 ha zemes, 
kurus apsaimnieko 7 īpašnieki vai lietotāji. Ūdeņus izmanto atpūtai, tūrismam, zvejniecībai, 
laivošanai, peldēšanai.  

Viensētās atļauta dīķu veidošana, vietu saskaņojot būvvaldē, ar platību līdz 0,1ha 
nemeliorētās zemēs saskaņā ar LR MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1018 „Meliorācijas sistēmu 
un hidrotehnisko būvju  būvniecības kārtība” prasībām. Lauku saimniecībās, ja zeme nav 
meliorēta, var ierīkot dīķus ar platību līdz 0,1ha bez zemes transformācijas, līdz 0,5ha saņemot 
atļauju, bet nav nepieciešams tehniskais projekts.  Dīķiem virs 5ha piemērojamas īpašas prasības.  

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  
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7.7. TURPMĀKĀS IZPĒTES UN PLĀNOŠANAS TERITORIJAS  

Kā turpmākās izpētes teritorijā iekļauts apvedceļš ap Jēkabpili divos variantos,  dienvidos 
no pilsētas ar tiltu pāri Daugavai Ābeļu salas rajonā. Minētais ceļš plānots kā iespējamais 
aizsargdambis pret plūdiem Jēkabpilī.  Ņemts vērā, lai šī trase pēc iespējas mazāk skartu esošo 
apdzīvojumu arī pagastā. Trases teritorijā atļauta plānotā izmantošana ar ieteikumu līdz izpētes 
variantu izpētes beigām neplānot kapitālas būves. 

Atļautā izmantošana un citi noteikumi noteikti  Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.  

7.8. KOPĪGO INTEREŠU TERITORIJAS  

Kopīgo interešu teritorijas – teritorijas kaimiņu pašvaldību un Ābeļu pagasta teritorijas 
pierobežā, kuru attīstība var ietekmēt nekustamā īpašuma izmantošanu kaimiņu pašvaldībā un 
Ābeļos. Teritorijas nosaka abpusēji vienojoties pašvaldībām. Kopīgo interešu teritorijas nosacījumi 
stājas spēkā, ja kopīgo interešu teritorijas un būvprojektu saskaņošana notiek abpusēji. Pie kopīgo 
interešu teritorijām pieskaitāma ūdens krātuves attīstība atpūtai, autoceļu attīstība un kanalizācijas 
tīkla attīstība Jēkabpils pilsētā. 

Ja rodas neskaidrības par teritorijas plānojuma kartē attēlotajām apbūves teritoriju vai to 
daļu robežām, tad jāievēro, ka apbūves teritoriju vai to daļu robežas ir ielu sarkanās līnijas vai 
zemesgabalu robežas, ja vien acīmredzami nav attēlots citādi. Jebkurā neskaidrību gadījumā skatīt 
digitālo karti.  

Būvniecības iecere un detālplānojumi jāsaskaņo ar Ābeļu pagasta padomi, ja objekts 
atrodas:  

 1) 500 m joslā  blakus pagasta teritorijā;   
 2) piegulošā nekustamā īpašuma zemes gabalā, kam ir tieša robeža ar Ābeļu pagastu; 
 3) esošā vai paredzamā objekta ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslu izveidošanu, kas 

var ietekmēt Ābeļu pagasta teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu.  
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8. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA  

Plānojums tiek pārskatīts, ja: 

 ir stājies spēkā jaunais Jēkabpils rajona teritorijas plānojums (uzsākts izstrādāt 
08.12.2005), Zemgales plānošanas reģiona plānojums, Nacionālais plānojums, 
kuru prasības attiecas uz Ābeļu pagastu; 

 beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks; 
 tiek ievēlēta jauna pašvaldības padome. 

 
Ābeļu pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts laikā pirms administratīvi teritoriālās 

reformas. Iespējamo pārmaiņu rezultātā radīsies jautājumi par plānojuma grozījumiem. Grozījumus 

teritorijas plānojumā var ierosināt: 

 Ābeļu pagasta padome; 
 

Ierosinājumiem jābūt pamatotiem, jebkuru būtisku grozījumu pieņemšana un sabiedriskā 

apspriešana jānodrošina atbilstoši 19.04.2004. LR MK noteikumiem Nr. 883 “Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi”. Būtiski grozījumi saskaņā ar likumu ir tādi, kas saistīti ar 

attīstības plāna izmaiņām. 

Detālplānojumā tiek precizēti un detalizēti pagasta teritorijas plānojuma priekšlikumi un 

prasības, kā arī teritorijas robežas, kurās šīs prasības ir spēkā. Detālplānojums izstrādājams uz 

topogrāfiskā materiāla pamata mērogā 1 : 500  līdz 1 : 2000.  

Turpmāk, detalizējot Ābeļu  pagasta teritorijas plānojumu, pirms zemesgabalu sadalīšanas, 

apvienošanas vai būvniecības uzsākšanas detālplānojums jāizstrādā: 

 teritorijas plānojumā paredzētajās ciemu teritorijās – visam ciemam vai daļai, 
kompakti veidotai daļai, ko ierobežo ceļi, mežu masīvi, ūdensteces, kas veido 
vienotu funkcionālu vai ainavu telpu; 

 brīvām, neapbūvētām teritorijām, kurām apbūves noteikumos nav pietiekami 
detalizēti apbūves un transformācijas noteikumi lauku apvidū; 

 objektiem, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt vidi, to rekonstrukcijas un citu izmaiņu 
gadījumos, kas ietekmē aizsargjoslu teritorijas; 

 ugunsbīstamiem, sprādzienbīstamiem un citiem objektiem, kuros lieto, ražo vai 
glabā bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamos ķīmiskos produktus, kas var izraisīt 
rūpniecisko avāriju; 

 ja teritorijas plānojuma mērogs nenodrošina pietiekamu detalizāciju un 
precizitāti un citos  likumdošanā noteiktajos gadījumos. 
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PIELIKUMI 

 

1. Dabas lieguma “Ābeļi” funkcionālās zonas 

2. Paaugstināta rūpniecisko avāriju riska teritorijas 

3. Applūšanas riska teritorija 

4. Ģeoloģiskā riska teritorijas Daugavas baseinā 

5. Vidusdaugavas reģions atkritumu apsaimniekošanā 

6. Virszemes ūdens objekts “Vidusdaugava” un „Augšdaugava” 

7. Pazemes ūdeņu aizsargātība 

8. Putniem nozīmīgas vietas. 
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1. DABAS LIEGUMA "ĀBEĻI" FUNKCIONĀLĀS ZONAS 

 
1. Stingrā režīma zona 

Nr.p.k. Kvartāls Nogabals 
   

Ābeļu mežniecība 
1.1. 13 13 
1.2. 14 9; 10; 12; 15 
1.3. 15 21 
1.4. 16 11; 19; 20 
1.5. 25 1; 5; 7; 9; 10 
1.6. 26 viss kvartāls 
1.7. 27 viss kvartāls 
1.8. 28 1; 2; 7 
1.9. 29 11 
1.10. 30 25 
1.11. 35 1; 2; 4; 6 
1.12. 36 viss kvartāls 
1.13. 37 viss kvartāls 
1.14. 38 viss kvartāls 
1.15. 39 1; 2; 4; 8 
1.16. 43 23; 28; 29 
1.17. 44 15; 16; 17; 25; 26 
1.18. 45 3; 4; 8; 11; 18 
1.19. 46 1-4; 6-13 
1.20. 47 1-3; 7; 9; 10 
1.21. 48 1-4 
1.22. 50 1; 4-6; 15; 23 
1.23. 51 1-10; 13; 14; 16 
1.24. 52 2-7 
1.25. 53 3; 6; 7-12; 17; 18; 28 
1.26. 54 2; 7; 8; 17; 19; 20 
1.27. 59 11; 18; 19; 27; 28 
1.28. 60 3; 4; 6; 12; 15 
1.29. 61 1; 5; 12; 13; 17-30 
1.30. 62 1-5; 8; 9; 14-21; 24; 26-32; 34-37 
1.31. 63 1; 3; 8-10; 13 
1.32. 64 1-3; 7; 12-17 
1.33. 65 2; 4 (1,2 ha) 

 
Biržu mežniecība 

1.34. 110 5 
1 2 3 
1.35. 111 1; 5-8; 17 
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1.36. 112 viss kvartāls 
Ābeļu mežniecība 

1.37. 113 1-6; 8-13 
1.38. 114 18 
1.39. 115 1; 4; 5; 8; 12 

Biržu mežniecība 
1.40. 128 2; 8; 17 

Ābeļu mežniecība 
1.41. 129 8; 12; 14; 15; 22 

Biržu mežniecība 
1.42. 147 5 
1.43. 148 2; 4; 6; 7 
1.44. 149 1-3; 7; 8; 15; 16 
1.45. 170 2; 14; 16; 17; 20 

Ābeļu mežniecība 
1.46. 171 1; 2; 8; 9 

Biržu mežniecība 
1.47. 10 3; 4; 5 

 
2. Regulējamā režīma zona 

Ābeļu mežniecība 
2.1. 13 11; 12 
2.2. 14 8; 14 
2.3. 15 8; 11; 12; 14; 15-20 
2.4. 16 3; 5; 6; 8; 9; 12-18; 21; 22 
2.5. 17 24; 25; 26 
2.6. 25 2-4; 6; 8 
2.7. 28 3-6 
2.8. 29 1-10 
2.9. 30 20-24 
2.10. 35 3; 5; 7-9 
2.11. 39 3; 5-7 
2.12. 43 1-22; 24-27 
2.13. 44 1-14; 18-24; 27-35 
2.14. 45 1; 2; 5-7; 9; 10; 12-17; 19-30 
2.15. 46 5; 14-20 
2.16. 47 4-6; 8; 11-22 
2.17. 48 5-7 
2.18. 50 2; 3; 7-14; 16-22 
2.19. 51 11; 12; 15 
2.20. 52 1 
2.21. 53 1; 2; 4; 5; 13-16; 19-27; 29-31 
2.22. 54 1; 3-6; 9-16; 18; 21; 22 
2.23. 59 1-10; 12-17; 20-26; 29-33 
2.24. 60 1; 2; 5; 7-11; 13; 14 
2.25. 61 2-4; 6-11; 14-16 
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2.26. 62 6; 7; 10; 11; 12; 22; 23; 25; 33; 38 
2.27. 63 2; 4-7; 11; 12; 14-26 
2.28. 64 4; 5; 6; 8-11; 18; 19-21 
2.29. 65 1; 3-19 

Biržu mežniecība 
2.30. 110 1-4; 6-15 
2.31. 111 2-4; 9-16 

Ābeļu mežniecība 
2.32. 113 7; 14-21 
2.33. 114 1-17; 19-21 
2.34. 115 2; 3; 6; 7; 9-11; 13-21 

Biržu mežniecība 
2.35. 128 1; 3-7; 9-16 

Ābeļu mežniecība 
2.36. 129 1-7; 9-11; 13; 16-21 

Biržu mežniecība 
2.37. 147 1-4; 6-29 
2.38. 148 1; 3; 5; 8; 9 

Ābeļu mežniecība 
2.39. 149 4-6; 9-14; 17 

Biržu mežniecība 
2.40. 170 1; 3-13; 15; 18; 19; 21; 22 

Ābeļu mežniecība 
2.41. 171 3-7; 10; 11 

Biržu mežniecība 
2.42. 10 1; 2 

3. Ainavu aizsardzības zona 
Ābeļu pagasts 

3.1. 56480070025 "Ieviņas" 
3.2. 56480070024 "Slaviņas" 
3.3. 56480070023 "Līdakas" 
3.4. 56480070030 Piļku kapi 
3.5. 56480070011 Pagasta zeme 
3.6. 56480070008 "Cukuriņi" 
3.7. 56480070002 "Dailes" 
3.8. 56480070022 "Biķernieki" 
3.9. 56480070021 "Mežsētas" 
3.10. 56480070012 Pagasta zeme 
3.11. 56480070004 "Pīlādzis" 
3.12. 56480070009 "Svarāni" 
3.13. 56480070032 Pagasta zeme 
3.14. 56480070033 Pagasta zeme 
3.15. 56480070003 "Senči" 
3.16. 56480070006 "Smoļi" 
3.17. 56480070007 "Smoļi" 
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3.18. 56480070018 "Smoļi" 
3.19. 56480070014 "Arāji" 
3.20. 56480070015 Pagasta zeme 
3.21. 56480070019 "Timerkalns" 
3.22. 56480070001 "Noras" 
3.23. 56480070020 "Ringlas" 
3.24. 56480070010 "Silacaunes" 
3.25. 56480070016 "Pavasari" 

Dignājas pagasts 
3.26. 56520010007 Pagasta zeme 
3.27. 56520010014 "Bebri" 

 
Piezīme. Dabas lieguma "Ābeļi" ārējā robeža noteikta 1999.gada 15.jūnija Ministru kabineta noteikumos 
Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem".  
 
 

 
 
 



ĀBEĻU PAGASTA  TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
I. daļa 1. sējums PASKAIDROJUMA RAKSTS 

                                                                                  
76

2. PAAUGSTINĀTA RŪPNIECISKO AVĀRIJU RISKA TERITORIJAS 
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3. APPLŪŠANAS RISKA TERITORIJA 1. RED. 
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4. ĢEOLOĢISKĀ RISKA TERITORIJAS DAUGAVAS BASEINĀ 
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5. VIDUSDAUGAVAS REĢIONS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANĀ 
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6. VIRSZEMES ŪDENS OBJEKTS “VIDUSDAUGAVA” UN „AUGŠDAUGAVA” 

 

 
 

 
 
 

 



ĀBEĻU PAGASTA  TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
I. daļa 1. sējums PASKAIDROJUMA RAKSTS 

                                                                                  
81

 

 

 



ĀBEĻU PAGASTA  TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
I. daļa 1. sējums PASKAIDROJUMA RAKSTS 

                                                                                  
82

 
 
 

7. PAZEMES ŪDEŅU AIZSARGĀTĪBA 
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 8.PIELIKUMS 
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