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PAMATOJUMS UN METODIKA 
 

Pamatojums. 
Rubenes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Rubenes pagasta padomes 

08.08.2003. lēmumu Nr.8 un tas izstrādāts 12 gadu periodam 2005.-2017. 
Rubenes pagasta teritorijas plānojums uzsākts saskaľā ar MK noteikumu Nr.423 „Noteikumi par 

teritorijas plānojumiem” (05.12.2000.) prasībām. Tā izstrādāšanas laikā spēkā stājās MK noteikumi Nr.34 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (13.01.2004.), kurus, pēc plānojuma pirmās 
redakcijas sabiedriskās apspriešanas, koriģēšanas un iesniegšanas izvērtēšanai Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijā (turpmāk tekstā RAPLM) (noteikumu Nr.34 24.punkts), nomainīja MK noteikumi 
Nr.883 „Vietējās pašvaldības plānošanas noteikumi” (19.10.2004.). RAPLM Rubenes pagasta teritorijas 
plānojums izskatīts atbilstoši izskatīšanas laikā spēkā esošo MK noteikumu Nr.883 prasībām, bet pēc 
RAPLM vērtējuma plānojums koriģēts. Rubenes pagasta plānojums satur visas sastāvdaļas, kas minētas 
MK noteikumos Nr.883, tas izstrādāts pieprasot/saľemot atzinumus no šajos noteikumos nosauktajām 
institūcijām. 

Ar Rubenes pagasta padomes 2008.gada 19.jūnija sēdes lēmumu Nr.16 (protokola Nr.6) „Par 
Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Rubenes pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. 

Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti saskaľā ar likumu „Teritorijas plānošanas likums” 
(22.05.2002.), Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” (19.10.2004.), kā arī, ievērojot citus saistošos normatīvos aktus. Teritorijas plānojuma izstrādē 
ľemti vērā valsts institūciju un uzľēmumu sniegtie nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei, kā arī fizisko 
un juridisko personu iesniegumi. 

Plānojuma izstrādē ľemts vērā Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums, Jēkabpils 
rajona teritorijas plānojums, Rubenes pagasta Attīstības programma, kaimiľu pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumenti un teritorijas plānojumi, kā arī citi dokumenti, kas ir saistoši Rubenes pagasta 
teritorijai. 

Zemes izmantošanas veidi noteikti, pamatojoties uz LR likumā Par zemes lietošanu un zemes 
ierīcību doto klasifikāciju, kas detalizētāki sakārtota MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 
(20.06.2006.) 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra ar 
paskaidrojumiem”. Vienlaicīgi tika ľemti vērā Latvijas Būvnormatīvā LBN 100 Teritoriālplānošana. Pilsētu 
un pagastu izbūve noteiktie zemes izmantošanas veidi.  

 
Metodika. 
Darbs veikts pakāpeniski, izdalot tā gaitā trīs pēc darbības veida atšķirīgas daļas: izpēti, analīzi un 

sintēzi. Katrai daļai tika izvirzīti izpildāmie uzdevumi. To izpilde notika pa posmiem. 
Izpētes daļas sagatavošanu uzsākot, izvirzīti uzdevumi: 
1) nodrošināt teritorijas plānojumam nepieciešamo publiskuma pakāpi. 
2) noskaidrot Rubenes pagasta attīstības potenciālu, t.i., pagasta galveno resursu pašreizējo 

stāvokli. 
Izskatīti šādi pamatresursi: 
1) transportģeogrāfiskā situācija; 
2) iedzīvotāji; 
3) apdzīvojums; 
4) zemes izmantošana; 
5) infrastruktūra; 
6) dabas un kultūrvides vērtības; 
7) ekonomiskais raksturojums. 
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1.posms. 
Valsts, pašvaldību un privātās institūcijas informētas par projekta uzsākšanu. Vienlaicīgi privātās 

un juridiskās personas aicinātas izteikt savas vajadzības. Institūcijām pieprasīti nosacījumi, kas viľuprāt 
jāievēro, lai teritorijas plānojuma izstrādāšanas gaitā un piedāvājot projekta risinājumus ievērotu to 
intereses.  

Saľemtie nosacījumi tika izskatīti un apkopoti atsevišķā sējumā. Apkopota arī cita kartogrāfiskā, 
rakstiskā un mutiskā informācija, kura var tikt izmantota, izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas 
plānojumu. Tā kā no pārējām institūcijām atbildes un nosacījumi netika saľemti, pieľemts, ka tām nav 
interešu, kas saistītos ar Rubenes pagasta teritorijas plānojumu (zemes izmantošanu). 

 
2.posms. 
Veikta kartogrāfisko, statistikas, iepriekš izstrādātu teritorijas plānojumu un cita veida projektu 

materiālu izpēte un Rubenes pagasta teritorijas apsekojums dabā, īpašu uzmanību pievēršot Rubeľu, 
Slates, Kaldabruľas apdzīvotajām vietām, arhitektūras un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, 
aizsargājamiem dabas objektiem un ainaviski pievilcīgām vietām, kā arī tām teritorijām, kuru 
izmantošanas statuss varētu tikt mainīts. Faktiskais stāvoklis salīdzināts ar kartogrāfiskos un rakstiskos 
materiālos, publicētos avotos, kā arī mutiski iegūto informāciju. Izstrādāts esošās situācijas raksturojums. 
 

Analīzes daļas uzdevums:  
1) izvērtēt pagasta pamatresursu pašreizējo stāvokli un to attīstības priekšnosacījumus un 

iespējas, ievērojot iekšējās un ārējās fiziskās, kā arī ekonomiskās un sociālās vides 
īpatnības un varbūtēju nelabvēlīgu faktoru ietekmi. 

 
3.posms. 
Izmantojot SVID analīzes metodi, pa nozarēm un sektoriem izvērtēta informācija par pagasta 

galvenajiem resursiem. Analīze ietver: 
1) esošās situācijas spēcīgo un vājo pušu konstatāciju, 
2) izdevību, ko sniedz ārējā vide esošās situācijas izmainīšanai, noteikšana, izvērtējot 

varbūtējās problēmas un ārējos draudus. 
 

4.posms. 
Izskatīti atbilstoši LR tiesību aktos noteiktai kārtībai izstrādātie Rubenes pagasta pašvaldības 

teritorijā spēkā esošie plānojumi, programmas, attīstības stratēģijas u.tml., Rubenes pagasta, kā arī 
augstāka līmeľa un kaimiľu pašvaldību dokumenti, tostarp: 

1) Nacionālā plānojuma saistošā daļa MK noteikumi Nr.142 „Noteikumi par nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām” (14.02.2006.); 

2) Rubenes pagasta teritorijas attīstības plāns (1999.); 
3) Rubenes pagasta teritorijas attīstības programma 2007.-2013. (2007.); 
4) Jēkabpils rajona attīstības programma (1998., aktualizēta 2001., 2004. un 2007.gadā); 
5) Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 2008.-2020. (2008.); 
6) Jēkabpils rajona vides aizsardzības rīcības programma (2000.); 
7) Daugavpils rajona teritorijas plānojums 2006.-2018. (2006.) 
8) Daugavpils rajona sociāli ekonomiskās attīstības stratēģija; 
9) Daugavpils rajona sociāli ekonomiskās attīstības plāns. 
 
Izskatot šos dokumentus tika izvērtēta šajos dokumentos izstrādāto priekšlikumu iespējamā 

ietekme uz Rubenes pagasta pamatresursu attīstību. 
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Sintēzes daļas galvenais uzdevums:  
izstrādāt zemes izmantošanas priekšlikumus Rubenes pagasta teritorijai. 

 
5.posms. 
Uz iepriekšējos posmos iegūtās informācijas bāzes tiek piedāvātas iespējas konkrētu teritoriju 

izmantošanai ar mērķi veicināt pagasta attīstības procesu. Izstrādājot projekta priekšlikumus, ievērotas 
tiesību un normatīvo aktu, kā arī attiecīgo institūciju noteiktās prasības teritorijas izmantošanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rubenes pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. ar 2009.gada grozījumiem 

Pirmais sējums Paskaidrojuma raksts 
 

Rubenes pagasta padome  
 

8 

1. PAGASTA GALVENIE RESURSI 
 

1.1. Ģeogrāfiskais novietojums 
 

Rubenes pagasts atrodas Zemgales plānošanas reģiona dienvidaustrumu daļā, 56 km attālumā no 
Jēkabpils, 52 km – no Daugavpils, 29 km attālumā no Ilūkstes un 14 km attālumā no Subates. Rubenes 
pagasts robežojas ar Dunavas, Zasas, Leimaľu, Asares pagastiem un Aknīstes pilsētu ar lauku teritoriju, 
kā arī Subates pilsētu ar lauku teritoriju, Dvietes pagastu un Ilūkstes novadu (1.attēls). Teritorija ir 
kompakta, izstiepta ZR-DA virzienā 24 km garumā un 7-12 km platumā. 

 
1.attēls 

Rubenes pagasta ģeogrāfiskais novietojums 
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Pēc Valsts zemes dienesta datiem Rubenes pagasta kopējā platība uz 01.01.2008. bija 18170,4 
ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizľēma 44,6%, meži 44,9%, purvi 0,7%, zem ūdeľiem 
bija 2,5%. Apbūvei izmantoti 1,2% teritorijas, zem ceļiem 1,7%. 

Pagasta transportģeogrāfisko situāciju Latvijas teritorijā raksturo nomaļš izvietojums attālināti no 
valsts galvenajām transporta artērijām. Stāvoklis varētu uzlaboties pēc Daugavas kreisajā krastā esošā 
ceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate kategorijas paaugstināšanas visā tā garumā, kā arī ceļa P72 Ilūkste-
Bebrene-Birži tagad neasfaltētā posma Zasa-pagrieziens uz Dvieti asfaltēšanas. Arī skatot Zemgales 
plānošanas reģiona mērogā, pagasts atrodas nomaļā vietā. Teorētiski zināmas priekšrocības dod 
izvietojums starp divām republikas pilsētām – Jēkabpili un Daugavpili, bet praktiski šīs priekšrocības grūti 
izmantot attāluma dēļ (pāri par 50 kilometriem līdz jebkurai no tām) un relatīvi sliktā ceļa dēļ. 

Rubenes pagasts līdz 1949.gadam ietilpis Ilūkstes apriľķī, bet 1949.gadā tas likvidēts. 1945.gadā 
pagastā izveidoti Rubenes un Dunavas ciemi, savukārt 1954.gadā Rubeľu ciemam pievienots 
Kaldabruľas ciems. Arī 1956., 1959., 1964., 1977.gadā mainītas ciema administratīvās robežas, bet 
savās tagadējās robežās tas pastāv kopš 1970-to gadu otrās puses, kad toreizējais Rubeľu ciems 
apvienots ar Slates ciemu. Pagasta statuss ciemam atjaunots 1990.gadā. 

Saskaľā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (18.12.2008.) administratīvā teritorija 
ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi. 
Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās: apriľķos, republikas pilsētās un novados. 

Līdz 2009.gada 1.jūlijam administratīvās teritorijas statusu saglabā Rubenes pagasts, savukārt pēc 
2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām, Rubenes pagasta teritorija iekļaujas Jēkabpils novadā 
(2.attēls). 

 
2.attēls 

Jēkabpils novada ģeogrāfiskais novietojums 

 
Avots: Latvijas administratīvais iedalījums (18.12.2008.), karte sagatavota RAPLM, Pašvaldību reformu 
departamentā  
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1.2. Iedzīvotāji 
 

Uz 01.07.2008. Rubenes pagastā dzīvoja 1231 cilvēki, no kuriem 600 (48,7%) bija vīrieši un 631 
(51,3%) sievietes. Iedzīvotāju skaits 10 gadu posmā starp 1998. un 2007.gadiem samazinājies no 1501 
līdz 1261, t.i. par 240 cilvēkiem. Pēdējo 10 gadu attīstība uzrāda nepārtrauktu un straujāku iedzīvotāju 
skaita samazināšanos dabiskās kustības rezultātā, no gada gadā variējot procesa tempam (1.tabula). 

 
1.tabula 

Iedzīvotāju skaita attīstība 1994.-2007. 

Gads Iedzīvotāju skaits 
gada sākumā 

Dabiskā kustība 

dzimuši miruši dabiskais pieaugums  

1994. 1521 20 27 -7 

1995. 1534 19 25 -6 

1996. 1504 14 28 -14 

1997. 1512 13 23 -13 

1998. 1501 15 37 -22 

1999. 1491 15 21 -6 

2000.  1512* 12 24 -12 

2001. 1452 18 27 -9 

2002. 1426 18 18 0 

2003. 1426 16 35 -19 

2004. 1367 10 19 -9 

2005. 1334 11 23 -12 

2006. 1292 12 27 -15 

2007. 1261 8 24 -16 

* Nesakrīt ar tautskaites datiem. 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 

Dati par iedzīvotāju skaitu un tā attīstību dabiskās kustības ceļā norāda, ka iedzīvotāju ārējās 
(ārpus pašvaldības teritorijas) migrācijas bilance laikā 1994.-2003.gads ir praktiski līdzvērtīga nullei. Dati 
par ikgadējo migrāciju laikā 1994.-2002.gads nebija pieejami, bet 2003.gadā pagastā ieradušies 18, 
aizbraukuši 33 cilvēki (pagasta sekretāres informācija). Valsts ieľēmuma dienesta saraksts par 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem Rubenes pagastā liecina, ka daudzi faktiski no pagasta 
aizbraukuši cilvēki vēl arvien kā savu dzīvesvietu saglabā adresi pagastā. 

Pastāvošā iedzīvotāju demogrāfiskā struktūra uz 01.07.2008. ir sekojoša – 14,1% (19,9% 
2003.gadā) iedzīvotāju pirms darbspējas vecuma, 59,1% (50,8% 2003.gadā) - darbspējas vecuma, 
26,8% (29,2% 2003.gadā) – pēc darbspējas vecuma. Lai arī pēdējos gados pensijas vecuma iedzīvotāju 
īpatsvars ir samazinājies, tā tuvošanās 30% liecina par iedzīvotāju kopuma novecošanos, bet relatīvi 
zemais dzimstības līmenis pēdējā desmitgadē – par iespējamām grūtībām, uzturot iedzīvotāju skaitu 
esošajā līmenī ar dabiskās ataudzes palīdzību. Savukārt pagasta attālinātais novietojums ierobežo 
potenciālo ārējo migrantu interesi par pārcelšanos uz Rubenes pagastu. 

Pagasta iedzīvotāju etniskais sastāvs ir visai monolīts – uz 01.07.2008. pagastā dzīvoja 1145 
latvieši. Starp minoritātēm dominē krievu tautība (49 iedzīvotāji), bet trešie pārstāvētākie ir lietuvieši. 
Minoritātes sekmīgi integrējušās. 

Iedzīvotāju izglītības līmenis pēc iedzīvotāju ar augstāko, vidējo speciālo, vispārējo vidējo izglītību 
īpatsvara tuvs Jēkabpils rajona vidējiem rādītājiem (atbilstoši 6%, 17%, 26% un 7,4%, 16%, 29,5%). Tā 
kā rajona vidējos rādītājos iekļauti arī pilsētu rādītāji, Rubenes – tipiska lauku pagasta – iedzīvotāju 
izglītības līmenis var vērtēt kā augstāku par rajona lauku vidējo. 
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Uz 2007.gada 1.jūliju pagastā reģistrēti 78 bezdarbnieki, tas ir, 10,2% no kopējā darba spējīgo 
iedzīvotāju skaita. No visiem bezdarbniekiem 22 bija tādi, kuri nevar atrast darbu, vairāk kā gadu. 

Vissmagāk klājas cilvēkiem ar vidējo un pamata vai nepabeigtu pamata izglītību. Bezdarbniekiem 
ar zemu izglītības līmeni grūti atgriezties darba tirgū, jo tiek pieprasīti speciālisti ar labām teorētiskajām 
zināšanām un augstām praktiskā darba iemaľām. Pakāpeniski krītas kvalificēto strādnieku īpatsvars 
kopējā bezdarbnieku skaitā.  

Rubenes pagasta padome organizē algotos pagaidu sabiedriskos darbus. 2007.gadā katru mēnesi 
tika nodarbināti vidēji 3 bezdarbnieki. Pagastā reģistrētie uzľēmumi, kuri nodrošina darba vietas ir SIA 
„Rubenītis”, SIA „Rubenes Aptieka”, kā arī citas iestādes un individuālie ražotāji. 

 

1.3. Apdzīvojums 
 

Apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās 
apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss. 
(18.12.2008. likums „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”).  

Latvijas Republikā ir šādas apdzīvotās vietas: pilsētas, ciemi un viensētas. 
Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Lēmumu par 
ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas 
nosūta Valsts zemes dienestam. Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek 
plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra. 

Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku 
vai ēkām funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības vajadzībām. Viensētas statusu piešķir pašvaldības dome, apstiprinot viensētai 
nosaukumu. 

Rubenes pagastā apdzīvojumu raksturo samērā izkaisīts atsevišķo apdzīvoto vietu izvietojums 
pagasta teritorijā un visai augsta pagasta iedzīvotāju koncentrēšanās apdzīvotajās vietās abpus ceļam 
P72 Ilūkste-Bebrene-Birži, tostarp Rubeľu, Slates un Kaldabruľas ciemos (visiem ciemiem statuss 
piešķirts ar Jēkabpils rajona padomes lēmumu), kuros mīt 297 vai 20,8%, 134 vai 9,3% un 122 vai 8,5% 
pagasta iedzīvotāju, kopā ciemos - 553 vai 38,6% pagasta iedzīvotāju. Apdzīvoto vietu kopskaits - 604 
viensētas. Apdzīvotības blīvums uz 2007.gada sākumā pagastā bija 6,9 cilvēki/km2 un 0,35 apdzīvotas 
vietas uz km2. Jēkabpils rajonā šis rādītājs vidēji bija 17,5 cilvēki/km2, kaimiľu pagastos Zasā, Leimaľos, 
Asarē, Dunavā – atbilstoši 9,0, 5,7, 7,0 un 6,8 cilvēki/km2. 

Pastāvošā dispersi centralizētā apdzīvojuma struktūra pagasta teritorijā izveidojusies 1950-1990-
os gados, padomju okupācijas periodā strauji mainoties politiskajai varai un ekonomiskajai struktūrai. 
Virknes padomju varas veikto administratīvi teritoriālo pārkārtojumu rezultātā 1970-to gadu otrajā pusē 
Rubenes pagasts ieguvis tagadējās robežas. Savukārt 1950-os gados pēc lauksaimniecības 
kolektivizācijas valsts politikas izvirzītā prasība veidot jaunus centrus, respektīvi, aizstāt Latvijas laukos 
līdz tam pastāvošo disperso apdzīvojumu ar centralizētu, laukos radīja jauna veida apdzīvotas vietas, t.s. 
perspektīvos ciematus ar līdz tam nebijušu iedzīvotāju un apbūves koncentrāciju. Jauno centru un 
saimniecisko vajadzību/sakaru izveide būtiski ietekmējusi vēsturiski ilgstoši pastāvošā apdzīvojuma 
struktūru, veidojot izteiktu apdzīvojuma asi ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži virzienā un iztukšojot no šīs 
ass attālāk izvietotās apdzīvotās vietas. Apdzīvotības blīvums 2 km platā ass joslā (viens km uz katru 
pusi no ceļa ass) ir apmēram divreiz augstāks nekā pagastā vidēji. 

Divi pagasta lielākie ciemi strauji izveidojušies 1970-1980-os gados, izbūvējot līdz tam pastāvošas 
nelielas apdzīvotas vietas – vēsturiskos pagastu centrus: biezi apdzīvoto vietu Rubeľus, kur 1935.gadā 
bija 218 iedzīvotāji, atradās pagasta valde, pamatskola, baznīca, izglītības biedrības Gaismas nams ar 
zāli un skatuvi, ārsta ambulance un aptieka, trīs veikali, kokzāģētava, ūdens dzirnavas un 38 dzīvojamās 
mājas, un Slati, kur atradās Slates pagasta valdes ēka, pamatskola, bibliotēka, divi veikali. Apmēram 4 
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km no Slates atradusies 1950-1960-os gados demontētā šaursliežu dzelzceļa Aknīste–Jēkabpils-
Daudzeva Geidānu stacija. 1950-os gados iesākta arī Kaldabruľas ciemata izbūve bijušās Kaldabruľas 
muižas centrā. 

Jaunās apdzīvojuma struktūras attīstību raksturo 1970. un 1989.gada tautskaišu datu par 
iedzīvotāju skaitu lielākajās apdzīvotajās vietās salīdzinājums ar 2004.gada datiem (2.tabula), kā arī 
ieceru par vēsturisko pagastu centru pārveidošanu liecinieki – ciematu projekti (6.-9.attēli). 

 
2.tabula 

Rubenes pagasta lielākās apdzīvotās vietas 

Apdzīvotā 
vieta 

1970. 1989. 2004. Apdzīvotās vietas administratīvā un  
ekonomiskā nozīme 1970-1980-os gados 

Izabelina 73  34 lauksaimnieciskās ražošanas centrs 

Kaldabruľa 135 146 122 kolhoza centrs* 

Liepas** 147   mežsaimnieciskā ražošana 

Mazslate 83  43 lauksaimnieciskā ražošana 

Rubeľi 244 319 297 administratīvais un kolhoza centrs 

Slate 137 148 134 kolhoza centrs* 

Spēlēni 44  8 lauksaimnieciskā ražošana 

* Atbilstoši līdz 1973., 1980.gadam, pēc tam t.s. palīgciemati 
** No 1980.gada Zasas pagasta teritorijā 
Avots: Latvijas lielākās lauku apdzīvotās vietas. Rīga, 1973. (krievu valodā). 
Latvijas lielākās lauku apdzīvotās vietas. 1989., nepublicēts materiāls. 

 
Saskaľā ar Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu pilsētas un ciemi atkarībā no savas 

attīstības pakāpes tiek iedalīti četros attīstības centru līmeľos, tādejādi veidojot rajona policentriskās 
attīstības struktūras pamatu: 

1) 1.līmenis - nacionālas nozīmes attīstības centrs. 
2) 2.līmenis - reģiona nozīmes attīstības centrs. 
3) 3.līmenis - vietējā līmeľa attīstības centri. 
4) 4.līmenis - pirmā līmeľa attīstības centri. 
Rubenes pagastā kā vietējā līmeľa attīstības centrs ir noteikts Rubeľu ciems, kur iedzīvotāju 

skaits apkalpes teritorijā ir ne mazāks kā 2500. Katram vietējās nozīmes attīstības centram ir noteikts 
pieejamo pakalpojumu apjoms, ko nosaka tā esošais ekonomiskais attīstības līmenis, infrastruktūra, 
cilvēkresursi, izvietojums un sasniedzamība. Vietējā līmeľa attīstības centru apkalpes teritorija ir 15 km 
rādiusā un to sasniedzamība ir 30 min ar sabiedrisko transportu un 20 min neatliekamajai medicīniskajai 
palīdzībai. 

Kā pirmā līmeľa attīstības centri ir noteikti Slates un Kaldabruľas ciemi. Pirmā līmeľa attīstības 
centros iedzīvotāju skaits ir ne mazāk kā 100. Katram pirmā līmeľa attīstības centram ir noteikts 
pieejamo pakalpojumu apjoms, ko nosaka tā esošais ekonomiskais attīstības līmenis, infrastruktūra, 
cilvēkresursi, to izvietojums un sasniedzamība. Pirmā līmeľa attīstības centru apkalpes teritorija ir 10 km 
rādiusā un to sasniedzamība ir 15 min ar sabiedrisko transportu vai auto. 

Rubenes pagasta Teritorijas plānojumā lauku apdzīvotās vietas iedalītas ciemos un viensētas. 
Ciemi (bijušie perspektīvie ciemati) 
Apdzīvotās vietas raksturo sabiedriskās un dzīvojamās apbūves koncentrācija, kā arī ražošanas 

objektu klātbūtne. Dzīvojamā apbūve veidojusies galvenokārt padomju periodā un sastāv no 2-3 stāvu 
daudzdzīvokļu un 1-2 stāvu vienģimenes ēkām. Dzīvojamās ēkas papildina padomju laikā spēkā esošā 
normatīva SNIP sanitārām normām atbilstošā attālumā izvietoto palīgsaimniecību apkalpojošo ēku 
(kolektīvo garāžu un kūtiľu) apbūve. Sabiedrisko apbūvi pārstāv ikdienas apkalpes iestādes un 
pakalpojumu uzľēmumi. Ražošanas uzľēmumi parasti iekārtojušies bijušo ciematu t.s. ražošanas zonā. 
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3.attēls. Rubeľu ciems 

Šī tipa apdzīvotās vietas raksturo spēja darboties kā vietējas nozīmes centriem, piedāvājot samērā plašu 
ikdienā nepieciešamo pakalpojumu klāstu. 

Pagastā patlaban ir trīs apdzīvotas vietas, kurām piešķirts ciema statuss. Tās visas īsāku vai 
ilgāku laika sprīdi bijušas arī t.s. perspektīvā ciemata statusā. 

Pēc ēku īpašībām/lietošanas veida ciemos var izdalīti trīs dažādi dzīvojamās apbūves tipi: 
1) Vienģimenes vai divģimeľu māju apbūve.  
Vienas vai divu ģimeľu vajadzībām būvētas 1, 1´ vai 2 stāvu dzīvojamās ēkas ar palīgēkām 

(saimniecības ēka, garāža) parasti uz 600-1200-2400 m2 lieliem apbūves gabaliem bijušo perspektīvo 
ciematu robežās. Būvniecības laiks – 1950-1990-tie gadi.  

Kā apakštipu var izdalīt Līvānu māju būves kombinātā ražoto saliekamo ģimenes māju apbūvi. 
2) Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.  
Rubenes pagastā tās ir 2 vai 3 stāvu ķieģeļu vai paneļu ēkas ar 12-36 dzīvokļiem. Šādas ēkas 

laukos sāka būvēt 1950-to gadu beigās kolektīvo saimniecību darbinieku izmitināšanai toreizējos 
perspektīvos ciematos un arī pie fermām. 

3) Viensētu dzīvojamās mājas.  
Tās savulaik būvētas sētas īpašnieka ģimenes vajadzībām, daudzos gadījumos paredzot 

iespēju/vajadzību izmitināt arī algotus saimes locekļus. Stāvu skaits 1-2, sienu materiāls – visbiežāk 
koks. Pašreiz tās vairumā gadījumu lieto tikai sētas īpašnieka ģimene, dažkārt nodalītas telpas tiek 
izīrētas. 

Rubeņi ir pagasta administratīvais centrs, kur 
atrodas pagastā plašākā dzīvojamā apbūve, kurā 
pārstāvētas visu trīs tipu dzīvojamās mājas. Ciemā 
dzīvo 297 cilvēki, izvietojas pagasta padome, kultūras 
nams, bibliotēka, pamatskola, bērnudārzs „Zelta 
sietiľš”, pasta nodaļa, Rubenes ambulance un aptieka, 
vairāki veikali. Divos kompaktos, blakus atrodošos 
apbūves masīvos ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži labajā 
pusē uz 1200 m2 lieliem apbūves gabaliem izvietotas 12 
1970-os gados būvētas Līvānu kombinātā ražotas 
vienģimenes mājas. Attālināti no šīs apbūves ceļa 
kreisajā pusē bijis iecerēts daudzdzīvokļu 2-3 stāvu 
māju kvartāls, kurā uzbūvētas divas 18 dzīvokļu dzīvojamās mājas. Atstatu no šīm divām daudzdzīvokļu 
mājām ceļa kreisajā pusē atrodas vēl viena 3 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Bez tām ciema 
robežās izkaisīti izvietotas vienģimenes un viensētu dzīvojamās mājas un bijušās kopsaimniecības 
ražošanas objekti. Kopā Rubeľu ciema blīvāk apbūvētajā daļā atrodas 40 dzīvojamās ēkas. Ciemā pie 
kultūras nama ir izcili kopts parks ar vasaras estrādi. Ciems neapšaubāmi var pilnvērtīgi kalpot un kalpo 
kā lauku centrs. Tajā tiek sniegti ikdienā vajadzīgie pakalpojumi izglītībā (pamatskola), veselības aprūpē 
(ambulance, ģimenes ārsta palīgs) un kultūras (kultūras nams, bibliotēka) jomās, kā arī sakaru un 
tirdzniecības pakalpojumi, tur iespējams kontaktēt ar vietējās pašvaldības pārvaldes iestādi. Ciemā 
atrodas arī virkne bijušās kopsaimniecības ražošanas būvju, no kurām lielākā daļa tiek izmantotas. 

Ciemam raksturīga gar valsts 1.šķiras ceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži veidota lineāri izstiepta 
apbūves struktūra. 

Slatē tāpat kā Rubeľu ciemā, ir visu trīs tipu dzīvojamās mājas. Ciemā dzīvo 134 cilvēki, šeit 
atrodas, bibliotēka, Slates feldšeru-vecmāšu punkts, veikals, dzīvojamā apbūve un ražošanas teritorijas. 

Slates ciema veidošana iesākta 1960-os gados, kad ceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un V810 Slate-
Dominieki-Auziľas saduras vietā sākts veidot perspektīvo ciematu, kolhoza „Slate” centru. 1980.gadā, 
kolhozam „Slate” apvienojoties ar Raiľa vārdā nosaukto kolhozu, Slates ciemats kļuvis par t.s. 
perspektīvo palīgciematu un tā attīstība palēninājusies. 
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4.attēls. Daudzdzīvokļu ēka Slatē 

 
5.attēls. Kaldabruľas luterāľu baznīca 

Červonkā 

Ciema apbūvi savulaik plānots sakārtot ap 
lokveida ielu tīklu. Kā loka pamatne kalpo ceļš uz 
Susēju, bet loka ZA puse atveras uz ceļu P72 Ilūkste-
Bebrene-Birži, izmantojot šī ceļa kādreizējo „veco” 
posmu par ciema ielu. Apbūve nav pabeigta. Apbūvētās 
teritorijas mijas ar it kā lauksaimniecībā izmantotām 
zemēm, kas faktiski daļēji tiek izmantotas dažādām 
palīgbūvēm. Zeme apbūvei tiek izmantota ekstensīvi. 
Iecerētā ciema apbūves struktūra grūti uztverama, 
apbūve atstāj haotisku, nesakārtotu iespaidu. 

Vienģimenes mājas pārstāv sešas individuāli 
iecerētas 1970-os gados būvētas ēkas, trīs Līvānu 
kombinātā ražotās ēkas, no kurām viena netiek izmantota kā dzīvojamā. Trīs 2 un 3 stāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas izvietotas kompakti pie Liepu gatves, kas ārpus ciema apbūves turpinās kā Aknīstes 
ceļš. Ciema dzīvojamā apbūvē izkaisīti izvietotas arī viensētu dzīvojamās ēkas. Kopā Slates ciema 
dzīvojamā apbūvē ir 14 dzīvojamās ēkas ar 50 dzīvokļiem. 

Kaldabruņā dzīvo 122 cilvēki un tajā atrodas 
divas daudzdzīvokļu ēkas ar 16 dzīvokļiem un 19 
ģimenes mājas. No tām piecas Līvānu kombinātā 
ražotās, deviľas – 1950.-1970.gados būvētas, pārējās 
viensētu tipa. 

Kaldabruľas ciems veidojies pie sena centra – 
Kaldabruľas muižas, kuras apbūves kompleksā plašākā 
nozīmē ietilpušas gan muižas dzīvojamā un 
saimniecības ēkas, gan Kaldabruľas luterāľu baznīca 
Červonkā, ~4 km no minētās muižas. Latvijas kultūras 
vēsturē Kaldabruľas luterāľu baznīca nozīmīga ar to, 
ka tur 1865.gadā kristīts Rainis. 2004.gada 
apsekojumos konstatēts, ka vairuma muižas ēku 
atrašanās vietas iezīmē tikai drupas. Kā garāžu izmanto 
bijušo klēti, bet ēka izskatās nolaista. Baznīca no 1960-iem gadiem līdz 1990-to gadu sākumam 
izmantota kā minerālmēslu noliktava. 2004.gadā tā jau ir sakopta, notiek dievkalpojumi. 

Kolhoza centrs – perspektīvais ciemats šeit veidots no 1950-iem gadiem līdz 1970-to gadu 
sākumam. Pēc tam Kaldabruľa ieguvusi palīgciemata statusu un tās attīstība pārtrūkusi līdz 1980-to 
gadu beigām, kad uzsākts būvēt 3-stāvu daudzdzīvokļu ēku (nepabeigta) un uzbūvētas piecas Līvānu 
kombinātā ražotas vienģimenes ēkas. 

Vienpadsmit ģimenes mājas izvietojas pie ceļa V708 Subate-Kaldabruľa-Rītenišķi, astoľas pie 
ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži, abas vairākstāvu daudzdzīvokļu mājas – pie ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-
Birži netālu no tā saduras ar ceļu uz Subati. Pie šī paša ceļa atrodas arī nepabeigtā 3-stāvu 
daudzdzīvokļu mājas būve. Ciema apbūves apjoms ir niecīgs un izvietots izklaidus starp 
lauksaimniecības zemēm. 

Kā pakalpojumu saľemšanas centram ciemam ir niecīga nozīme: tajā darbojas tikai viens 
pakalpojumu uzľēmums – veikals. 

Pagasta teritorijā tirdzniecības pakalpojumus piedāvā arī viens autoveikals (z/s ASSI), kas piedāvā 
pirmās nepieciešamības preces. 

Vairāk nekā puse pagastā esošo mājokļu, kuros mīt 64% pagasta iedzīvotāju, būvēti pirms 
padomju perioda. 1990-os gados būvētos mājokļos savukārt mīt tikai 1% iedzīvotāju. 
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6.attēls 
Rubeľu ciema zonējums (1972.) 

 
Avots: „Latgiprozem”, 1972. 
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7.attēls 
Rubeľu ciema detālplānojums (1973.) 

 
Avots: „Latgiprozem”, 1973. 
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8.attēls 
Slates ciema zonējuma skice 

 
Avots: „Latgiprozem”, 1970-tie gadi, autors R.Pētersone. 
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9.attēls 
Kaldabruľas ciema zonējuma skice 

 
Avots: „Latgiprozem”, 1970-tie gadi, autors R.Pētersone. 

 
Viensētas 
Apdzīvotās vietas raksturo līdz 1940.gadam veidojusies apbūve. Raksturīga brīvi ap/pie pagalma 

grupētu viena, retāk pusotra stāva dzīvojamo un dažādas izmantošanas saimniecības ēku apbūve, kuru 
papildina sakľu un augļu dārzi.  
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Rubenes pagasta apdzīvojuma
struktūra un uzņēmumu izvietojums

Izmantota LĢIA VTK 1: 10 000, 2005-2008.g.
Izmantoti pašvaldības rīcībā esošie institūciju
un uzņēmumu kartogrāfiskie dati un shēmas

Mērogs 1: 70 000
Mēroga noteiktība 1: 10 000

0 700 1 400 2 100 2 800 3 500350
metri

1.karte

Rubenes pagasta uzņēmumi  
Nr. 

kartē 
Nosaukums Pakalpojums 

1. Rubenes pagasta padome Pašvaldība 
2. Rubenes pagasta 

bāriņtiesa 
Tiesību aizsardzība 

3. Jēkabpils rajona policijas 
pārvalde, Kārtības 

policijas birojs, 2. nodaļa, 
3. iecirknis, Rubenes 
pagasta inspektors 

Valsts policija 

4. Rubenes pamatskola Vispārējā izglītība  
5. Pirmsskolas izglītības 

iestāde „Zelta sietiņš”  
Pirmsskolas izglītības 

iestāde 
6. Rubeņu bibliotēka Bibliotēka 
7. Rubenes kultūras nams Kultūras nams 
8. Rubenes pasta nodaļa Pasts, pasta 

pakalpojumi 
9. Rubenes ambulance Ambulatorā 

medicīniskā palīdzība  
10. Eiduka I. ģimenes ārsta 

prakse 
Medicīniskā palīdzība 

11. Nābuzda V., veterinārārste Veterinārija 
12. Rubenes Romas katoļu 

draudze 
Reliģija: baznīcas, 

draudzes 
13. Kaldabruņas Evaņģēliski 

luteriskā draudze 
Reliģija: baznīcas, 

draudzes 
14. Biedrība „Saime”  Biedrība 
15. Biedrība „Ūdenszīme” Biedrība 
16. SIA „JTES”, 84. veikals Rūpniecības preču 

tirdzniecība 
17. SIA „JTES”, veikals 

„Minivesko” 
Pārtikas tirdzniecība 

18. z/s „Kalnieši” veikals Pārtikas tirdzniecība 
19. SIA „Rasiņa-V” veikals Pārtikas tirdzniecība 
20. SIA „Rubenes aptieka”  Aptieka 
21. „Gulbji” Lauku tūrisms 
22. SIA „Jumīši” Lauksaimniecības 

pakalpojumi 
23. SIA „Dālderis IP” Lauksaimniecības 

pakalpojumi 
24. "Lakstiņi", zemnieku 

saimniecība 
Kokapstrāde 

25. „Spāres”  Kokapstrāde 
26. SIA „Tavs koka nams” Kokapstrāde 

 

pagasta robeža
pārējie ceļi
pašvaldības autoceļi
Valsts 2.šķiras autoceļi
Valsts 1.šķiras autoceļi

viensētas")

apbūve

ciemu robežas

upes

ezeri un ūdenskrātuves
grāvji

A p z ī m ē j u m i :A p z ī m ē j u m i :

Rubeņi
Slate
Kaldabruņa

ciemi -  pirmā līmeņa 
attīstības centri

(7 pagasta uzņēmums kartē

ciems - vietējā līmeņa 
attīstības centrs

apdzīvojuma galvenā ass
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1.4. Zemes izmantošanas un īpašumu struktūra 
 

Zeme ir Rubenes pagasta nozīmīgākais dabas resurss – gan kā lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas līdzeklis un darba priekšmets, gan kā „locus standi” – jebkuru ēku vai būvju 
pastāvēšanas vieta. Zemes platība ir ierobežots lielums, līdz ar to ierobežotas ir arī iespējas to izmantot 
ražošanā un kā „locus standi”. Tas, kā arī zemes izmantošanas veids, ietekmē zemes pieprasījumu un 
tās cenu. 

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas veidiem Rubenes pagastā uz 01.01.2008. 
dots 3.tabulā. 

 

3.tabula 
Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem Rubenes pagastā (01.01.2008.) 

Zemes lietošanas veids ha % 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) 8095,5 44,6 

  t. sk. aramzeme 6286,5 77,7 

augļu dārzi 61,1 0,8 

pļavas 1144,2 14,1 

ganības 603,7 7,5 

Meži 8158,3 44,9 

Krūmāji  465,4 2,6 

Purvi 136,0 0,7 

Zem ūdeľiem 452,7 2,5 

t. sk. zem zivju dīķiem 40,9 9,0 

Pagalmi 216,5 1,2 

Ceļi 307,8 1,7 

Pārējās zemes 338,2 1,9 

Kopējā platība 18170,4 100 

Avots: Valsts zemes dienests 
 

No kopējās Rubenes pagasta platības (18170,4 ha), meži aizľem 44,9%, savukārt LIZ aizľem 
44,6%. Pārējās lielākās platības aizľem zeme zem ūdeľiem (2,6%) un krūmāji (2,5%).  

Starp LIZ lielākais īpatsvars ir aramzemēm – 6286,5 ha (77,7%), pļavas aizľem 1144,2 ha 
(14,1%), ganības – 603,7 ha (7,5%), bet augļu dārzi 61,1 ha (0,8%). LIZ sadalījums procentos parādīts 
10.attēlā. 

10.attēls 
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums (%) uz 01.01.2008. 

 
Avots: Valsts zemes dienests 
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Meliorēto LIZ platība ir 4861 ha jeb 60% no visām pagasta LIZ. 
Līdzīgi kā Latvijā kopumā, arī Rubenes pagasta teritorijā raksturīga zemju sadrumstalotība 

sīksaimniecībās. Uz 01.01.2008. Rubenes pagastā ir izveidojušies 866 zemes īpašumi un lietojumi, no 
kuriem 631 ir zemes īpašumi, 227 zemes lietojumi, kā arī 8 īpašumi vai lietojumi, kas ir zemes reformas 
pabeigšanai un valstij vai pašvaldībai piekritīga zeme. 

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām Rubenes pagastā ir dots 
4.tabulā. 
 

4.tabula 
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (uz 01.01.2008.) 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa Kopplatība (ha) Skaits 

 1 2 3 1 2 3 

Lauksaimniecības zeme 11388,6 534,4 22,4 566 84 5 

Mežsaimniecība zeme un īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir 
aizliegta ar normatīvo aktu 

723,7 5158,9 0,0 32 20 0 

Ūdens objektu zeme 24,2 0,0 0,0 1 0 0 

Derīgo izrakteľu ieguves teritorijas 4,2 0,0 0,0 2 0 0 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 0,0 0,2 0,0 0 1 0 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 6,1 6,5 0,2 7 15 1 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 4,8 0,5 0,0 9 1 0 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 0,0 0,9 0,0 0 4 0 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 75,9 0,0 0,0 9 0 0 

Ražošanas objektu apbūves zeme 25,1 1,0 0,2 3 1 1 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 0,0 191,1 0,0 0 99 0 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu 
apbūves zeme 

1,1 0,3 0,1 2 2 1 

Kopā 12253,7 5893,8 22,9 631 227 8 

1 - Zemes īpašumi, 2 - Zemes lietojumi, 3 - Zeme zemes reformas pabeigšanai un valstij vai pašvaldībai 
piekritīgā zeme 
Avots: Valsts zemes dienests 

 
Zemes īpašumu un lietojumu sadalījums Rubenes pagastā dots 11.attēllā. 

11.attēls 
Zemes īpašumu un lietojumu sadalījums Rubenes pagastā (01.01.2008.) 

 
Avots: Valsts zemes dienests 
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1.5. Dabas apstākļu un resursu raksturojums 
 

Rubenes pagasta teritorijā esošie dabas pamatnes elementi – reljefs, virszemes un pazemes 
ūdeľi, meži, augsnes u.c. – kopā veido zemes kā dabas resursa vērtību, bet arī paši par sevi ir dabas 
resursi, kuru atražošana ne vienmēr ir iespējama. Tāpēc dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas 
nodrošināšana ir ne vien ētiska un filozofiska nepieciešamība, bet arī ekonomiski pamatota rīcība. 

Rubenes pagasta teritorijas plānojuma ietvaros tiek apskatīti tie dabas pamatnes elementi: 

1) kuru kapacitāte tiek izmantota Rubenes pagasta tālākai attīstībai; 
2) kuru pastāvēšanai pastāv kādi ārēji vai iekšēji draudi; 
3) kuri noteikti kā aizsargājamās un saglabājamās dabas teritorijas un kuriem noteiktas dabas 

objektu aizsargjoslas; 
4) kuri noteikti, lai veiktu iespējamo dabas pamatnes draudu analīzi; 
5) kuri parādīti, lai noteiktu iespējamos pasākumus dabas pamatnes tālākai uzturēšanai. 

 
1.5.1. Fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 
 

Lielākā daļa Rubenes pagasta teritorijas atrodas Austrumlatvijas zemienes DR malā – Aknīstes 
nolaidenumā. Pagasta D daļā iesniedzas Augšzemes augstienei piederīgās Ilūkstes pauguraines Z gals – 
Ilūkstes-Kaldabruľas paugurmasīvs.  

Nolaidenuma pamatiežu virsa ir ar lēzenu slīpumu Daugavas virzienā. Pamatieži ir augšdevona 
Pļaviľu un Salaspils svītas dolomīti, māli, Gaujas un Amatas svītas smilšakmeľi (uz D no Eglonas upes). 
Pamatiežus pārsedz 10-30 m biezi kvartāra nogulumi (morēnsmilšmāls, smilts, grants, māls). Reljefu 
veido pārsvarā lēzeni viļľots līdzenums, virsas augstums pārsvarā 90-120 m vjl., bet vietām tas pārsniedz 
120 m vjl. (pie Mazslates – 124,8 m vjl., Kaktagalā – 122,1 m vjl., Rubeľu apkārtnē – 121,6 m vjl., pie 
Vējiľiem – 132,7 m vjl.). Pagasta DA iesniedzas Dvietes ielejveida pazeminājums, kurš šķir Aknīstes 
nolaidenumu no Ilūkstes pauguraines.  

Ilūkstes-Kaldabruľas paugurmasīva pamatā ir augšdevona Gaujas un Amatas svītas smilšakmeľi. 
Pamatiežus klāj nevienmērīgi bieza (parasti 40-150 m) kvartāra nogulumu sega – pamatmorēnas 
smilšmāls vai mālsmilts. Reljefs paugurots. Červonkas apkārtnē zemes virsas augstums sasniedz 140 m 
vjl., augstākais punkts ir 140,3 m vjl. 
 
1.5.2. Augsnes 
 

Ģeogrāfiskajā augšľu rajonēšanā teritorija pieskaitīta Austrumlatvijas līdzenuma augšľu rajonam. 
Austrumlatvijas zemienei raksturīgā ūdens sastrēgumu veidošanās un pārpurvošanās procesi daļēji 
noteic augšľu veidošanās apstākļus arī Rubenes pagastā.  

Aknīstes nolaidenuma daļā pārsvarā vidēji un stipri podzolētas velēnu podzolaugsnes, kas vietām 
mijas ar velēnpodzolētajām glejaugsnēm un purvu augsnēm reljefa pazeminājumos. Pacēlumos daļēji 
iekultivētas vāji podzolētās velēnu podzolaugsnes. Ilūkstes pauguraines daļā dominē dažādā pakāpē 
erodētas vāji un vidēji podzolētās un velēnu podzolaugsnes.  

Vidējā augsnes auglība – 30-45 balles. 
Lauksaimniecībā izmantojamā aramzeme stipri akmeľaina un vidēji akmeľaina (attiecīgi 44,2 un 

13,1%). 
Augšľu erozijas pazīmes, kā arī karsta un nogruvuma pazīmes pagastā nav konstatētas. 

 
1.5.3. Derīgie izrakteņi 
 

Rubenes pagastā, saskaľā ar Valsts ģeoloģijas dienesta datiem, ir konstatēti trīs veidu derīgo 
izrakteľu atradnes: smilts, grants un kūdras. 
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12.attēls. Karjers „Rubene” 

Smilts un grants tiek iegūts trijās vietās – karjeros „Rubene”, „Slate” un „Rubiķi” (1.pielikums). 
Prognozēto, nākotnē izpētāmo krājumu apjomi sasniedz 40,0 milj. m3, izpētīto/patlaban izmantoto – 2,18 
milj. m3. Smilts un grants ieguves rādītāji visos trijos karjeros pēdējo gadu laikā doti 5.tabulā. 

 
5.tabula 

Derīgo izrakteľu ieguve 1998.-2005. 

Karjera 
nosaukums 

Derīgais 
izraktenis 

Izmantotājs Ieguve (tūkst.m³) 

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

Rubene Smilts Rubenes 
pagasta 
padome 

- 0,8 - - - - - - 

Rubiķi Smilts AS „Latvijas 
valsts meži” 

- - - - - - 30,54 3,49 

Slate Smilts-
grants, 
smilts 

AS „Latvijas 
valsts meži” 

- - - - - 5,33 10,5 - 

Avots: Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam 
 
Rubenes atradne izpētīta 1989.gadā. Derīgo 

izrakteľu atradnes pase sastādīta 09.04.1999. Tās 
kopējā platība – 3 ha, aprēķinātie smilts krājumi – 
1369,9 tūkst.m3, derīgā slāľa biezums – no 3,4 līdz 7,3 
m, segkārtas biezums – no 0,3 līdz 3,8 m. Derīgo slāni 
veido nešķirota smilts ar 10% frakcijas >5 mm saturu. 
Smilts izmantojama būvniecībai (autoceļu uzbērumu 
veidošanai un seguma izbūvei). Rubenes pagasta 
padomei smilts ieguves kvota pašlaik izmantojamā 
karjerā „Rubene” laikā no 13.08.1998. līdz 13.08.2018. 
noteikta 100 tūkst. m3 apjomā.  

Slates smilts-grants un smilts atradne izpētīta 1992.gadā. Derīgo izrakteľu atradnes pase 
sastādīta 17.01.2003. Derīgo slāni veido smilts. Smilts izmantojama būvniecībai (autoceļu uzbērumu 
veidošanai un seguma izbūvei). Karjers izvietots AS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkľa 210.kvartāla 54. un 55.nogabalā. Derīgo izrakteľu ieguves 
kvotas laikā no 17.01.2003. līdz 16.01.2028. Dienvidlatgales mežsaimniecībai noteiktas: Slates atradnes 
II blokā – 80 tūkst. m3 smilts-grants un 54 tūkst. m3 smilts, III blokā – 41 tūkst. m3 smilts-grants un 44 
tūkst. m3 smilts. II bloka kopējā platība – 2,0 ha, tai skaitā LVM valdījumā esošajās zemēs – 1,5 ha (jau 
esošs karjers 54.nogabalā). III bloka kopējā platība 2,13 ha, tai skaitā LVM valdījumā esošajās zemēs - 
2,0 ha (jau esošs karjers 55.nogabalā). 

Rubiķu smilts atradne pētīta 1989.gadā. Iegulas platība – 119,3 tūkst. m2, aprēķinātie smilts 
krājumi – 459,3 tūkst.m3, derīgā slāľa biezums – no 2,8 līdz 5,9 m, segkārtas biezums – no 0,3 līdz 0,5 m 
(segkārtu veido augsne). Derīgo slāni veido nešķirota smilts ar frakcijas >5 mm saturu līdz 10%, māla un 
putekļu daļiľu saturu 1,4-5,8%. Smilts izmantojama ceļu būvei un remontam (autoceļu drenējošā slāľa, 
segas, kā arī uzbērumu veidošanai). Karjers izvietots AS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkľa 229.kvartāla 12., 13., 14., 19., 32., 38., 40. un 51. nogabalos. 
Smilts ieguves kvota laikā no 16.01.2003. līdz 15.01.2028. Dienvidlatgales mežsaimniecībai noteikta 
459,3 tūkst. m3 apjomā. Derīgo izrakteľu atradnes pase sastādīta 16.01.2003. Atradnes kopējā platība 
11,93 ha, tai skaitā AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajās zemēs - jau esošs karjers 4,94 ha. 

Pagastā ir arī kūdras resursi. To uzskaite veikta 1970-os gados. 1980.gadā publicētajā materiālā 
(Latvijas PSR kūdras fonds uz 1980.gada 1.janvāri) starp Jēkabpils rajona nozīmīgākajām kūdras 
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atradnēm minētas Rubenes pagasta Akmeľkroga-Sila, Stašu, Lāčupītes, Dzērvju, Kaldabruľas atradnes 
(2.pielikums). 

Par rūpnieciskai izmantošanai noderīgiem atzīti Stašu un Kaldabruľas purvā esošie krājumi, 
atbilstoši 966 tūkst. m3 un 122 tūkst. m3 apjomā, bet to rūpnieciska izmantošana šobrīd nenotiek. 

Māla atradnes Rubenes pagasta teritorijā nav pētītas. Iespējams, ka ir sastopamas nelielas māla 
iegulas, jo zināms, ka 20.gs. pirmajā pusē Izabelinas apkārtnē darbojušies nelieli ķieģeļu cepļi. 
 
1.5.4. Meži un purvāji 
 

Pēc Valsts zemes dienesta datiem Rubenes pagastā uz 01.01.2008. atradās 8158,3 ha, t.i., 44,9% 
no kopējās pagasta zemju kopplatības. 

Savukārt pēc Meža valsts reģistra datiem uz 22.10.2008. Rubenes pagastā atrodas 8583,7 ha 
meža zemes, no kurām 59,2% ir valsts meži, bet 40,8% ir pārējie meži (6.tabula). 

 
6.tabula 

Mežu zemju sadalījumu (ha) pa zemes kategorijām Rubenes pagastā (uz 22.10.2008.) 

Meža zemes kategorija (zemes veids) Kopējā platība (ha) Valsts meži (ha) Pārējie meži (ha) 

Mežaudze 7784,4 4607,8 3176,6 

Iznīkusi audze 2,1  2,1 

Izcirtums 363,1 107,3 255,8 

Sūnu purvs 35,4 32,4 3,0 

Zāļu purvs 10,4  10,4 

Pārejas purvs 2,0 2,0  

Lauce 37,8  37,8 

Maža dzīvnieku lauce 108,7 103,2 5,5 

Pārplūstošs klajums 37,5 29,1 8,4 

Uzľēmuma ceļš 48,0 48,0  

Kvartālstiga 31,0 31,0  

Novadgrāvis 123,3 123,3  

Kopā 8583,7 5084,1 3499,6 

Avots: Meža valsts reģistrs 
 
Meža augšanas apstākļu izplatītākie tipi – vēris, slapjais vēris, gārša; sausākās vietās – egļu 

damaksnis, mitrajos pazeminājumos – pārpurvoti priežu meži. Vienlaidus masīvi atrodas gar Eglonas upi 
(Slates mežs, Rātupes mežs, Debesnieku mežs), kā arī pagasta ZR (Upesgala mežs, Slates sils, 
Dūcāres mežs). Citur saglabājušies nelieli lapkoku vai jauktu koku mežu puduri starp tīrumu masīviem. 
Lielākais kompaktais mežu masīvs atrodas pagasta ZR daļā aiz Mazslates, samērā lieli – arī uz A no ceļa 
P72 Ilūkste-Bebrene-Birži, īpaši gar Dunavas pagasta robežu, bet relatīvi sīki – izkaisīti vienmērīgi visā 
pagasta teritorijā.  

Visi pagasta teritorijā esošie mežu masīvi veido nozīmīgu ainavas sastāvdaļu kā telpiskās 
struktūras vertikālais elements, pastiprinot pauguru vertikālās dimensijas izteiksmību. Mežu masīvi pilda 
arī papildus lomu kā aizsargekrāns, mazinot vēju ātrumu. 

Tā kā pēdējo gadu laikā ir palielinājušās neizmantoto lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības, 
tad plānojumā ir attēlotas tās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurās vai nu vajadzētu atjaunot 
lauksaimniecisko darbību, vai arī tajās būtu veicami plānveidīgi apmežošanas pasākumi. 

Pagasta ZR un vidus daļā reljefa pazeminājumos izveidojušies vairāki lielāki purvi: Stašu purvs (52 
ha), Lāčupītes purvs (44 ha), Gaiļu purvs (24 ha), kā arī mazāki purvi. ZR nomalē iesniedzas neliela daļa 
Asares-Spēlānu purva (297 ha), savukārt Z daļā Akmeľkroga-Sila purva (1030 ha). Sastopami gan 
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augstie, gan zemie purvi (2.pielikums). 1960-1980-os gados ar slēgto drenāžu vai vaļējiem grāvjiem 
nosusināta daļa grūti apstrādājamu pārpurvotu un pārmitru platību. 

Purvi un mitrāji uzskatāmi par raksturīgu mozaīkveida ainavas vizuālo elementu. Ekosistēmā purvi 
un mitrāji darbojas kā ūdens akumulators - sevī uzkrājot ūdeni, tie ietekmē tuvākās apkārtnes klimatu un 
ūdens režīmu. Purvi attīra piesārľotos lietus un virszemes ūdeľus, arī mitrāji darbojas kā dabiskas 
piesārľojuma attīrīšanas iekārtas.  
 
1.5.5. Virszemes ūdeņi 
 

Rubenes pagasta virszemes ūdeľu sistēma nav noslēgta vienas administratīvās teritorijas 
robežās, tā ir cieši saistīta ar blakus esošo pagastu virszemes ūdeľu sistēmu. Rubenes pagasta 
ūdensteces un ūdenstilpes atrodas Daugavas un Lielupes sateces lielbaseinā (baseinu ūdensšķirtne 
pagastu šķērso ZR daļā šķērso un tālāk virzās gar pagasta R robežu). 

Rubenes pagasta teritorijā esošie virszemes ūdeľi – ūdensteces un ūdenstilpes – kopā aizľem 
452,7 ha jeb 2,5% no pagasta kopplatības. No visiem ūdeľiem 40,9 ha (9%) aizľem ūdeľi zem zivju 
dīķiem. Rubenes pagasta ūdensteču raksturojums dots 7.tabulā. 
 

7.tabula 
Ūdensteces Rubenes pagastā 

Nosaukums Garums (km) 

Dviete 37  

Eglone (Eglaine) 36  

Radžupe 21  

Bērze 16  

Lāčupīte 14  

Ilzupīte* 12  

Kaldabruľa  12  

Alkšľupīte 7  

Riteniška 4  

* Ūdenstece robežojas vai daļēji atrodas Rubenes pagasta teritorijā. 
 
Pagasta teritoriju šķērso 5 upītes ar caurteci 0,5-1,0 m3. Daugavas baseina upes ir Dviete, Eglone, 

Lielupes baseina - Radžupe. 
Pagasta D daļā tek Dviete (augštecē Bokānu upe). Tā sākas Ilūkstes paugurainē, sākumā tek Z 

virzienā, tad apliec pauguraines Z daļu, ieplūst Dvietes senlejā un turpina tecējumu uz DA, kur kalpo par 
Rubenes un robežu ar Ilūkstes novadu. Kritums augštecē 4 m/km, senlejas posmā – 0,2 m/km. Lielākās 
pietekas pagasta teritorijā – Kaldabruľa (12 km), Alkšľupīte (7 km), Ilzupīte (uz robežas ar Ilūkstes 
novadu). 

Pagasta vidusdaļā tek Daugavas pieteka Eglone (Eglaine). Upes augštece Aknīstes nolaidenumā 
iztaisnota, lejāk tā tek pa mežainu apvidu, no Bērzes ietekas - līkumaina. Kritums Aknīstes nolaidenumā – 
2,5-3,0 m/km. Lielākās pietekas Eglone uzľem nelielā vidusteces posmā, starp tām Rubenes pagasta 
robežās – Lāčupīte (augštecē Cīruļupīte, 14 km) ar pieteku Dzirnavupīti, Riteniška (4 km) un Bērze (16 
km), kas sākas pagasta Z daļā purvainā, mežainā apvidū, vidustecē un lejtecē ir līkumaina, krastos 
plašas palieľu pļavas, baseinā - lieli mežu masīvi. Bērzei ir 8 pietekas, lielākā no tām – Caunupīte 
(Rātupīte, 10,8 km). 

Pa pagasta robežu ar Asares pagastu tek Lielupes baseina upe Radžupes, kas iztek no Plintaukas 
purva Asares pagastā. 
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13.attēls. Rubenes ūdenskrātuve Rubeľos 

Pagastā atrodas Dronku (Latvijas ūdenstilpju klasifikatora kods 43385) ezers (platība 4,4 ha, 
maksimālais dziļums 5,5 metri) un Gulbju (platība 0,7 ha) ezers. Pagastā nav citu lielāku dabisko 
ūdenstilpju. 

Pagasta Z daļā atrodas ~70 ha kopplatībā uzpludināti Slates zivju dīķi, kas agrāk izmantoti 
zivsaimniecībā. Pašlaik pagastā ar intensīvu zivsaimniecību nenodarbojas un arī plānojumā nav attēlotas 
vietas, kas būtu izmantojamas šādiem mērķiem, jo ierobežojumi nodarboties ar zivsaimniecību pagsta 
ūdensobjektos nav noteikti.  

Pagastā atrodas Grūbes dzirnavezers (platība 1,0 ha), Kaldabruľas dzirnavezers, Mazvāverīšu 
dzirnavezers (platība 1,0 ha), Spēlānu dzirnavezers (platība 1,0 ha). 

Rubenes ūdenskrātuves (Latvijas ūdenstilpju klasifikatora kods 43380) platība ir 4,7 ha, tajā ietek 
un no tā iztek Dzirnavupīte. 

Pašlaik ūdensobjektiem Rubenes pagasta 
teritorijā nav noteikti motorizēto un citu ūdens 
braucamrīku izmantošanas noteikumi. Pagastā nav 
noteiktas oficiālas iekšzemes peldētavas, kas atbilstu 
MK 11.08.1998. noteikumu Nr.300 „Peldvietu 
iekārtošanas un higiēnas noteikumi” prasībām. Kā 
nereģistrēta iekšzemes peldvieta Rubenes pagasta 
teritorijas plānojumā ir attēlota peldvieta pie Rubenes 
ūdenskrātuves. 

Saskaľā ar MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi 
par virszemes un pazemes ūdeľu kvalitāti” 
(12.03.2002.) prioritārie zivju ūdeľi (saldūdeľi, kuros 
nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu 
zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus) Rubenes pagasta teritorijā nav noteikti. 

Zivju resursu saglabāšana un palielināšana virszemes ūdeľos veicama saskaľā ar Zvejniecības 
likumu (12.04.1995.). 
 
1.5.6. Pazemes ūdeņi  
 

Rubenes pagasta teritorijā pazemes ūdeľi ir pats galvenais dzeramā ūdens apgādes avots. 
Centralizētai ūdensapgādei galvenokārt tiek izmantoti Arukilas – Amatas ūdens kompleksa spiedūdeľi 
(artēziskie ūdeľi). Grodu akās dzeramais ūdens tiek iegūts no gruntsūdeľiem. Datu par spiedūdeľu un 
gruntsūdeľu kvalitātes rādītājiem nav. Teorētiski varētu būt paaugstināts dzelzs saturs un cietība, līdzīgi 
kā daudzām ūdensgūtnēm Latvijas austrumu daļā. 
 

1.6. Dabas un kultūras mantojums 
 
1.6.1. Nacionālas nozīmes dabas aizsargājamās teritorijas 
 

Aizsargājamās teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā 
saskaľā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu. Tās tiek izveidotas, aizsargātas un 
apsaimniekotas lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību, nodrošinātu zinātniskos pētījumus un 
vides pārraudzību, kā arī lai saglabātu sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. 

Rubenes pagastā atrodas NATURA 2000 teritorija dabas parks „Dvietes paliene” (Natura 2000 
teritorijas kods: LV0302900) nodibināts 2004.gadā, tā platība ir 4989 ha un administratīvi tas ietilpst 
Ilūkstes novadā un Dvietes pagastā, kā arī Rubenes pagasta austrumu daļā – uz austrumiem no 
Kaldabruľas, un aizľem Dvietes upes augšteci ar tai pieguļošajām teritorijām (14.attēls). 
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Dvietes paliene ir izcila regulāri applūstošu palieľu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes un 
Ilūkstes upes ietekas Daugavā. Tā ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā 
un nozīmīgākā caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī Latvijā (ar vislielāko vienlaikus 
reģistrēto caurceļojošo ūdensputnu daudzumu, >25000). Griezei konstatēts augstākais ligzdošanas 
blīvums DA Latvijā. Te atrodas viens no lielākajiem zināmajiem ķikutu riestiem Latvijā. Novērots arī 
vidējais ērglis, mazais dumpis. Daudz retu augu un aizsargājamu pļavu biotopu. Pavisam teritorijā 
konstatētas vismaz 28 ES Putnu direktīvas 1.pielikuma un 28 Latvijas īpaši aizsargājamo putnu sugas. 
Teritorijā sastop daudzas reto un īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku (īpaši – bezmugurkaulnieku, 
abinieku un putnu) sugas. 

2005.gadā Latvijas Ornitoloģijas biedrība šai teritorijai izstrādāja dabas aizsardzības plānu 
(apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu Nr.118 (21.03.2006.), kura mērķis ir saglabāt šīs teritorijas 
unikālās dabas vērtības, vienlaicīgi domājot par dabai draudzīga tūrisma attīstību. Dabas parkā „Dvietes 
paliene” tiek īstenotas vairākas no dabas aizsardzības plānā paredzētajām darbībām. 

 
14.attēls 

Dabas parks „Dvietes paliene” 

 
Avots: Buklets „Dvietes paliene”, izdevējs „Latvijas Dabas fonds”  
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Aizsargājamo augu atradnes un mikroliegumu teritorijas (teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši 
retu sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzībai), kā arī aizsargājamie dabas pieminekļi pagastā nav 
noteikti. 

Rubenes pagasta teritorijā, AS „Latvijas valsts meži” teritorijā ir izdalīti 201,6 ha dabiskie meža 
biotopi, kas atrodas samērā izklaidus saimnieciskajos mežos. Dabiskie meža biotopi ir saudzējamas un 
aizsargājamas maz cilvēku ietekmētas, aizsargājamas, tuvu dabiskam neskartam mežam ar tā 
struktūrām līdzīgas platības. Šīs platības patreizējā statusā tiem aizsargātas no valsts meža dienesta un 
Latvijas valsts mežu vienošanās pamatiem, valsts normatīvu statusu tie var iegūt, ja eksperts ierosina un 
noformē mikrolieguma ierosināšanu. 
 
1.6.2. Vietējas nozīmes dabas pieminekļi  
 

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā kā vietējas nozīmes dabas piemineklis ir iekļauts Velna 
pēdas akmens. Tas atrodas Dronkās, apmēram 100 m uz DA no Dronku kapiem, diezgan grūti pieejamā 
vietā. Akmens ir dziļi zemē iegrimis un tam ir diezgan gluda galdveida virsma, kurā redzamas iedobes 
(pēdu nospiedumi). Pastāv ticējums, ka pirms saules lēkta rasā, kas sakrājusies iedobē (pēdā), nomazgā 
rokas, uz kurām ir kārpas, tās izzūdot. 
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1.6.3. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 
 

Rubenes pagasta kultūras pieminekļu saraksts veidots saskaľā ar Valsts nozīmes 
kultūrvēsturisko arhitektūras pieminekļu sarakstu, kas apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas rīkojumu 
Nr.128 „Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu” un to vispārīgais raksturojums dots 
8.tabulā. 

 
8.tabula 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Rubenes pagastā 

Aizsardzības 
Nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļu 
nosaukums 

Atrašanās vieta Pieminekļu 
datējums 

926. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Dronku apmetne Dronku ezera A krastā 
pie Dronkām 

 

927. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Slates senkapi Mežgales mežniecības 
Lapsu iecirknī, Slates silā 

 

928. Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Zesercelmu senkapi Pie bijušajām Zesercelmu 
mājām 

 

929. Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Ģevrānu Velna 
akmens - kulta vieta 

Pie Ģevrāniem un 
Atpūtām 

 

930. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Lubiľu viduslaiku 
kapsēta 

Pie Lubiľu mājām  

931. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Rubiķu sila senkapi Pie Rubiķu mājām  

932. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Kaldabruľas 
pilskalns ar apmetni 

Pie Sēļu kapsētas  

3400. Valsts 
nozīmes 

Māksla Kokgriezums 
„Eľģeļu galvas” 

Rubeľos 18.gs.1.p. 

3401. Valsts 
nozīmes 

Māksla Kristāmtrauka 
pamatne 

Rubeľos 18.gs.1.p. 

3402. Valsts 
nozīmes 

Māksla Krucifikss Rubeľos 18.gs.1.p. 

3403. Valsts 
nozīmes 

Māksla Skulptūra „Lieldienu 
Kristus” 

Rubeľos 18.gs.1.p. 

Avots: Valsts kultūras pieminekļu un aizsardzības inspekcija 
 
Rubenes pagasta teritorijā atrodas septiľi arheoloģijas pieminekļi.  
Dronku apmetne (aizsardzības numurs 926.) – vēlajā dzelzs laikmetā atradumu iegūti arī pie 

tagad pamestajām Ezeriľu mājām Dronku-Rubiķu ceļa malā. 1937.gada 6.jūnijā Jānis Dronka nodeva 
pieminekļu valdei dzelzs platasmens cirvi, kas bija pirms gada izarts pie Ezeriľu māju šķūľa. Turpat 
netālu esot vieta, kas saukta par „mēra kapiem”. 

Par arheoloģijas pieminekļiem uzlūkojamas arī viduslaiku ciemu vietas, kur konstatējams 
kultūrslānis ar viduslaikiem raksturīgiem atradumiem. 1937.gada rudenī Dronku māju saimnieks Augusts 
Dronka arheologam P. Stepiľam rādījis dzirnakmeni, kas kādreiz izarts Dronku māju zemē. Tobrīd 
dzirnakmeni izmantoja par slogu pagrabā. Kad Dronku mājas apmeklētas 1986.gada rudenī, veco 
dzirnakmeni vairs atrast nevarēja, toties pārstaigājot māju apkārtni, nolaidenajā tīrumā pret Dronku ezeru 
ap 3,5 ha platībā, konstatēja kultūrslāni senā Dronku (varbūt tam bija ari cits nosaukums) ciema vietu. Te 
tika salasīti vairāki kilogrami senu lausku. Domājams, ka dzirnakmens ari atrasta tepat, šī ciema vietā. 

Slates senkapi (aizsardzības numurs 927.) – atrodas Slates silā (ap 3 km garā meža masīvā uz 
ZR no Slates). Uzkalniľu senkapi silā izvietoti trijās grupās: Slates sila ziemeļrietumu daļā mežmalā pret 
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15.attēls. Ģevrānu Velna akmens – kulta 

vieta 

bijušajām Ērgļu mājām-19 uzkalniľi, ap 300 m uz dienvidaustrumiem ir slikti saglabājušies 10 uzkalniľi. 
Trešā uzkalniľu grupa atrodas Slates sila austrumu daļā pie ziemeļrietumu - dienvidaustrumu virzienā 
orientētas stigas. Šeit bijuši deviľi uzkalniľi. 

Slates sila senkapos pirmos pētījumus veica jau 1896.gadā krievu arheologa S. Bogojavļenska 
vadībā. Viľš izpētīja vienu uzkalniľu. Nozīmīgākie bija 1925.gada izrakumi, ko vadīja toreiz jaunais 
igauľu arheologs H. Moora (izpētīja piecus uzkalniľus), un 1927.gada izrakumi latviešu arheologu F. 
Baloža un E. Šľores vadībā (izpētīja 12 uzkalniľus). Pēc šiem pētījumiem kļuva skaidrāka uzkalniľu 
izbūves secība, apbedīšanas tradīcijas un to datējums. 

Sākotnēji no lieliem akmeľiem (to caurmērs sasniedza apmēram metru) vai arī no nelielākiem 
akmeľiem tika izveidots, izkrauts aplis, kura diametrs bija līdz 10 m. Apļa centrālajā daļā tika guldīts 
saimes vecākais, uz ko norāda centrālā apbedījuma īpašais novietojums un līdzdoto senlietu daudzums 
un kvalitāte. Virs mirušā uzbēra smiltis. Vēlāk apbedot, citus nelaiķus izvietoja apļa iekšpusē ap centrālo 
apbedījumu un arī pār tiem pārbēra smiltis. Tādējādi vairāku desmitu, varbūt pat simtu gadu laikā arvien 
augstāk pacēlās uzkalniľš. To izmēri ir dažādi: caurmērs no 5 līdz 14,2 m, augstums - 0,4 - 1,3 m. Vēlā-
kos laikos mirušos sāka ari apbedīt, ierokot kapu bedres jau izveidotajā uzkalniľā vai apbedot 
uzkalniľam līdzās. Jaunu uzkalniľu veidošanu izbeidza 5.gs. 

Laika gaitā akmeľu riľķis „applūda” ar smiltīm, tāpēc mūsdienās vēl nesapostītos uzkalniľos 
vērojamas tikai atsevišķu akmeľu galvas vai arī akmeľi vispār nav ieraugāmi. Akmeľu riľķi ap 
apbedījumiem skaidro dažādi, ticamāk ka tas bija simboliskā robeža starp dzīvo un mirušo pasauli, bet 
iespējami ari citi skaidrojumi, piemēram, akmeľu riľķis un uzkalniľš kā pasaules modelis. 

Mirušos, tērptus svētku drēbēs, dzīvei viľsaulē līdzi dodot rotas, darbarīkus un ieročus, apbedīja 
nesadedzinātus, izstieptā stāvoklī uz muguras, parasti ievērojot ziemeļrietumu-dienvidaustrumu 
orientāciju. Apbedīšanas tradīcijās liela nozīme bija dažādiem ugunsritiem, par ko liecina atrastās ogles 
un degumu paliekas. 

Slates sila senkapi ir lielākais šāda veida uzkalniľu kapulauks Latvijā, un tā nozīmību apliecina 
pieminekļa biežā pieminēšana darbos par dzelzs laikmetu. 1928.gadā tika publicēta H. Mooras sarakstītā 
grāmata par Slates sila senkapu izrakumu rezultātiem. 

Zesercelmu senkapi (aizsardzības numurs 928.) – Sēļu apbedīšana uzkalniľos turpinājās līdz 
mūsu ēras 15.gs. kad šo apbedīšanas veidu nomainīja mirušo apbedīšana līdzenos kapulaukos. Šāda 
pāreja no viena apbedījumu veida uz otru labi novērota arheoloģiskajos izrakumos pie bijušajām 
Zesercelmu mājām. Šo māju vieta atrodas Rubenes-Bebrenes lielceļa malā pāris kilometrus no 
Rubeľiem. Ap 1926.gadu rokot zemi, uzgāja cilvēku kaulus un senlietas. 1934.gadā arheoloģes E. 
Šľores vadībā te tika izdarīti pētījumi un konstatēts, ka vēlākos gadsimtos mirušie guldīti ārpus agrā 
uzkalniľa akmeľu žoga. 

Ģevrānu Velna akmens - kulta vieta 
(aizsardzības numurs 929.) – akmens atrodas pāris 
kilometru uz austrumiem no Rubeľu ciema, starp 
Ģevrānu un Atpūtu mājām, nelielās Lāčupītes labajā 
krastā. Akmens apkārtne meliorēta un upīte izgrāvota. 

Akmens garums - 5,7 m, platums - 3,7 m, 
augstums pret lauku - 1,2 m, bet pret upīti- 2,1 m. 
Akmenim bija uzstumta velēna no meliorēta tīruma, 
tagad nedaudz atrakta, bet lielu daļu savas varenības 
tas tomēr ir zaudējis. 

„Velna pēdas” akmens ir no granīta un jau samērā 
sadēdējis, kaut lielu plaisu nav. Ir atsevišķi izlūzumi un 
robi, tomēr šķiet, ka tie nav cilvēku roku darināti. Visādā ziľā šajos robos grūti atpazīt teikas minētās 
cilvēku pēdas un lopu kāju nospiedumus. Akmens plaisainība paglābusi to no agrākajiem dzirnkaļiem un, 
kā stāsta, arī no mūsdienu akmeľkaļiem. 
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16.attēls. Rubenes pagasta padomes ēka 

Spriežot pēc teikas un akmens nosaukuma, tas pieskaitāms pie Latvijā samērā plaši izplatītajiem 
pēdakmeľiem. Iespējams, ka pēdas, kas agrāk uz akmens bija daudz labāk saskatāmas un visvairāk 
mulsināja ļaužu prātus, laika gaitā nodēdējušas un mūsdienās vairs vispār nav atrodamas. 

Lubiņu viduslaiku kapsēta (aizsardzības numurs 930.) – viduslaikos mirušos apbedīja gan 
lielākās kapsētās, kas atradās baznīcu tuvumā, gan ari nelielās lauku kapsētiľās. Pēdējās mazāk tika 
ievēroti ar kristīgo ticību saistītie kanoni, mirušajiem dzīvei viľsaulē deva līdzi šajā saulē lietotos 
darbarīkus un ieročus. Tomēr nereti mirušie tika apbedīti bez jebkādām piedevām. 

Pagaidām šāda viduslaiku kapsētiľa konstatēta meliorētā tīrumā pie Lubiľu mājām. Iepriekš 
viduslaiku Lubiľu kapsēta nebija zināma, pirmās ziľas 1986.gadā par to sniedza Milda Jērāne un 
Laimonis Malāns. Pārstaigājot aparto tīrumu, kapu teritorijā starp cilvēku kauliem uzieta neliela sirds 
veida saktiľa. 

Rubiķu sila senkapi (aizsardzības numurs 931.) – uzkalniľa senkapi situēti divās grupās. Pirmā 
grupa atrodas ap 200-300 m pa labi no meža ceļa stūrī. Senkapi – 14 uzkalniľi atrodas palielu egļu mežā 
uz pāris metru augsta izcēluma muguras. Uzkalniľi izvietojušies kompaktā grupā aptuveni Z-D virzienā. 
Otra uzkalniľu grupa atrodas līdzenā vietā uz ZZR no pirmās uzkalniľu grupas. Attālums starp abām 
uzkalniľu grupām ap 70 m. Uzkalniľu grupā ietilpst 6 uzkalniľi. Senkapus 1938.gadā pētījis P. Stepiľš, 
līdz šim atklāts tikai viens apbedījums ar latgaļu sievietei raksturīgām rotām. Senkapos vēlajā dzelzs 
laikmetā (10-12.gs.) sēļi savus mirušos atkal sāka apbedīt kolektīvos uzkalniľos. 

Kaldabruņas pilskalns ar apmetni (aizsardzības numurs 932.) – viena no senākajām sēļu 
apmetnes vietām, kas atrodas netāla no ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži, aiz Sēļu kapsētas. 

Kādreiz pilskalna plakumā (tā caurmērs ir 50 m) notikuši izrakumi. Kaldabruľas pilskalns ierīkots 
ap 8 m augstā kalnā. Visu kalnu dažus metros zem plakumā ieloka terase, bet austrumu pusē vērojama 
arī vēl otrā. Pilskalna plakuma dienvidu malā atrada ar nocietinājumu izbūvi saistītu akmeľu kaudzi. 
Ieejas vieta pilskalnā vedusi no austrumu puses, kur terasē vērojams pārtraukums. 

Kultūras slānis konstatēts ne tikai pilskalna plakumā (0,2 - 0,6 m), bet ari ielejā starp pilskalnu un 
Sēļu kapsētas kalnu (kultūrslāľa biezums ir 0,6 - 0,7 m). Tas liecina, ka ļaudis dzīvojuši ne tikai pašā 
pilskalnā, bet ari tā pakājē. 

Arheoloģiskie atradumi liecina, ka pilskalnā ļaudis dzīvojuši jau 1.gadu tūkstotī pirms mūsu ēras 
līdz mūsu ēras sākumam, bet apmetni pilskalna pakājē ierīkojuši vēlāk. Iespējams, ka ar pilskalna 
apdzīvotājiem saistās cilvēku kaulu atradumu vieta pie bijušajām Krauju mājām, kas atrodas ap 700 m uz 
ziemeļiem no pilskalna. 

Rubenes pagastā atrodas Rubeľu katoļu baznīca, kas nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā, tomēr tajā atrodas četri valsts nozīmes mākslas pieminekļi: kokgriezums „Eľģeļu 
galvas” (3400.), kristāmtrauka pamatne (3401.), krucifikss (3402.) un skulptūra „Lieldienu Kristus” (3403.). 
 
1.6.4. Pagasta kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti  
 

Pagasta teritorijā atrodas no kultūrvēsturiskā 
aspekta vērā ľemami vēstures objekti, kas nav iekļauti 
valsts apstiprinātajā sarakstā. Tie parādīti kā pagasta 
kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti, kam netiek noteiktas 
aizsargjoslas. 

Rubenes pagasta padome ēka – pirmais 
pagastnams uzcelts uz Bernānam piederošās zemes 
Jēkabpils-Ilūkste lielceļa malā. Tā bija koka celtne un 
1890.gadā nodega. 1892.gadā pagasta vecākā Jāľa 
Daģa laikā uzcelta tagadējā lauku akmeľu mūra ēka. 
1915.gada 13.septembrī (pēc vecā kalendāra) vācu 
armija pagastu okupēja un pagasta administrāciju pārľēma vāciešu militārā vara. Pagastmājā ierīkoja 
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18.attēls. Rubenes katoļu baznīca 

 
19.attēls. Piemineklis Jānim Rainim 
Rubeľos 

 
17.attēls. Slates skolas ēka 

pārtikas noliktavu. Decembrī pēc okupācijas izbeigšanās ievēlēja pagasta padomi un „Izpildu komiteju”. 
Slates skolas ēka – akmens mūra ēka, kas jau vēsturiski 1882.gadā celta skolas vajadzībām. 

Mazā skolēnu skaita dēļ skola 2006.gadā slēgta, pašlaik skolas telpās atrodas Slates sabiedriskais 
centrs.  

Kaldabruņu skolas ēka – skolas ēka sākta celt 
1904.gadā Bebrenes-Rubeľu ceļa malā. Bebrenes 
muižas īpašnieks Plāters - Zībergs šai vajadzībai 
iedāvinājis 2 pūrvietas zemes, 30 000 ķieģeļu un 
būvkokus. Skolas ēkas būve nobeigta 1907.gadā. 
1915.gadā iebrūkot vāciešiem, mācības skolā vairs 
nenotiek. Skola atsāk mācības 1920.gadā, bet aktīvāka 
darbība notiek līdz 1940.gadam. Padomju laikā skola 
darbojas kā 4-klasīgā pamatskola, līdz pat slēgšanai 
1973.gadā. 1994.gadā skola atsāk darbību kā 4-klasīgā 
pamatskola, tā darbojas līdz 2002.gadam. 

Rubenes mācītājmāja – celta ap 1882.-1884.gadu kā skola, bet mācības tajā nav notikušas. Lai 
jaunuzcelto māju kaut kā izmantotu, vietējā katoļu draudze panāca, ka to nodod katoļu mācītāju rīcībā kā 
dzīvojamo māju, kur padomju laikos bija dzīvokļi un kādu laiku it kā skola. Ar neatkarības atgūšanu ēka 
atkal pārgāja baznīcas ziľā. 

Rubeņu katoļu baznīca – mūra baznīca ir akmeľu būve, 
celta 1893.gadā uz senajiem kapiem, pa kreisi no vecās koka 
baznīcas. Plānu izstrādāja inženieris no Polijas, bet materiālus būvei 
pieveda draudzes locekļi. Rubeľu baznīca celta ar vienu torni, 
apmēram 30×17 m liela. Baznīca celta krusta veidā, mūrus no 
ārpuses atbalsta daudzi piloni. Jumts melnā skārda, krāsots. No 
ārpuses baznīca vēlākos gados apmesta un balti krāsota. Ieejas 
durvis no gala un no sakristejas. Grīda un griesti no koka, griesti 
segti līmeniski. Kora telpas balsta 2 pīlāri un tajās ir ērģeles. Baznīcā 
trīs altāri Lielais altāris mūra ar koka virsbūvi, tajā ir glezna „Kristus 
Olīvu dārzā”, bet virsū sv.Miķeļa glezna. Presbiterijā pie sienām 
četras evaľģēlistu gleznas. Presbiterija abās pusēs sakristejas. 
Kreisās puses sakristejā glabājas baznīcas cēlāja prāvesta 
Ā.Dobkieviča portrets-glezna. Abi sānu altāri bagātīgi rotāti ar 
kokgriezumiem. Labās puses altārī sv.Pētera, bet kreisās 
sv.Ģimenes glezna. Baznīcā soli dievlūdzējiem, kancele, četri 
feretroni no tiem trīs ļoti veci, ir īpatnējs kokā griezts kristību trauks, 
ko pamatā tur trīs eľģeļi un virsū „Pestītāja Kristīšana Jordānā” figūras. 

Kaldabruņas luterāņu baznīca Červonkā – celta 
1848.-1852.gadā. Ērģeles 1862.gadā būvējis Martins. 
1865./66.g. šinī baznīcā kristīts latviešu tautas 
ievērojamākais dzejnieks Rainis. 1935.gadā baznīcā 
notika lielāki remonti. 1986.gadā kad baznīcu atsavināja, 
tajā ierīkoja minerālmēslu noliktava. Pašlaik tā jau ir 
sakopta un tajā notiek dievkalpojumi. 

Piemineklis Jānim Rainim – tēlnieka Kārļa 
Baumaľa granītā cirstā Raiľa skulptūra atrodas Rubeľos, 
laukumā pie kultūras nama ēkas, tā atklāta 1969.gadā. 

http://feretroni.no/
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1.7. Infrastruktūra 
 

Jebkurā administratīvā vienībā infrastruktūras uzdevums ir tās teritorijā optimāli nodrošināt dažāda 
veida pakalpojumus: sākot no ikdienā lietoto komunālo pakalpojumu – ūdens, elektrības, sakaru, 
sabiedriskā transporta u.tml. – nodrošināšanas līdz ekonomisko attīstību veicinošo – transporta, sakaru – 
pastāvēšanai. 

Saskaľā ar LR likumu „Par pašvaldībām” pašvaldības savas teritorijas robežās nodrošina 
galvenokārt komunālos pakalpojumus – siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeľu attīrīšanu. Tiek 
nodrošināti arī atsevišķi ekonomisko attīstību veicinoši pakalpojumu veidi – dažāda veida transporta un 
atsevišķi sakaru pakalpojumi. 

Atsevišķus pakalpojumu veidus (elektroapgādi, gāzes apgādi, sakarus) var nodrošināt privātās 
struktūras. 

Rubenes pagasta teritorijas plānojuma izstrādāšanas kontekstā tika apzināti sekojoši 
infrastruktūras veidi: 

1) komunālās apgādes infrastruktūra: siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija;  
2) elektroapgāde; 
3) gāzes apgāde; 
4) telekomunikācijas; 
5) transporta infrastruktūra; 
6) meliorācijas sistēmas. 
Pagastā esošie infrastruktūras objekti – būves un tīkli – pieder gan valstij, gan pašvaldībai, gan 

privātām struktūrām, kas noteic atšķirīgus apsaimniekošanas principus un nozaru attīstības iespējas. 
 
1.7.1. Siltumapgāde 
 

Centralizētā apkures sistēma savulaik darbojusies Rubeľu un Slates ciemos, bet 1990-to gadu 
vidū tās darbība pārtraukta. Centrālā katlu māja privatizēta un tiek izmantota citiem mērķiem. 
2004./2005.gada apkures sezonā Rubeľos darbojas divas vietējās katlu mājas – bērnu dārza ēkā un 
atsevišķi stāvoša pie kultūras nama. Pirmā nodrošina siltumapgādi bērnudārzam, aptiekai, ambulancei, 
otra - kultūras namam. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas netiek centralizēti apgādātas ar siltumu.  

Visas pārējās ēkas un būves apdzīvotajās vietās un viensētās apsilda vietējās apkures iekārtas. 
Galvenais kurināmais – malka. 

Tā kā pagasta teritorijā nav ļoti lielu gaisa piesārľojuma avotu, tad gaisa kvalitātes problēmas šeit 
nav aktuālo vides jautājumu lokā. Kā lielākie gaisa piesārľojuma avoti pagastā minamas katlu mājas un 
kokapstrādes uzľēmumi, kā arī autotransporta radītais piesārľojums (vairāk skatīt nodaļā 1.8.1. „Gaisa 
kvalitāte”). 
 
1.7.2. Centralizētā ūdensapgāde 

 
Rubenes pagasta teritorijā dzeramā ūdens apgādei pamatā tiek izmantoti artēziskie ūdeľi. 

Artēziskie urbumi (pazemes ūdeľu ūdensgūtnes) atrodas 26 vietās, no kuriem 4 urbumi ir pašvaldības, 
22 – privāts īpašums.  

Centralizēto ūdensapgādi pagasta teritorijā nodrošina Rubenes pašvaldības komunālais dienests, 
kas ar centralizētu ūdensapgādi nodrošina Rubeľu un Slates iedzīvotājus. 

Rubenes pagastā atrodas četras centralizētās ūdens ľemšanas vietas, kuru raksturojums dots 
9.tabulā.  
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9.tabula 
Ūdens ľemšanas vietu raksturojums 

Ūdens avota 
identifikācijas 
numurs 

Ūdens ľemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)  Ūdens daudzums 

Nosaukums un 
atrašanās vieta 

Ģeogrāfiskās 
koordinātas  

Ūdens 
saimnieciskais 

kods 

Teritoriālais 
kods 

m³/dienā m³/gadā 

DBN Nr.7465  Art. urbums 
Rubeľos N2 

56°08'41'' 
25°58'32'' 

43368200 5682 93,39 34087,35 

DBN Nr.7462  Art. urbums 
Rubeľos N1 

56°07'55'' 
25°59'11'' 

43368200 5682 rezervē rezervē 

DBN Nr.7464  Art. urbums 
Slatē N3 

56°12'01'' 
25°59'54'' 

43369000 5682 42,10 15366,50 

DBN Nr.7463  Art. urbums 
Slates skolā N4 

56°12'03'' 
26°00'02'' 

43369000 5682 0,60 219,00 

Avots: Atļauja B kategorijas piesārľojošai darbībai Nr. JR – B 9 
 

Rubeľu ciemā ūdensapgāde tiek realizēta no viena urbuma (VĢD DB Nr.7465) ar ūdens ieguves 
apjomu 93,39 m³/dnn. jeb 34087,35 m³/gadā, bet viens ir rezerves urbums VĢD DB 7462. 

Ūdensapgādes urbums (DB 7465) ir ierīkots 1974.gadā ir ierīkots Gaujas-Amatas (D3gj+am) 
ūdens horizontā un tas ir 90 m dziļš. 

Gaujas-Amatas ūdens horizonta virsma urbuma rajonā atrodas 31 m dziļumā no zemes virsmas. 
Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži - smilšakmeľi ar māla starp kārtām. Ūdensapgādei 
izmantojamais intervāls atrodas 74-88 m dziļumā. Ekspluatācijas urbuma debits ir 2,9 l/sek., īpatnējais 
debits - 0,8 l/sek. Ūdens mineralizācija ir 0,34 g/l, kopējā cietība - līdz 6,3 mmol/l, paaugstināts dzelzs 
saturs (urbuma pases dati). 

Pazemes ūdeľus no piesārľošanas neaizsargātajiem gruntsūdeľiem atdala kvartāra nogulumi - 
smilšmāli un smiltis, kuru kopējais biezums ir 31 m, no tiem 17 m ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, 
Gaujas-Amatas horizonta augšējās daļas (līdz urbuma filtra augšai) 14 m biezie ūdens vāji caurlaidīgie 
māla slāľi. 

Pēc Valsts ģeoloģijas dienesta (turpmāk tekstā VĢD) arhīva un urbuma pases datiem Gaujas-
Amatas ūdens horizonta statiskais līmenis ir 4 m no zemes virsmas un kvartāra nogulumu ūdeľu 
statiskais līmenis - 1 m no zemes virsmas. Horizontu līmeľu starpība ir 3 m. Ūdens līmeľa 
pazeminājums ekspluatācijas urbumā izmantojamajā ūdens horizonta ekspluatācijas laikā iespējams 2-5 
m, atkarība no urbuma debita. 

Stingra režīma aizsargjoslas lielums noteikts ľemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi. 
Bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķinam ir izmantotas Institūta „VODGEO” izstrādātās 
metodes, ľemot vērā ūdens patēriľu pēc urbuma pases datiem - 2,9 l/sek. un ūdens patēriľu pēc 
pasūtītāja datiem - 34087,350 m3/gadā (93,39 m3/diennaktī). 

Gaujas-Amatas ūdens horizonts ir ļoti labi aizsargāts, jo ūdens vāji caurlaidīgo iežu biezums ir 
lielāks par 20 m (kvartāra - 17 m, Gaujas-Amatas horizonta augšējas daļas - 14 m). Ľemot vērā ūdens 
horizonta aizsargātības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, bakterioloģiskā aizsargjosla 
nav nepieciešama, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz Gaujas-Amatas ūdens horizontam ir lielāks par 200 
diennaktī, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 265 m pie ūdens patēriľa 93,4 m3/diennaktī un 440 m pie 
ūdens patēriľa 2,9 l/sek. 

Ūdensapgādes sistēma Rubeľos izbūvētas 70.gadu vidū un to izmanto 276 iedzīvotāji. 
Ūdensvada tīklu kopējais garums ir 4,4 km un lielākā daļa tīklu ir nolietojušies, cauruļvadu diametri 
neatbilst faktiskajai slodzei.  
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Ūdensvada rekonstrukcija, izľemot avāriju novēršanu, nav veikta. Maģistrālie ūdensvada tīkli 
veidoti no 80 un 150 mm ķeta caurulēm, ielu tīkli un pieslēgumi – no 25-50 mm polietilēna caurulēm. Ēku 
ievados nav noslēgarmatūras. Metāla ielu tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, noslēgumarmatūras nedarbojas. 

Rubeľos 70.gados tika uzbūvēti 2 metāla ūdenstorľi ūdens rezervju uzkrāšanai. Viens no tiem 
90.gados sabruka pēc tam, kad bija ziemā aizsalis, otrs tornis ir saglabājies, bet ir pilnībā tehniski 
nolietojies un vairs netiek izmantots. 

Rubeľos ūdens mājā var paľemt ūdeni ugunsdzēšanas vajadzībām. 
Ūdensapgādes sistēmas Slatē izbūvētas 20.gs. 60-to gadu beigās, bet pēc tam ir veikti tikai 

remonti un jaunu objektu pieslēgšana. Ūdensapgādes sistēmas kopējais garums ir 1,4 km un to izmanto 
120 iedzīvotāji. Maģistrālie ūdensvada tīkli veidoti galvenokārt no 50 mm plastmasas caurulēm, ielu tīkli 
un pieslēgumi - no 25-50 mm plastmasas caurulēm. Maģistrālo tīklu diametrs ir par mazu, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdens spiedienu. 

Slatē izbūvēts metāla ūdenstornis, ko izmanto spiediena regulēšanai un ugunsdzēsībai 
nepieciešamās ūdens rezerves uzkrāšanai. Ūdensapgādes sistēmā nav uzstādītas otrā pacēluma sūkľu 
stacijas. 

Slates ciema ūdensapgāde tiek realizēta no 2 urbumiem - VĢD DB Nr. 7464 (Slates centrā) ar 
ūdens lietošanas daudzumu 42,1 m³/ diennaktī jeb 15366,5 m³/gadā un VĢD DB Nr. 7463 (bijušā Slates 
pamatskola) ar ūdens lietošanas daudzumu 0,6 m³/ diennaktī jeb 219,0 m³/gadā. 

Urbumos uzstādīti ECV tipa sūkľi. Skolas urbumam veikta rekonstrukcija un visas tehnoloģiskās 
iekārtas nomainītas. Pie artēziskajiem urbumiem ierīkoti paviljoni. Saražotā ūdens daudzumu nosaka pēc 
skaitītājiem. 

Ūdensapgādes urbums (DB 7464.- 1967. g. 40 m) ir ierīkots Pļaviľu (D3pl) ūdens horizontā. 
Pļaviľu ūdens horizonta virsma urbuma rajonā atrodas 28 m dziļumā no zemes virsmas. Horizontu 

veido karbonātiski ieži - dolomīti ar dolomītmerģeļa starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls 
atrodas 28-40 m dziļumā. Ekspluatācijas urbuma debits ir 4 l/sek., īpatnējais debits - 1,9 l/sek. Ūdens 
mineralizācija ir 0,20 g/l, kopējā cietība - līdz 3,8 mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs (urbuma pases dati). 

Pazemes ūdeľus no piesārľošanas neaizsargātajiem gruntsūdeľiem atdala ūdens vāji 
caurlaidīgie kvartāra nogulumi - mālsmiltis, kuru kopējais biezums ir 28 m. 

Pēc VĢD arhīva un urbuma pases datiem Pļaviľu ūdens horizonta statiskais līmenis ir 4,5 m no 
zemes virsmas un kvartāra nogulumu, ūdeľu statiskais līmenis - 2 m no zemes virsmas. Horizontu 
līmeľu starpība ir 2,5 m. Ūdens līmeľa pazeminājums ekspluatācijas urbumā izmantojamajā ūdens 
horizonta ekspluatācijas laikā iespējams 0,5-2,5 m, atkarība no urbuma debita. 

Stingra režīma aizsargjoslas lielums noteikts ľemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi. 
Bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķinam ir izmantotas Institūta „VODGEO” izstrādātās 
metodes, ľemot vērā ūdens patēriľu pēc urbuma pases datiem - 4 l/sek. un ūdens patēriľu pēc 
pasūtītāja datiem - 15366,5 m3/gadā (42,1 m3/ diennaktī). 

Pļaviľu ūdens horizonts ir ļoti labi aizsargāts, jo ūdens vāji caurlaidīgo iežu biezums ir lielāks par 
20 m (kvartāra - 28 m). Ľemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas 
rādiuss ir 10 m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz Pļaviľu 
ūdens horizontam ir lielāks par 200 diennaktīm, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 395 m pie ūdens 
patēriľa 15366,5 m3/gadā un 1145 m pie ūdens patēriľa 4 l/sek. 

Rubenes pagasta ūdensapgādes urbums (DB 7463.- 1975. g. 100 m) ir ierīkots Gaujas-Amatas 
(D3gj+am) ūdens horizontā. 

Gaujas-Amatas ūdens horizonta virsma urbuma rajonā atrodas 30 m dziļumā no zemes virsmas. 
Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži - smilšakmeľi ar aleirolīta un māla starpkārīām. Ūdensapgādei 
izmantojamais intervāls atrodas 84,1-98 m dziļumā. Ekspluatācijas urbuma debits ir 3,5 l/sek., īpatnējais 
debits - 0,5 l/sek. Ūdens mineralizācija ir 0,28 g/l, kopējā cietība - līdz 5,3 mmol/l, paaugstināts dzelzs 
saturs (urbuma pases dati). 
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20.attēls. Attīrīšanas iekārtas Rubeľos 

Pazemes ūdeľus no piesārľošanas neaizsargātajiem gruntsūdeľiem atdala ūdens vāji 
caurlaidīgie kvartāra nogulumi - smilšmāli, kuru kopējais biezums ir 13 m, Pļaviľu horizonta nogulumi, 
kuru kopējais biezums ir 17 m, no tiem 6 m ir ūdens vāji caurlaidīgie dolomītmerģeļi, Gaujas-Amatas 
horizonta augšējās daļas (līdz urbuma filtra augšai) 28 m biezie ūdens vāji caurlaidīgie aleirolīta un māla 
slāľi. 

Pēc VĢD arhīva un urbuma pases datiem Gaujas-Amatas ūdens horizonta statiskais līmenis ir 
11,8 m no zemes virsmas, Pļaviľu ūdens horizonta statiskais līmenis ir 4,5 m un kvartāra nogulumu 
ūdeľu statiskais līmenis - 1-2 m no zemes virsmas. Horizontu līmeľu starpība ir 2,5-3,5 un 7,3 m. Ūdens 
līmeľa pazeminājums ekspluatācijas urbuma izmantojamajā ūdens horizonta ekspluatācijas laikā 
iespējams 0,5-9,5 m, atkarība no urbuma debita. 

Stingra režīma aizsargjoslas lielums noteikts ľemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi. 
Bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķinam ir izmantotas Institūta „VODGEO” izstrādātās 
metodes, ľemot vērā ūdens patēriľu pēc urbuma pases datiem - 3,5 l/sek. un ūdens patēriľu pēc 
pasūtītāja datiem - 365 m3/gadā. 

Gaujas-Amatas ūdens horizonts ir ļoti labi aizsargāts, jo ūdens vāji caurlaidīgo iežu biezums ir 
lielāks par 20 m (kvartāra -13m, Pļaviľu horizonta - 6 m, Gaujas-Amatas horizonta augšējās daļas - 28 
m). Ľemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, 
bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz Gaujas-Amatas ūdens 
horizontam ir lielāks par 200 diennaktīm, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 22 m pie ūdens patēriľa 365 
m3/gadā un 580 m pie ūdens patēriľa 3,5 l/sek. 

2004.gadā Rubeľos un Slatē ir uzstādītas 
atdzelžošanas iekārtas. Tuvākajā laikā nepieciešama 
ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 
Rubeľos un Slatē. 

Ūdens zudumus precīzi noteikt nav iespējams, jo 
nenotiek patēriľa uzskaite. Aprēķinos pieľemts, ka 
zudumi ir aptuveni 30% no piegādātā ūdens apjoma. Liela 
daļa ūdens patēriľa attiecas uz piemājas saimniecībām. 
Vasaras periodā iedzīvotāji dzeramo ūdeni izmanto dārzu 
laistīšanai, tāpēc ūdens patēriľš gada griezumā ir 
nevienmērīgs. 

Pārējās apdzīvotās vietās un viensētās izmanto 
vietējā ūdensapgāde (grodu akas). 

 
1.7.3. Kanalizācija 
 

Centralizēta kanalizācijas sistēma pastāv Rubeľos un Slatē. 
Kanalizācijas sistēma Rubeľos izbūvētas 70.gadu vidū, izľemot māju pieslēgumus, kas ierīkoti 

vēlāk. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir aptuveni 2,5 km un to izmanto 155 iedzīvotāji. 
Ciemā izveidota dalītā kanalizācijas sistēma, tomēr notiek sadzīves notekūdeľu un lietus 

kanalizācijas sajaukšanās. Lielākā daļa kanalizācijas tīklu nenodrošina pietiekošu hermētiskumu. 
Kanalizācijas sistēma aptver tikai daļu ciema, privātmājām un kultūras namam ciema ziemeļu daļā ir 
izsmejamās bedres.  

Rubeľu ciemā notekūdeľu attīrīšanai tiek izmantotas notekūdeľu attīrīšanas iekārtas (turpmāk 
tekstā NAI) BIO-200 ar jaudu 200 m³/diennaktī, taču to faktiskā noslodze ir 43 m³/ diennaktī. Notekūdeľi 
Rubeľos tiek novadīti caur aerotanku ar nostādinātājbloku, kas pēc tam tiek novadīti divos 816 m³ lielos 
attīrīšanās biodīķos. Pēc bioloģiskajiem dīķim notekūdeľu izplūde notiek grāvī un tālāk Lāčupītē. 
Attīrīšanas iekārtas darbojas apmierinoši un veic notekūdeľu attīrīšanas normatīvu.  
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Saskaľā ar pašvaldības aģentūra statistikas pārskatā „Ūdens 2” sniegto informāciju gadā NAI 
nonāk aptuveni 12,3 tūkst.m3 centralizēti savāktu notekūdeľu. Faktiski šis apjoms ir ievērojami mazāks 
un NAI nenonāk lielākā daļā individuālo dzīvojamo māju notekūdeľu. NAI projektētā jauda ir vismaz 5 
reizes lielāka par faktisko un, izmantojot tikai 1 aerotanku, attiecīgi, 3 reizes lielāka, kas rada lielu 
elektroenerģijas patēriľu. 

Lietus kanalizācijas infiltrācijas apjomu nav iespējams noteikt, jo NAI nav skaitītāju un lielu 
dzeramā ūdens patēriľa daļu rada piemājas saimniecību patērētais ūdens, kas nenonāk kanalizācijā. 

Slatē izveidota dalītā savienotā kanalizācijas sistēma, kurai pieslēgta daļa ciema dzīvojamo ēku. 
Lielākā daļa tīklu ir tehniski nolietojušies un nenodrošina pietiekošu hermētiskumu. Kanalizācijas tīklu 
kopgarums 2,9 km un tām pieslēgti 120 iedzīvotāji. Kanalizācijas tīkli būvēti 1990.gadā. Atsevišķi tīklu 
posmi ciema centrā ir sliktā tehniskā stāvoklī un tiem nepieciešama rekonstrukcija. Esošajā kanalizācijas 
sistēmā ir 2 kanalizācijas sūkľu stacijas - ciema centrā un pie pamatskolas. Notekūdeľi no ciema tiek 
savākti un novadīti uz NAI pašteces kolektoros. Skolas notekūdeľus pārsūknē uz NAI pa spiedvadu. 
Visiem pašteces kolektoriem nepieciešama skalošana. 

Lietus kanalizācijas infiltrācijas apjomu nav iespējams noteikt, jo sistēmā nav skaitītāju.  
Slates ciemā darbojas NAI BIO–50 ar jaudu 50 m³/diennaktī, kuru faktiskā noslodze ir 33 m³/ 

diennaktī. Notekūdeľi tiek novadīti četros bioloģiskajos dīķos ar darba tilpumu 560 m³, bet pēc tiem 
notekūdeľu izplūde notiek grāvī un tālāk Birzupītē. 

Slates NAI veidojas aktīvās notekūdeľu dūľas, kuras neapstrādātas vai izsaldētas izmanto 
lauksamniecībā. Pašvaldībā nav poligona, kas piemērots dūnu izsaldēšanai vai kompostēšanai. 

Attīrīšanas iekārtas darbojas nepietiekami apmierinoši, jo ne vienmēr nodrošina notekūdeľu 
normatīvo attīrīšanas pakāpi. NAI aerācijas sistēma ir nolietojušies, tomēr, ľemot vērā, ka NAI jauda 
vairākas reizes pārsniedz notekūdeľu pieplūdumu, iekārtas spēj nodrošināt notekūdeľu attīrīšanu 
atbilstoši ūdens lietošanas atļaujas prasībām. 

Tehnoloģiskās iekārtas NAI ir daļēji atjaunotas - 2003.gadā uzstādīts jauns elektromotors un 
sūknis, kā arī daļēji atjaunota sūkľu stacijas elektroinstalācija. 

2002.gadā ierīkots jauns divkameru septiķis daudzdzīvokļu dzīvojamās, kas atrodas pie skolas, 
notekūdeľu pirmējai attīrīšanai. 

2008.gadā tika pabeigts projekts „Rubenes pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija”. Projekta 
ietvaros tika demontēti veco attīrīšanas iekārtu žogi un ierīkoti un uzstādīti jauni Rubeľu un Slates NAI. 
Rubeľu NAI tika veikta ēku rekonstrukcija, nojaucot starpsienu, sakārtojot grīdas segumu un nomainot 
durvis, ievietots blakuskanāla gaisa pūtējs un uzbūvēts attīrīšanas iekārtu aberācijas rezervuāra 
pārsegums. 

Pārējās apdzīvotās vietās lielākā daļa individuālo dzīvojamo māju iedzīvotāju savāc notekūdeľus 
izsmejamajās bedrēs un patstāvīgi organizē to izvešanu. 
 
1.7.4. Elektroapgāde 
 

Rubenes pagasta teritorijā elektroapgādi nodrošina AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona 
Jēkabpils nodaļa. 

Pagasta teritorijā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu augstsprieguma pārvades tīkla objektu 
nav, bet apdzīvotās vietas savieno 20 kV un 0,4 kV elektropārvades līnijas.  

Rubenes pagasta teritorijā atrodas 25 transformatoru apakšstacijas, kas nodrošina elektrības 
piegādi visā pagasta teritorijā (10.tabula). 
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10.tabula 
Transformatoru apakšstacijas Rubenes pagastā 

Transformatoru apakšstacijas 
Nr./operatīvais apzīmējums 

Jauda (kW) Atrašanās vieta 

6603 160 Slate, centrs 

6656 315 Strautiľi 

6606 400 Strautiľi, kalte 

6655 40 Stagari 

6681 100 Skromi 

6703 45 Bokāni 

6701 250 Rubeľu darbnīcas 

6702 160 Līvānu mājas, klubs 

6777 100 Jaunkrastiľi 

6647 63 Dzelmes 

6663 50 Spēlēni 

6763 40 Debesnieki 

6657 63 Vilciľi 

6686 100 Mazslate 

6682 160 Bērzakrogs 

6715 100 Katlumāja 

6714 63 Upenieki 

6664 100 Izabelīna 

6636 40 Červonka 

6618 100 Daugavieši 

6637 200 Kaldabruľa 

6748 100 Ezerkancāni 

6635 63 Olksna 

6661 25 Krišjāľi 

6662 160 Saulgrieži 

Avots: AS „Latvenergo” 
 

Elektropadeves līnijas atbilst normatīvajām prasībām (esošās jaudas ir pietiekamas).  
Jaunu maģistrālo elektroapgādes līniju izbūve pašvaldības teritorijā tuvākajos gados nav plānota. 

Jaunu vietējās nozīmes līniju izbūve notiek atbilstoši individuālajiem pasūtījumiem. 
 
1.7.5. Gāzes apgāde 
 

Rubenes pagastā gāzes apgādi – propāna gāzi balonos mājsaimniecību vajadzībām - nodrošina 
AS „Latvijas gāze” SIA „Latvijas Propāna gāze” Jēkabpils apkalpes zonas balonu realizācijas punkts 
Rubeľos un Slatē. 

Centralizēta gāzes apgāde Rubenes pagastā nav, bet teorētiski tā iespējama no maģistrālā 
gāzesvada Rīga – Daugavpils. 
 
1.7.6. Telekomunikācijas 
 

Rubenes pagasta teritorijā telekomunikāciju (gaisvadu un pazemes kabeļu) sakarus nodrošina SIA 
„Lattelecom”. Mobilo sakaru sistēmas sakarus nodrošina SIA „Tele 2”, SIA „Bite Latvija” un SIA „Latvijas 
mobilais telefons”. Abonentu skaits katram sakaru operatoram nav konstatējams. 
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Rubenes pagasta teritorijā uz zemes gabala „Sakarnieki” (kadastra Nr.56820080545) atrodas SIA 
„Latvijas mobilais telefons” bāzes stacija, kura sastāv no radiotorľa un aparatūras konteinera. 

Pie Kaldabruľu ciema atrodas SIA „Tele 2” radiotornis un aparatūras konteineris. 
Jautājumus, kuri saistīti ar telekomunikācijām, to tīklu ierīkošanu, izmantošanu un uzturēšanu 

reglamentē gan vispārīgie, gan speciālie LR likumi, MK noteikumi un nozares normatīvie akti 
(Elektronisko sakaru likums, Aizsargjoslu likums, telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības 
noteikumi). 

Rubeľu pagastā no SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijām bijušās automātiskās 
telefona centrāles Rubeľi teritorijā darbojas divas ciparu nomātās līnijas, savukārt automātiskās telefona 
centrāles Slate un Kaldabruľa ir slēgta. Pārējie 156 abonenti sakaru komunikācijām pieslēgti izmantojot 
bezvadu tehnoloģiju.  
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1.7.7. Transporta infrastruktūra 
 

Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu 
satiksmei ar noteiktu ātrumu. Autoceļa kompleksā ietilpst: zemes klātne, ceļa brauktuve, mākslīgās būves 
– tilti, ceļu pārvadi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, ceļu inženierbūves – autobusu pieturvietas, 
stāvvietas, ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas, apstādījumi, ceļa aprīkojums – ceļa zīmes, 
vertikālais un horizontālais marķējums, kā arī gaisa telpa un zemes dzīles ceļu zemes nodalījuma joslā.  

Rubenes pagasta teritorijā autoceļu struktūru veido: 
1) Valsts autoceļi 54,54 km kopgarumā.  
2) Pagasta ceļi – 79,060 km, kas sastāv no A grupas ceļiem ar grants segumu 44,06 km 

kopgarumā; B grupas ceļiem ar grants segumu – 14,32 km kopgarumā un C grupas ceļiem ar 
smilts segumu – 20,68 km kopgarumā. 

3) Ielas – 4,207 km kopgarumā. 
4) Māju un uzľēmumu ceļi. 
Pagasta teritorijā atrodas 22,01 km valsts 1.šķiras autoceļi (P). Saskaľā ar likumu „Par autoceļiem” 

1.šķiras valsts autoceļi ir autoceļi, kas rajonu administratīvos centrus savieno savā starpā un citus 
republikas nozīmes administratīvos, saimnieciskos un kultūras centrus – savā starpā un ar rajonu 
administratīvajiem centriem vai ar valsts autoceļiem. 

Valsts 2.šķiras autoceļu (V) garums pagasta teritorijā ir 32,53 km. Saskaľā ar likumu „Par 
autoceļiem” 2.šķiras valsts autoceļi ir pārējie valsts autoceļi, kuri par tādiem noteikti saskaľā ar Latvijas 
Republikas Satiksmes ministrijas un pašvaldību iestāžu vienošanos. 

Kopējais valsts autoceļu raksturojums Rubenes pagastā dots 11.tabulā. 
 

11.tabula 
Valsts autoceļi Rubenes pagastā 

Nr.p.k. Indekss Nosaukums Garums 
pagasta 

teritorijā (km) 

Autoceļa 
aizsargjosla 

(m) 

Ceļa zemes 
nodalījuma 
josla (m) 

Intensitāte 
(aut./dienn.) 

1. P 72 Ilūkste – Bebrene –
Birži  

22,01 60 22 360 

2. V 708 Subate – Kaldabruľa – 
Rītenišķi  

10,17 30 19 41 

3. V 800 Rubeľi – Ancene – 
Subate 

2,45 30 19 157 

4. V 801 Rubeľi – Dunava 8,55 30 19 164 

5. V 810 Slate – Dominieki – 
Auziľas 

6,82 30 19 150 

6. V 822 Vilkupe – Bebrene 4,54 30 19 169 

Avots: VAS „Latvijas valsts ceļi” 
 

Pagasta ceļu kopgarums sastāda 79,060 km, no kuriem 62,390 km ir ar grants segumu, bet 16,670 
km ar grunts segumu (3.pielikums). 

Apdzīvotās vietās transporta infrastruktūru veido ielas. Ielas teritoriju norobežo Iedomātas 
vertikālas plaknes, tā sauktās ielas sarkanās līnijas. Telpā starp ielas sarkanajām līnijām atkarībā no ielas 
nozīmes un labiekārtojuma pakāpes tiek izvietoti ielas kompleksa elementi – brauktuve, tilti, caurtekas, 
ūdens novadīšanas ietaises, ietves, ceļu apgaismojuma un sakaru līnijas, apstādījumi.  

Ielu garums pagastā sastāda 4,207 km (23193 m2), no kurām 1,827km (7958 m2) ar asfaltbetona, 
bet 2,380 km (15235 m2) ar grants segumu (12.tabula). 
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12.tabula 
Rubenes pagasta pašvaldības ielu saraksts 

Nr.p,k. Ceļa Nr. plānā Ielas nosaukums Garums (km) Seguma veids Platība (m2) 

1. 1 Moču iela 0,395 asfaltbetons 2370 

  - 0,905 grants 5430 

2. 5 Baznīcas iela 0,030 asfaltbetons 240 

  - 0,270 grants 2160 

3. 37 Raiľa iela 0,322 asfaltbetons 1268 

4. 38 Kaimiľu iela 0,630 asfaltbetons 2520 

5. 39 Muižas iela 0,450 asfaltbetons 1560 

6. 40 Kalna iela 0,175 grants 1225 

7. 18 Skolas iela 0,600 grants 4800 

8. 47 Salaspils iela 0,100 grants 300 

9. 55 Jaunā iela 0,330 grants 1320 

  Kopā  4,207  23193 

Avots: Rubenes pagasta pašvaldības autoceļu saraksts, Rubenes pagasta padome 
 

Kopējais AS „Latvijas valsts meži” īpašumā esošo mežsaimniecības ceļu garums Rubenes pagasta 
teritorijā ir 38,385 km un to raksturojums dots 13.tabulā.  

 
13.tabula 

AS „Latvijas valsts meži” ceļi Rubenes pagastā 

Ceļa nosaukums Izbūves gads Seguma veids Garums (km) Platums (m) 

Ūbeļi 2004. grants 4,65 5,5 

Upes galu ceļš  grants 2,18 0 

Sila ceļš 2004. grants 3,16 5,0 

Donata ceļš  grants 4,0 4,5 

Debesnieki 2006. grants 1,61 4,5 

Rāvas ceļš  grants 0,71 4,5 

Kaķenes ceļš  grants 1,57 4,5 

Lielais Gandru ceļš 2004. grants 6,07 5,5 

Asmja ceļš 2006. grants 1,73 4,5 

Dzērvju ceļš 2006. grants 2,11 4,5 

Rudzutaka  bez seguma 1,3 4 

Slaižu ceļš 2004. grants 7,765 5,5 

Tērces ceļš 2005. grants 1,53 5 

Avots: AS „Latvijas valsts meži” 
 

Saskaľā ar AS „Latvijas valsts meži” stratēģiju meža ceļu infrastruktūras attīstība tiks plānota tā, lai 
vidējais pie vešanas attālums līdz ceļam no meža nogabala nepārsniegtu 800 m. Daļā no meža teritorijas 
samērā labā stāvoklī ir dabīgās brauktuves. 

Informācija par AS „Latvijas valsts meži” plāniem būvēt jaunus ceļus un rekonstruēt esošos ceļus 
dota 14.tabulā. 
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14.tabula 
 AS „Latvijas valsts meži” plānoto jauno ceļu un esošo ceļu rekonstrukcija Rubenes pagastā 

Ceļa nosaukums Izbūves gads Uzturēšana Seguma veids Garums (km) Prioritāte 

Riteniškas ceļš 2011. būve  3,4 A 

Moču ceļš 2009. būve  1,9 B 

Lāčupītes ceļš 2010. būve  2,2 B 

Sīļa stiga 2012. rekonstrukcija  1,1 B 

Ugunstorľa ceļš 2012. būve  3,8 B 

Dzirnavupītes ceļš 2011. būve  1,7 B 

Gobenieku ceļš 2009. būve  2,5 A 

Upesgalu ceļš 2013. rekonstrukcija grants 2,2 B 

Kaķenes ceļš 2012. rekonstrukcija grants 1,6 B 

Eglonas ceļš 2009. būve  2,3 B 

Kalnieši 2013. būve  1,0 B 

Vilciľu ceļš 2010. būve  1,8 A 

Avots: AS „Latvijas valsts meži” 
 
Pagasta pašvaldības rīcībā, uz doto, laiku īpašumā nav ceļu būves un uzturēšanas tehnikas 

vienības. Pagasta teritorijā ceļu būvi, remontus un uzturēšanu veic: pirmās un otrās šķiras valsts ceļus – 
„Latgales ceļu” „Jēkabpils ceļu” filiāle, kā arī SIA „Mikors”. Ceļmalu pļaušanu veic Rubenes pagasta 
zemnieku saimniecība „Celiľi’. 

Rubenes pagasta teritorijā neatrodas dzelzceļa līnijas. Tuvākās pasažieru stacijas atrodas Eglainē 
(30 km attālumā) un Krustpilī (63 km attālumā), kravas stacijas – Krustpils, Daugavpils.  
 
1.7.8. Sabiedriskais transports  
 

Pasažieru pārvadājumi ar autobusu tiek nodrošināti sekojošos posmos: 
1) Jēkabpils – Zasa – Daugavpils (2 reisi dienā). 
2) Jēkabpils – Rubeľi – Aknīste (2 reisi dienā). 
3) Jēkabpils – Bebrene (1 reiss dienā skolas laikā). 
Pārvadātājs SIA „Rubenītis” reģistrēts LR Uzľēmumu reģistrā 2005.gada 15.augustā, pārmantojis 

visus maršrutus no iepriekšējā pārvadātāja „Rubenes pagasta padome”, kas nodarbojās pamatā ar 
skolnieku nogādāšanu līdz skolai un atpakaļ uz mājām. Pārvadātājs savu darbību veic vairākos 
maršrutos, kas aptver Rubenes pagasta teritoriju (Vārpas – Červonka – Slate – Vārpas; Vārpas – Rubeľi 
– Vārpas; Mazslate – Kaktiľi – Mazslate; Mazslate – Slate – Mazslate). 
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1.7.9. Meliorācijas sistēmas 
 

Saskaľā ar Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (VRLP) sniegto informāciju, 
Rubenes pagasts atrodas Daugavas augšgala un Lielupes lielbaseinos. Pagasta teritorija atrodas 
Eglaines upes, Dvietes upe un Radžupes sateces baseinos. 

Atbilstoši 2007.gada 1.janvāra VRLP Zemes un ūdens resursu daļas meliorācijas kadastra datiem 
Rubenes pagastā meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizľem 4861 ha, no kurām ar drenāžu 
nosusināta 4476 ha, bet ar vaļējiem grāvjiem 385 ha. 

Valsts nozīmes ūdensnoteku garums pagasta teritorijā ir 53 km, to raksturojums dots 15.tabulā. 
 

15.tabula 
Rubenes pagasta valsts nozīmes grāvji 

Nosaukums Baseina 
Nr. 

Gads Pikets Garums (m) 

sākuma beigu kopā regulēts 

Dviete N-11 
promteka 

4342 1960. 167/42 
  

211/62 
  

4420 
  

4420 
  

Eglaine N-1 
 promteka 

4336 1969./1971. 161/88 182/40 2052   

182/40 245/92 6352 6352 

245/92 285/18 3926   

285/118 298/12 1294  

Bērze N-26 
  
  
  

43366 1967./1971. 0/00 31/30 3130 3130 

31/30 44/05 1275   

58/05 80/55 2250   

80/55 130/08 4953 4953 

Cīruļupe N-20 433684 2001. 0/00 38/90 3890 3890 

Lāčupīte N-18 
  

43368 1959. 0/00 7057 7057 7057 

70/57 74/48 391   

Dzirnavupīte 
  
  

  0/00 36/62 3662 3662 

36/62 41/87 525   

41/87 60/00 1813 1813 

Radžupe N-116 
  
  

38648 
 
 

 130/40 168/90 3850 3850 

168/90 177/33 843 0 

177/33 193/10 1577 1577 

Rātupīte (Bērze)       

Kopā 
  

 
 

   
  t.sk.promtekas 

53260 40704 

18044 10772 

Avots: Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
 

Pagastā atrodas 114 km koplietošanas nozīmes ūdensnotekas, kā arī 1 tilts un 88 caurtekas. 
Pagastā atrodas 112 km vienas saimniecības nozīmes ūdensnotekas, drenu tīkls 2233 km garumā, 

67 caurtekas, liela diametra kolektori 7,5 km garumā un 278 drenu akas.   
Meliorācijas sistēmu sistēmas un būves, kas nodotas zemes īpašniekiem ar nekustāmā īpašuma 

meliorācijas pasēm sastāda 4520 ha. 
Pēc VRLP datiem Rubenes pagastā meliorācijas sistēmu remontu vai atjaunošanu nepieciešams 

veikt 998,1 ha platībā. Valsts nozīmes ūdensnotekas remontējamas vai atjaunojamas 12,3 km garumā, 
koplietošanas nozīmes ūdensnotekas 41,9 km garumā (tai skaitā 22 caurtekas), vienas saimniecības 
nozīmes ūdensnotekas 16,9 km garumā (tai skaitā drenu tīkls 99 km garumā un 15 drenu akas). 
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872,2 ha meliorētajām zemēm un 31 km koplietošanas ūdensnotekām nepieciešams veikt 
institucionālus pasākumus (finansējuma piesaiste) tekošiem un kapitāliem remontdarbiem. 

AS „Latvijas valsts meži” plāno meža meliorācijas sistēmu „Slaižu grāvji” un „Debesnieki” 
renovācijas. 

  

1.8. Vides kvalitāte 
 
1.8.1. Gaisa kvalitāte  
 

Rubenes pagasta ģeogrāfiskais novietojums (atstatus no lielajiem ceļiem) un lielu ražošanas 
uzľēmumu neatrašanās pagastā nosaka to, ka šeit nav lielas problēmas ar gaisa kvalitāti.  

Kā gaisa piesārľojuma avotus pagastā var izdalīt stacionāros un mobilos piesārľojuma avotus.  
Lielākie stacionārie piesārľojuma avoti pagastā ir katlu mājas. Pagasta daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkas Rubeľu un Slates ciemos pašlaik netiek centralizēti apgādātas ar siltumu, bet pagastā 
darbojas divas vietējās katlu mājas Rubeľos – bērnu dārza ēkā un atsevišķi stāvoša pie kultūras nama. 
Pirmā nodrošina siltumapgādi bērnudārzam, aptiekai, ambulancei, otra - kultūras namam.  

Pagastā darbojās divi gateri. Pamatā tie nodarbojās ar taras dēļu sagatavošanu un pakalpojumu 
sniegšanu un tā kā tie ir nelieli, tad to radītais piesārľojums nav tik būtisks, lai ļoti ietekmētu gaisa kvalitāti 
pagastā. 

Daļēju piesārľojumu pagastā dod mobilie piesārľotāji (autotransports), tomēr ľemot vērā, ka 
pagasta teritoriju nešķērso intensīvas satiksmes autoceļi, tas būtiskus draudus gaisa pasliktināšanai 
nerada. 
 
1.8.2. Virszemes ūdeņu kvalitāte  
 

Virszemes ūdeľu kvalitāti, t.sk. upju bioloģisko kvalitāti galvenokārt ietekmē Rubenes pagasta un 
kaimiľu pašvaldību teritorijās esošo attīrīšanas iekārtu darbība kā arī atsevišķu ūdensteču tuvumā esošo 
saimniecisko objektu darbība. To stāvoklis savukārt ir atkarīgs no attīrīšanas iekārtu esamības, komunālo 
notekūdeľu attīrīšanas kvalitātes, rūpniecisko notekūdeľu sastāvā esošajām bīstamajām vielām, difūzā 
piesārľojuma no lauksaimnieciskās ražošanas, kā arī no robežšķērsojošā un vēsturiskā piesārľojuma, 
lietus ūdens noteces un meliorācijas sistēmu ekspluatācijas. 

Lai arī lielākās reģiona upes ir pētītas, tas ir darīts tikai pēdējo gadu laikā, līdz ar to nav pieejami 
dati, kas detalizēti raksturotu virszemes ūdensteču kvalitātes izmaiľas vairāku gadu laikā. Taču 
nenoliedzami, ka pēdējos gados, samazinoties aktivitātēm lauksaimniecībā kopumā, vairumam 
lauksaimniecības ražošanas objektiem (fermām, darbnīcām) izbeidzot darbību, kā arī ievērojami 
samazinot agroķīmijas pielietošanu, kopumā ūdensteču un ūdenstilpju piesārľojuma iespējas ir 
mazinājušās. 
 
1.8.3. Dzeramā ūdens kvalitāte  
 

Ne visi rādītāji abos Rubenes pagasta centralizētajos ūdensapgādes urbumos atbilst kvalitātes 
prasībām – tajos ir gan palielināta dzelzs koncentrācija, kā arī duļķainība, smarža un garša (16.tabula).  
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16.tabula 
Dzerama ūdens kvalitāte artēziskajos urbumos 

Rādītājs Normatīvais 
rādītājs 

Artēziskā aka Rubeľos Artēziskā aka Slatē 

Testēšanas 
rezultāts 

Atzinums Testēšanas 
rezultāts 

Atzinums 

Smarža (20°C) Bez būtiskām 
izmaiľām 

1 balle Atbilst  0 balle Atbilst 

Smarža (60°C) Bez būtiskām 
izmaiľām 

2 balles Neatbilst  1 balles Atbilst 

Garša Bez būtiskām 
izmaiľām 

3 balles Neatbilst 2 balles Neatbilst 

Krāsa Bez būtiskām 
izmaiľām 

< 5 mg Pt/l Atbilst < 5 mg Pt/l Atbilst 

Duļķainība 3 NTU 17 NTU Neatbilst 6 NTU Neatbilst 

Amonija joni 0,50 mg/l 0,46 mg/l Atbilst 0,12 mg/l Atbilst 

Dzelzs 0,2 mg/l 2,6 mg/l Neatbilst 1,0 mg/l Neatbilst 

Elekrovadītspēja 
(20°C) 

2500 μ S/cm 540 μ S/cm Atbilst 430 μ S/cm Atbilst 

Nitrāti 50 mg/l < 0,44 mg/l Atbilst < 0,44 mg/l Atbilst 

Nitrīti 0,50 mg/l < 0,04 mg/l Atbilst < 0,04 mg/l Atbilst 

Hlorīdi 250 mg/l < 5 mg/l Atbilst 10 mg/l Atbilst 

Permanganāta 
indekss 
(oksidējamība) 

5,0 mg O2/l 1,9 mg O2/l Atbilst 1,3 mg O2/l Atbilst 

Mangāns 0,05 mg/l 0,023 mg/l Atbilst 0,040 mg/l Atbilst 

pH 6,5-9,5 7,35 Atbilst 7,58 Atbilst 

Sulfāti 250 mg/l < 10 mg/l Atbilst 20 mg/l Atbilst 

Varš 2,0 mg/l 0,20 mg/l Atbilst < 0,01 mg/l Atbilst 

Alumīnijs 0,2 mg/l < 0,04 mg/l Atbilst < 0,04 mg/l Atbilst 

Avots: Atzinums par testēšanas rezultātiem Nr.45/693-2008; Nr. 45/694-2008 
 

Pēc tam kad 2004.gadā Rubeľos un Slatē uzstādīja atdzelžošanas iekārtas, tika uzlabota arī 
ūdens kvalitāte, kas vairāk atbilst nepieciešamajiem normatīviem un pie patērētāja ūdens kvalitāte ar 
atsevišķiem izľēmumiem jau atbilst nepieciešamajiem rādītājiem. 
 
1.8.4. Notekūdeņu kvalitāte  
 

Piesārľojuma kontrolei attīrītiem notekūdeľiem abās NAI pirms un pēc izplūdes tiek veikts 
monitorings, nosakot piesārľojošo vielu koncentrācijas vidē novadāmajos attīrītajos notekūdeľos. 
Paliekošā piesārľojuma rādītāji Rubeľu un Slates attīrīšanas iekārtās, doti 17.tabulā. 
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21.attēls. Sadzīves atkritumu izgāztuve 

„Siliľi” 

17.tabula 
Paliekošais piesārľojums (tonnas/gadā) Rubeľu un Slates ciemu NAI 

Piesārľojošā viela  Rubeľu NAI  
(identifikācijas Nr.800063) 

Slates NAI  
(identifikācijas Nr.800064) 

Pieļaujamā 
piesārľojošo vielu 
koncentrācija (t/g) 

Piesārľojuma  
slodze (t/g) 

Pieļaujamā 
piesārľojošo vielu 
koncentrācija (t/g) 

Piesārľojuma  
slodze (t/g) 

Suspendētās vielas 0,85000 0,21600 1,16300 0,13100 

BSP5 5,14500 0,21100 0,69300 0,13900 

ĶSP 8,55200 1,00000 2,58400 0,78000 

Kopējais fosfors  0,08000  0,08200 

Kopējais slāpeklis  0,29400  0,23500 

Valsts statistikas pārskats „Nr.2-Ūdens” par 2007.gadu 
 

Rubeľu un Slates NAI 2007.gadā veidojās 3 t, notekūdeľu dūľas, kas nav bīstamas, bet 
galvenokārt tiek izmantotas kā mēslojums lauksaimniecībā, kas tiek iestrādāts uzreiz pēc izvešanas. 

  
1.8.5. Atkritumu saimniecība 
 

Sadzīves atkritumi centralizēti tiek savākti tikai no 
pagasta centra un tie tiek deponēti pagasta sadzīves 
atkritumu izgāztuvē „Siliľi”. Tā darbojas kopš 1997.gada, 
ierīkota bijušā smilts-grants karjera vienā daļā kura 
platība ir 1,9 ha. Šī teritorija nav aprīkota atbilstoši vides 
aizsardzības prasībām un nav piemērota sanitārā 
atkritumu poligona vajadzībām. Teorētiski aprēķināts 
(pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes Jēkabpils 
nodaļas informācijas) ka pagastā ikgadēji saražotais 
sadzīves atkritumu daudzums sastāda 480 m³, bet 
praktiski savāktais un deponētais atkritumu daudzums ir 
50 m³.  

Saskaľā ar MK noteikumiem Nr.490 „Noteikumi 
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti 
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” (30.06.2008.) izgāztuve „Siliľi” ir noteikta 
kā normatīvo aktu prasībām neatbilstoša sadzīves atkritumu izgāztuve, kuru būtu nepieciešams rekultivēt. 

Patreiz tiek strādāts pie Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes, kur iesaistīts 
Jēkabpils rajons, Aizkraukles rajons, Madonas rajons un daļa no Ogres rajona. Pēc šī plāna un projekta 
izstrādes un ieviešanas tiks slēgta pagasta teritorijā esošā atkritumu izgāztuve „Siliľi”. Paredzams, ka 
atkritumu izgāztuvi slēgs līdz 2009.gada 30.jūlijam, savukārt piemērotāko rekultivācijas veidu 
(apmežošana, augsnes uzbēršana, u.t.t.) noteiks izstrādājot tehnisko projektu. 

Esošajai cieto sadzīves atkritumu izgāztuvei „Siliľi” tiek noteikta aizsargjosla – 100 m plata josla ap 
izgāztuves ārējo robežu. 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi tiek noteikti Rubeľu, Slates un Kaldabruľas ciemos. 
Laukumi izvietojami, ievērojot sanitāros un ekspluatācijas attālumus no dzīvojamās apbūves teritorijām, 
paredzot konteinerus papīram, stiklam un PET iesaiľojumam. 

Beigto dzīvnieku apglabāšanas vieta Rubenes pagasta teritorijas plānojumā netiek noteikta. Beigto 
dzīvnieku savākšanu un nogādi uz apbedīšanas vietu veic uzľēmums, ar kuru ražotāji noslēdz līgumu. 

Ja parādās nepieciešamība, pagasta pašvaldība var ierosināt un veikt dzīvnieku apglabāšanas 
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vietas ierīkošanu pēc saskaľošanas ar attiecīgo Valsts veterinārā dienesta rajona (pilsētas) veterināro 
pārvaldi un attiecīgo reģionālo vides pārvaldi, pēc atbilstošas izpētes un projekta izstrādāšanas. 

 
1.8.6. Potenciāli piesārņotās teritorijas 
 

Potenciāli piesārľotas vietas ir augsne, zemes dzīles, ūdens, dūľas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi 
objekti, kuri, pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārľojošas vielas. Potenciāli 
piesārľotās vietas ir izveidojušās cilvēka darbības rezultātā - ražojot, uzglabājot indīgas vielas, veidojot 
izgāztuves. 

Saskaľā ar likumā „Par piesārľojumu” noteikto, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūra apkopo ziľas par piesārľotām un potenciāli piesārľotām vietām valstī Piesārľoto un potenciāli 
piesārľoto vietu informācijas sistēmā. 

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras rīcībā esošās datu bāzes Rubenes 
pagasta teritorijā piesārľotu vietu nav, bet atrodas 6 potenciāli piesārľotās vietas, kuru raksturojums dots 
18.tabulā. 

 
18.tabula 

Potenciāli piesārľotās vietas Rubenes pagastā 

N.
p.
k. 

Vietas 
nosaukums 

Nozare Reģistrācijas 
Nr. 

Koordinātas Kadastra Nr. Kopējais 
aktīvā laika 

periods (gadi) 

1. Bijusī 
minerālmēslu 
noliktava ar 
kodinātavu Slatē 

Lauksaimnieciskie 
pakalpojumi  

56828/860 56°6'55,02'' 
25°58'30,31'' 

56820040075 13 

2. Bijusī naftas 
bāze Slatē 

Cietā, šķidrā un 
gāzveida 
kurināmā un 
līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

56828/859 56°7'56,7'' 
25°59'30,92'' 

56820040075 
 

13 

3. Graudu 
noliktava 
Rubeľos 

Lauksaimnieciskie 
pakalpojumi  

56828/858 56°7'56'' 
25°59'31,02'' 

56820080097 
 

25 

4. Bijusī kolhoza 
naftas bāze 
Rubeľos 

Cietā, šķidrā un 
gāzveida 
kurināmā un 
līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

56828/857 56°7'55,2'' 
25°59'30,4'' 

56820080358 23 

5. Atkritumu 
izgāztuve „Siliľi” 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

56828/856 56°7'56,5'' 
25°59'31,1'' 

56820080350 18 

6. Bijusī ķimikāliju 
noliktava 
Kaldabruľās 

Augkopība, 
dārzeľkopība, 
dārzkopība   

56828/855 56°7'56,86'' 
25°59'31,52'' 

56820110004 20 

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas, un meteoroloģijas aģentūra 
 

 
 
 



 
Rubenes pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. ar 2009.gada grozījumiem 

Pirmais sējums Paskaidrojuma raksts 
 

Rubenes pagasta padome  
 

52 

 
22.attēls. Bioloģiskajā z/s „Mežāres” 

audzētie „Šarolē” šķirnes gaļas liellopi 

1.9. Ekonomiskais raksturojums 
 
1.9.1. Lauksaimniecība 

 
Rubenes pagasta teritorijas lielākā daļa – 44,6% vai 8095,5 ha – tiek izmantota tradicionālās 

lauksaimniecības vajadzībām – tīrumiem, pļavām, ganībām.  
Plašākā lauksaimniecībā izmantoto zemju koncentrācija ir pagasta DA daļā ap Kaldabruľu. 

Lauksaimniecības zemju vērtība ir 30-45 balles. Zemes vidējā vērtība pagasta teritorijā ir 112 Ls par 
hektāru. 

Teritorijas izmantošanā, bet ne tirgum ražotās 
produkcijas ražošanā, ievērojams īpatsvars ir piemājas 
saimniecībām un zemnieku saimniecībām, kuras 
izmanto zemi lauksaimnieciskajai ražošanai (ganībām, 
pļavām, tīrumiem), lai papildinātu ģimenes iztiku. 
Zemnieku saimniecībās ražošanas apjomi nav lieli. 
Pagastā ir 572 saimniecības, no tām 89 ir reģistrētas kā 
zemnieku saimniecības, ir 2 individuālie uzľēmumi, 
pārējās ir piemājas saimniecības. Kā reālas 
lauksaimniecības produkcijas ražotājas vērtējamas 
aptuveni 11 saimniecības no 538, t.i. 2% no kopējā 
skaita. Pagastā nav daudz lielu saimniecību pārsvarā tās 
ir vidējas un lielākā daļa no tām ir piemājas 
saimniecības, kuras ražo produkciju pašpatēriľam un 
nedaudz pārdod. Spēcīgākās zemnieku saimniecības pagastā ir: z/s „Mežāres” apsaimnieko 179,4 ha 
zemes un nodarbojas ar gaļas šķirnes „Šarolē” jaunlopu audzēšanu, z/s ,,Stapāni” cūkgaļas ražošana, 
augkopība, z/s „Jaunvīnogas” gaļas šķirnes lopu audzēšana u.c. Pēc zemes kopplatības lielākās 
saimniecības ir ,,Asarīši” - 270,4 ha, „Lejas Kalnieši” - 187,9 ha, „Mežāres”- 179,4 ha, „Silvas”- 156,8 ha, 
„Silanči”- 153,0 ha, „Upesgali” - 130,9 ha, „Veckļaviľas” - 122,7 ha, „Stapāni” - 118,1 ha, „Medulāji” - 
111,1 ha un „Vilumi” - 108,5 ha. Tomēr lielākajai daļai zemnieku saimniecību raksturīgs naturālais 
saimniekošanas veids. 

Rubenes pagastā ir 18 bioloģiskās saimniecības, kurās nodarbojas gan ar piena lopkopību, gan 
gaļas liellopu audzēšanu. Zemnieku saimniecība „Lejiľas” nodarbojas ar aitkopību, bet vairākās 
saimniecībās nodarbojas ar biškopību, viena no tām ir zemnieku saimniecība „Krūmiľi” kurā vidēji ir ap 40 
bišu saimēm. 

Lauksaimniecībai raksturīga sadrumstalotība. Pēc saimniecību platībām lielāko īpatsvaru sastāda 
60% saimniecību (386) līdz 20 ha lielām platībām un tikai 40% saimniecību (181), kuru kopplatība 
pārsniedz 20 ha līdz 250 ha. 

Pagasta lauksaimnieciskās zemes pašlaik tiek izmantotas visai ekstensīvi. 2002.gada jūlija beigās 
pārskatā par lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārraudzību norādīts, ka lauksaimnieciskā 
ražošanā netiek izmantoti 2403,3 ha LIZ, no tās 1516,4 ha meliorētās platībās. Ekstensīvā izmantošana 
veicina LIZ platību samazināšanos, tām aizaugot ar krūmiem/mežu, bet vienlaikus rada 
priekšnosacījumus t.s. alternatīvās lauksaimniecības attīstībai (ekoloģiski tīrā produkcija, dažāda veida 
netradicionāla ražošana). 
 
1.9.2. Kokapstrāde 
 

Novērojama vispārēja tendence, pieaugt mežu izstrādes apjomiem privātmežos. Mežu 
atjaunošanas process valsts mežos notiek apmierinoši, taču privātmežos tas stipri atpaliek no vēlamajiem 
apjomiem.  
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23.attēls. Veikals „Vesko mini” Rubeľos 

 
24.attēls. Aptieka Rubeľos 

 
25.attēls. Rubeľu dabas parks 

Pagastā darbojās divi gateri. Pamatā šie gateri nodarbojās ar taras dēļu sagatavošanu un 
pakalpojumu sniegšanu individuālajiem. 

Meža izstrādi pagasta teritorijas mežos veic meža izstrādes firmas: „Latsin”, SIA „Ošukalns” un 
„Nelss”. 
 
1.9.3. Tirdzniecība, ražošana un maksas pakalpojumi 
 

Rubenes pagastā atrodas 4 pārtikas preču 
tirdzniecības veikali – divi Rubeľos un pa vienam Slatē 
un Kaldabruľā. 

Aptieka atrodas Rubenes pagasta centrā, 
bērnudārza „Zelta sietiľš” telpās. Aptiekai ir viena filiāle 
Slates feldšeru punktā Slatē, 7 km attālumā no 
Rubeľiem.  

Aptieka un filiāle iekļauta Tamro aptieku 
programmā un tajā var iegādāties gan dažādus 
bezrecepšu medikamentus, gan vitamīnus, uztura 
bagātinātāju, ārstnieciskās zāļu tējas, piena aizvietotājus 
bērniem, dažādus slimnieku kopšanas līdzekļus, 
pārsienamos materiālus, kosmētiskās un higiēnas preces. Aptiekā ir pieejami arī kompensējamie 
medikamenti. Uz licenzētu veterinārārstu receptēm var iegādāties veterināros medikamentus. Ir 
pieejamas dažādas barības piedevas un mikroelementi mājdzīvniekiem. 

Pagastā ģimenes ārsta prakse ir Ivaram Eidukam, 
bet par veterinārārsti strādā Nābuzda V. 

Pārvadātājs SIA „Rubenītis” reģistrēts LR 
Uzľēmumu reģistrā 2005.gada 15.augustā, pārmantojis 
visus maršrutus no iepriekšējā pārvadātāja „Rubenes 
pagasta padome”, kas nodarbojās pamatā ar skolnieku 
nogādāšanu līdz skolai un atpakaļ uz mājām. 
Pārvadātājs savu darbību veic vairākos maršrutos, kas 
aptver Rubenes pagasta teritoriju. 

SIA „Rubenītis” ar diviem autobusiem (12 un 39 
vietas) piedāvā pakalpojumus ekskursantiem. 
 
1.9.4. Tūrisms un rekreācija 
 

Lai arī Rubenes pagastā tūrisms kā nozare nav 
pārāk attīstīts, šeit atrodas vairāki objekti un apskates 
vietas, kas tūristiem varētu būt interesantas un 
pievilcīgas, bet palielinot piedāvājumu klāstu tas varētu 
dot iespēju lauku iedzīvotājiem atrast papildus 
nodarbošanos. 

Vairāki apskates objekti atrodas Rubeľos, šeit ir 
gan Rubeľu dabas parks, kuru papildina mākslīgā 
ūdenskrātuve - ezers, kur iespējams ne vien peldēties, 
bet arī makšķerēt un vizināties ar laivu, gan Rubeľu 
katoļu baznīca (sīkāks apraksts dots sadaļā 1.7.4. 
„Pagasta kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti”). Savukārt 
Rubenes kapsēta ir unikāla ar vārtu ansambli, ko veidojis priesteris un tēlnieks Antons Rimovičs. 
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27.attēls. Rubeľu dabas parks 

 
26.attēls. „Priednieki” 

Rubeľu centrā, pie dabas parka un mākslīgās 
ūdenskrātuves atrodas 30.gadu stilā iekārtota māja 
„Priednieki”. Iespēja atpūsties 2 cilvēkiem, guļvietas uz 
salmu matračiem. 

Ar tūrismu pagastā nodarbojas saimniecībā 
„Gulbji”, kuras kopplatība ir 23,0 ha, no tās 5,0 ha meži 
un 18,1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Šeit tiek 
atjaunota Sēļu sētu, tiek veidota izziľas taka, kurā 
iespējams uzzināt daudz par vecajiem darba rīkiem, 
lauku pirtiľas noslēpumiem, kādas ārstnieciskās slotiľas 
veselīgākas. Līdz šim kā atpūtnieki vairāk tiek uzľemti 
radi un draugi, tiek veidotas telšu vietas, kempings, ir 
volejbola laukums, ezers kur peldēties. 

Vēl no kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem pagastā 
minama Kaldabruľas evaľģēliski luteriskā baznīca, kas 
slavena ar to, ka tajā kristīts Rainis un Ļūcānu kapsēta, 
kur atdusas rakstnieku Grīnu vecāki, tautas ārsts 
jaunstrāvnieks Pēteris Kalniľš, kā arī Viskrievijas 
ārkārtējās komisijas priekšsēdētāja F.Dzeržinska 
sekretāre Anna Apsāne. 

Viens no populārākajiem dabas pieminekļiem ir 
„Velna pēdas” akmens Ģevrānos, kas pieskaitāms pie 
pēdakmeľiem - senajiem kulta akmeľiem un atrodas 
pāris kilometrus uz austrumiem no Rubeľu ciema, starp 
Gevrānu un Atpūtu mājām, nelielās Lāčupītes labajā 
krastā. 

Rubenes pagasta teritorijā atrodas daļa dabas parka „Dvietes paliene” teritorija. Lai arī lielākā daļa 
Dvietes senlejas daļa atrodas kaimiľu pagastos, tas varētu būt nozīmīgs tūrisma areāls, kas ir nozīmīgs 
arī Rubenes pagastam. Jau 2002.gadā pēc Bebrenes, Pilskalnes un Dvietes pagastu pasūtījuma šai 
teritorijai tika izstrādāta Dvietes senlejas ekotūrisma attīstības koncepcija, kurā secināts, ka Dvietes 
senlejai kā ekotūrisma areālam ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar citam vietām Sēlijā un Latvijā. 
Svarīgākās no tām ir: 

1) Dvietes senlejai ir raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība un ievērojams kultūrvēsturiskais 
mantojums, kas ir nozīmīgs gan Latvijas, gan pasaules mērogā;  

2) ekotūrisma attīstībā ir ieinteresēta vietējo pašvaldību vadība un iedzīvotāji, kā arī Latvijas 
Ekotūrisma savienība u.c. sabiedriskās organizācijas;  

3) Dvietes senleja pieder Augšzemes un Daugavas loku ekotūrisma areālam, kas ir iekļauts 
perspektīvo ekotūrisma areālu sarakstā Latvijas Ekotūrisma attīstības stratēģijā.  

Tāpat darbā secināts, ka lai nodrošinātu Dvietes senlejas ilgtspējīgu apsaimniekošanu un attīstību, 
tajā būtu jāizveido Ekotūrisma attīstības centrs. Lai gan šāda centra Dvietes senlejā vēl nav, tomēr jau 
šobrīd ir iespējams ceļot pa Dvietes senleju un iepazīt tās bioloģisko daudzveidību un kultūrvēsturiskos 
objektus vietējā gida pavadībā. 

Attīstot pagastā tūrismu jāľem vērā, ka tūrisma aktivitātes ir saskaľojamas ar vides, ekonomikas, 
sociālajām un kultūras norisēm, tāpēc pašvaldībā jāveicina tādas tūrisma aktivitātes, kas tieši vai netieši 
veicinātu dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī pagasta ekonomisko 
attīstību. 
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1.10. Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, paaugstināta riska teritorijas un objekti 
 

Rubenes pagastā pasākumus civilās aizsardzības jomā nepieciešams veikt atbilstoši Civilās 
aizsardzības likumam. 

Lai iedzīvotājus varētu informēt par avārijas vai ārkārtas situācijas gadījumiem, pašvaldības 
teritorijā vajadzētu izveidot apziľošanas sistēmu, savukārt pamatojoties uz iespējamā riska novērtējumu 
pašvaldībai un citām institūcijām būtu jāparedz resursu un līdzekļu iesaistīšana ārkārtas situācijas 
gadījumos. 

Ugunsdzēsības vajadzībām Rubenes pagasta teritorijā ir noteiktas ūdenskrātuves, ūdensteces vai 
citas ūdensieguves vietas, kas jau šobrīd tiek izmantotas un varētu tikt izmatotas arī perspektīvā 
ugunsdzēsības vajadzībām. 

Ūdens ľemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām Rubenes pagastā ir Rubeľos akas mājā, 
Rubeľu dīķī, Slates zivju dīķī, Rātupītē pie Slates, divās vietās AS „Latvijas valsts meži” teritorijā un dīķī 
Kaldabruľā. 

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka rekonstruējot ūdensapgādes sistēmu, tīklu 
rekonstrukcijas teritorijas tiks nodrošinātas ar ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamajiem hidrantiem, 
savukārt pārējās teritorijās pagasta apdzīvoto vietu objektus jānodrošina ar atklātām ūdens ľemšanas 
vietām ugunsdzēsības vajadzībām. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi jānodrošina atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un 
būves”” (01.02.2000.) prasībām. 

Plānojumā ir paredzēts nodrošināt ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļūšanu visiem 
nekustamiem īpašumiem. 

Jēkabpils rajona teritorijas plānojumā paredzēts organizēt ugunsdzēsības dienestu Zasas pagasta 
teritorijā. Ja nepieciešams Rubenes pagasta apdzīvotajās vietās iekārtot ugunsdzēsēju depo, tas 
izvietojams ciemos ražošanas vai darījumu apbūvei rezervētajās teritorijās. Rubenes pagasta 
ugunsdzēsības dienesta rīcībā ir divas novecojušas ugunsdzēsēju automašīnas, kas tiek uzturētas 
tehniskā kārtībā un nepieciešamības gadījumā ar brīvprātīgo spēkiem dzēš ugunsgrēkus. 

Kā dabas apstākļu radītu risku apdraudētas noteic teritorijas, kurās pastāv paaugstināta 
applūšanas, vēja un ūdens erozijas, noslīdeľu un nogruvumu apdraudējuma, pazemes ūdeľu 
piesārľojuma, karsta un sufozijas parādību iespējamība. Kā saimnieciskās darbības radīto risku 
apdraudētas noteic teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību un objektus, kas ir ugunsbīstami, 
sprādzienbīstami, kuros lieto, ražo, glabā vai transportē bīstamās ķīmiskās vai radioaktīvās vielas vai 
bīstamos ķīmiskos produktus. 

Atbilstoši apdraudējuma radīto seku bīstamībai un mērogam (katastrofālas, ļoti nopietnas, 
nopietnas, ierobežotas, mazsvarīgas sekas) izdala nacionālas, reģionālas un vietējas nozīmes riska 
teritorijas. 

Rubenes pagasta teritorijā nav riska objektu, kas būtu noteikti augstāka līmeľa plānojumos. 
Jēkabpils rajona plānojumā kā paaugstinātas ugunsbīstamības objekti noteikti meži, purvi (bez 
konkretizācijas).  

Pieejamo materiālu izpēte un pagasta teritorijas apsekojumi liecina, ka pagastā nav teritoriju un 
objektu, kur dabas apstākļu vai saimnieciskas darbības rezultātā varētu veidoties avārijas, kuru sekas pēc 
bīstamības un mēroga varētu pārsniegt ierobežotas, tāpēc Rubenes pagasta teritorijas plānojumā netiek 
noteiktas riska teritorijas vai objekti. 
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2. ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOSACĪJUMI UN IESPĒJAS 
 

2.1. Attīstības priekšnosacījumu vērtējums 
 

Vērtējums ierobežots ar izpētes daļā izskatītajiem faktoriem: 
1) ģeogrāfiskiem, 
2) zemes izmantošanas, 
3) infrastruktūras, 
4) dabas un kultūrvides vērtību. 
Vērtējums veikts pēc SVID analīzes metodes, piedaloties Rubenes pagasta padomes 

priekšsēdētājam E.Meľķim, izpilddirektoram P.Malnačam, projekta vadītājam pagasta plānotājam 
I.Rubeniľam, arhitektēm-plānotājām M.Lūsei un G.Smilgai. 
 
2.1.1. Esošā situācija. Ģeogrāfiskie faktori 
 

Esošās situācijas attīstības priekšnosacījumu vērtējums pēc ģeogrāfiskajiem faktoriem dots 
19.tabulā. 

 
19.tabula 

Esošās situācijas attīstības priekšnosacījumu vērtējums pēc ģeogrāfiskajiem faktoriem 

Faktori Stiprās puses Vājās puses 

Transport-
ģeogrāfiskie 

Priekšnosacījumi mazskartas ainavas 
un dabas vides saglabāšanai 
 

Novietojums attālu no valsts un rajona 
administratīvajiem, ekonomiskās, 
sociālās un kultūras dzīves centriem 

Pagastu šķērsojošie valsts 1. un 
2.šķiras ceļi veido iekšējā ceļu tīkla 
mugurkaulu 

Apgrūtināta piekļūšana: valsts 1. un 
2.šķiras ceļi nav asfaltēti 

Pagasts atrodas blakus perspektīvam 
Eiropas nozīmes tūrisma un atpūtas 
areālam (Mazūru ezeri Polijā – 
Aukštaitija – Latgales ezeri) 

Eiropas nozīmes atpūtas areāla 
izveidošana ir ilgtermiľa perspektīvas 
iecere 
 

Pagasts atrodas blakus iecerētam 
nacionālas nozīmes tūrisma areālam 
Sēlijas ceļš 

Areālā tūrisma pakalpojumu 
piedāvājums – pieprasījums maz 
attīstīts. Trūkst ieinteresēto pušu 
sadarbības, vājš mārketings 

Iedzīvotāji Labi integrēta, monolīta kopiena Ilgstoša iedzīvotāju skaita 
samazināšanās  

Relatīvi labi izglītota kopiena Novecojusi kopiena 

Daudzbērnu ģimeľu tradīcija – ceturtai 
daļai pagasta sieviešu ir 3 un vairāk 
bērni 

Izglītoto jauno cilvēku aizplūde 

Reģistrētais bezdarbs relatīvi zemā 
līmenī 

Mirstība pārsniedz dzimstību 

Pastāv slēptais bezdarbs.  
Nav pietiekamas darba vietu izvēles 

Apdzīvojums Izveidojusies telpiski viegli  
uztverama apdzīvojuma struktūra ar 
spēcīgi izteiktu vienu galveno asi 

Iznīkst no galvenās ass attālinātās 
apdzīvotās vietas 

Pēc skaita līdzsvarots iedzīvotāju Darbspējīgo, labāk izglītoto iedzīvotāju 
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izvietojums ciemos un dispersi teritorijā koncentrācija ciemos 

Apdzīvojuma struktūra pagasta centrālās 
daļas iedzīvotājiem nodrošina ikdienas 
pakalpojumu sasniedzamību 10-20 
minūšu laikā 

Nomaļu iedzīvotājiem nav nodrošināta 
pietiekami laba ikdienas pakalpojumu 
sasniedzamība 

Pagastā ir ciema tipa apdzīvota vieta 
Rubeľi, kur ir visi priekšnosacījumi lauku 
centra funkciju izpildei 

Divās citās ciema tipa apdzīvotās vietās 
- Slatē un Kaldabruľā – nav līdzvērtīgu 
priekšnosacījumu lauku centra funkciju 
izpildei 

Atsevišķi telpiski sakārtoti apbūves areāli  Telpiski nesakārtota ciemu apbūves 
kopējā struktūra 

Izkopta, ainaviski pievilcīga Rubeľu 
sabiedriskā centra (kultūras nama 
apkārtne, parks) teritorija 

Ciemos, īpaši Kaldabruľas, vairāku 
apbūves teritoriju sakoptība ir zem 
Latvijas lauku vidējā līmeľa 

 
2.1.2. Esošā situācija. Zemes izmantošana 
 

Esošās situācijas attīstības priekšnosacījumu vērtējums pēc zemes izmantošanas veidiem dots 
20.tabulā. 

 
20.tabula 

Esošās situācijas attīstības priekšnosacījumu vērtējums pēc zemes izmantošanas veidiem 

Izmantošanas 
veidi 

Stiprās puses Vājās puses 

Lauksaimniecība Augsts meliorēto zemju īpatsvars 
 

Augsts aizlaisto zemju, tostarp 
meliorēto, īpatsvars 

Ilgstoša lauksaimnieciskās ražošanas 
tradīcija 

Vairums saimniecību ražo pašu 
ģimenes patēriľam 

Atsevišķas zemnieku saimniecības 
specializējušās noteiktu produkcijas 
veidu ražošanā tirgum 

Vairums saimniecību nevēlas atteikties 
no tradicionālās daudznozaru 
lauksaimniecības 

Darbojas daži servisa uzľēmumi 
(kaltes, gateri) 

Trūkst auto un lauksaimniecības 
tehnikas apkopes servisa 

Zināma kooperācijas pieredze Kooperācijas pieredze netiek izplatīta 

Zināma pārstrādes uzľēmumu tradīcija 
(līdz 1990-to gadu sākumam 
krejotavas, alus brūzis) 

Vairāk kā 90% lauksaimniecības 
produkcijas tirgū nonāk 
nepārstrādāta/pārstrādāta ārpus 
pagasta robežām 

Mežsaimniecība Galvenie saimnieciski izmantojamie meži 
atrodas plašos masīvos 
 
 

Mežu teritorijas vietām pārmitras, 
pārpurvotas. 

Iespējams, ka ciršanas intensitāte 
privātajos mežos pārsniedz vēlamo 
apjomu.  

Apmežota tiek neliela izcirsto platību 
daļa  

Nav apmežoto platību uzskaites 

Koksnes lielāko daļu tirgum piegādā 
nepārstrādātu  
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Pārstrādes uzľēmumu skaits ierobežots, 
tie – mazjaudīgi. Gatavo produkciju ar 
relatīvi mazu pievienoto vērtību 
(zāģmateriāli, taras dēlīši) 

Zivsaimniecība Pastāv zivsaimniecības dīķu sistēma Privatizētie dīķi netiek efektīvi 
ekspluatēti 

Derīgie izrakteľi un 
karjeru izstrāde 

Pagastā ir tādi derīgie izrakteľi kā 
smilts, grants, māls, kūdra. Darbojošies 
karjeri (smilts, grants) ir licencēti  

Derīgo izrakteľu krājumi nav 
pietiekami izpētīti 

Nav apgūti rūpnieciski izmantojami 
kūdras krājumi 

Ūdeľi, to 
izmantošana 

Rubeľu ūdenskrātuvei, Radžupei, 
Eglonai, Dvietei noteikti ūdens 
kvalitātei atbilstoši mērķi. Ir par 
peldēšanai piemērotu atzīta ūdenstilpe 
un upe 

Nav normatīvu prasībām atbilstošas, 
labiekārtotas peldvietas 
 

Ir zivju dīķu sistēma 

Dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas 

Visi iedzīvotāji ir nodrošināti ar 
mājokļiem 

Izklaidus izvietojums (trīs ciemos; 
Kaldabruľas, Rubeľu ciemos arī 
vairākās savstarpēji attālinātās 
vietās) 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme ir 
pašvaldības īpašums 

Ciemos esošie privatizētie 
vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo 
māju apbūves gabali pagasta gada 
pārskatā par zemes sadalījumu pēc 
nekustamo īpašumu lietošanas 
mērķiem reģistrēti kā lauksaimniecībā 
izmantojama zeme piemājas 
saimniecības sastāvā 

Zināms skaits viensētu, kā arī 
daudzdzīvokļu mājās privatizētu 
dzīvokļu nav apdzīvoti un ziemā netiek 
apkurināti 

Darījumu 
apbūves 
teritorijas 

Izvietotas pagasta vislabāk pieejamajās 
apdzīvotajās vietās 

Nelielā šādam lietošanas mērķim 
izmantotā platība un īpašumu skaits 

Darījumu iestāžu vienpusība: tās pārstāv 
tikai jauktu preču veikali,  
kas izvietoti tagadējai izmantošanai 
pielāgotās, maz piemērotās telpās 

Visas darījumu apbūves teritorijas ir 
lietojumu statusā 

Sabiedrisko 
objektu apbūves 
teritorijas 

Deviľi no vienpadsmit sabiedriskās 
apbūves objektiem izvietoti vairumam 
iedzīvotāju vislabāk pieejamajās 
apdzīvotajās vietās – Rubeľos un Slatē 

Atstatus izvietotā 1990-os gados 
izremontētā bijušā Kaldabruľas skolas 
ēka tikai daļēji izmantota 

Viens objekts – kluba ēka Kaldabruľā 
– privatizēts, bet netiek pilnvērtīgi 
izmantots 

Rūpniecības 
objektu apbūves 
teritorijas 

Ir zināms daudzums pietiekami izglītota 
brīva darba spēka, apmācībai masu 
profesijās 

Nav rūpnieciskās ražošanas pieredzes 
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Neklasificētie 
objekti 

Pagastā darbojošās kapsētas atzītas 
par prasībām atbilstošām, to platība ir 
pietiekama 

Mazās kapsētas, kur vairs nenotiek 
apbedījumi, ir nolaistas 
 

Rubeľu ciemā darbojas atkritumu 
savākšanas sistēma 

Slates un Kaldabruľas ciemos nav 
organizēta atkritumu savākšana  

Ir atkritumu izgāztuve Vāja atkritumu savākšanas kontrole 

Nav iekārtota dzīvnieku apglabāšanas 
vieta 

 
2.1.3. Esošā situācija. Infrastruktūra 
 

Esošās situācijas attīstības priekšnosacījumu vērtējums saistībā ar infrastruktūru dots 21.tabulā. 
 

21.tabula 
Esošās situācijas attīstības priekšnosacījumu vērtējums saistībā ar infrastruktūru 

Nozare Stiprās puses Vājās puses 

Siltumapgāde  
 

Daļā sabiedrisko ēku nodrošināta 
centrālā apkure 

Skolā nav, daudzdzīvokļu ēkās 
nedarbojas centrālā apkure 

Ūdensapgāde  Lielākajās apdzīvotājās vietās pastāv 
centralizēta ūdensapgādes sistēma 

Pastāv netamponēti artēziskie 
urbumi 

Lieli dzeramā ūdens resursi Ūdensvada sliktais fiziskais un 
tehniskais stāvoklis  

Daļa artēzisko urbumu ir pagasta 
valdījumā 

Kanalizācija  Lielākajās apdzīvotājās vietās pastāv 
centralizēta sadzīves kanalizācijas 
sistēma  

Atsevišķu vietējās sadzīves 
notekūdeľu novadīšana 
ūdenstilpēs  

Sistēmas elementi ir morāli un 
fiziski nolietojušies 

Elektroapgāde  Pastāvošais gaisvadu līniju tīkls 
apgādā 100% apdzīvoto vietu 

Morāli un tehniski novecojušas 
iekārtas un līnijas 

Sakari  Pastāvošais sakaru līniju tīkls aptver 
ne tikai ciemu teritoriju 

Esošās sakaru līnijas neaptver 
visu pagasta teritoriju 

Pastāv interneta pieslēguma iespējas Slikta vietējo sakaru kvalitāte 

Iespējams izmantot mobilo sakaru 
operatoru pakalpojumus 

Transports, 
pārvadājumi  

 

Autoceļu tīkls nodrošina iespēju nokļūt 
visās nozīmīgākajās reģiona, rajona 
un pagasta apdzīvotajās vietās 

Intensīvāk lietotajiem autoceļu 
posmiem nav asfaltbetona 
seguma 
 

Stabils Autoceļu fonda finansējums 
 

4-5 stundu intervāli starp 
sabiedriskā pasažieru 
autotransporta reisiem uz rajona 
centru 

Ceļu nolietojums  

Meliorācijas sistēmas  Plašas meliorētu lauksaimniecisko 
zemju teritorijas  

Pastāvošo meliorācijas sistēmu 
apsaimniekošana nenotiek 
atbilstoši prasībām 
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2.1.4. Esošā situācija. Dabas pamatne un vides stāvoklis 
 

Esošās situācijas attīstības priekšnosacījumu vērtējums saistībā ar dabas pamatni un vides 
stāvokli dots 22.tabulā. 

 
22.tabula 

Esošās situācijas attīstības priekšnosacījumu vērtējums saistībā ar dabas pamatni un vides stāvokli 

 Stiprās puses Vājās puses 

Fiziski 
ģeogrāfiskais 
stāvoklis 
 

Vizuāli izteiksmīga, pievilcīga ainava 
 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
viduvējā auglība 

Pastāv biotopu daudzveidība  

Nav karsta vai nogruvumu teritorijas 

Nav plūdu apdraudētu teritoriju 

Virszemes ūdeľi  Veido ainavas telpisko struktūru  Dabiskie šķēršļi apgrūtina piekļūšanu 
atsevišķām teritorijām 

Rada priekšnosacījumus aktīvās 
atpūtas un tūrisma pakalpojumu 
dažādošanai 

Nav pietiekami plašu dabisku ūdenstilpju 
ar atpūtai piemērotām pludmalēm 

Meži  Veido ainavas telpiskās struktūras 
vertikālo dimensiju 

Nepietiekami kontrolēta saimnieciskā 
izmantošana 

Ir labi medību resursi  Izcirsto platību vairums netiek atjaunots 

Ir neierobežotas ogošanas un 
sēľošanas iespējas  

Vienpusīga saimnieciskā izmantošana – 
neattīstītas komerciālās un foto 
medības, ogu/sēľu vākšana kā atpūtas 
pasākums u.c. 

Veicina un dažādo aktīvās atpūtas 
iespējas  

 

Aizsargājamās 
dabas teritorijas 

Pagastā atrodas divas NATURA 
2000 teritorijas 

Nav to izmantošanas koncepcijas 
 

Pastāv Rubeľu dabas parks Trūkst finansējuma to apsaimniekošanai 

Kultūrvēsturiskie 
pieminekļi 

Ir vairāki valsts nozīmes pieminekļi Nav izstrādāti saglabāšanas un 
apsaimniekošanas noteikumi.  

Priekšnosacījumi vietējas nozīmes 
kultūras pieminekļa – 19.-20.gs. 
mijas lauku centra – statusa 
piešķiršanai apbūves kompleksam 
Rubeľu ciemā 

Pieminekļi nav sagatavoti apskatei, 
publicēta informācija, izstrādāti maršruti, 
organizētas tūristu takas, sagatavotas 
leģendas u.tml. 
 

Priekšnosacījumi valsts nozīmes 
mākslas pieminekļa statusa 
piešķiršanai Raiľa skulptūrai pie 
Rubeľu kultūras nama 
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2.2. Plānošanas principi un nosacījumi 
 
2.2.1. Rubenes pagasta teritorijas plānojumā izmantojamie principi 
 

No plānošanas principiem, kurus plaši izmanto Eiropas valstu plānotāji un kas akceptēti, 
izstrādājot Latvijas Republikas tiesību un normatīvos aktus reģionālās attīstības un plānošanas jomās, 
attālu lauku teritoriju plānošanā īpašu nozīmi iegūst šādi: 

1) Ilgtspējīgas attīstības princips. 
Tas paredz nodrošināt nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko un sociālo 

attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūras mantojuma 
saglabāšanu.   

1992.gadā Riodežaneiro notikusī pasaules valstu valdību vadības konference par vidi un attīstību 
apstiprināja globālu rīcības plānu XXI gadsimtam Agenda 21. Plāns satur turpmākās rīcības programmu 
pārmaiľām attiecībās starp ekonomisko attīstību un vidi, kā arī un ilgtspējīgas sociālās un ekonomiskās 
attīstības pamatprincipus.  

2000-šajos gados ilgtspējīgas attīstības principu ievēro visu nozaru attīstībā. Ilgtspējīgas attīstības 
principa pielietošanu teritoriju plānošanā īsumā raksturo kā elastīgu pieeju. Teritorijas plānošana un 
plāns nav kaut kas viennozīmīgi noteikts, dogmatisks un sastindzis, bet gan nepārtraukts pārmaiľu 
process, kura īstenošanas laikā pagastā esošo fizisko resursu un cilvēkresursu, kā arī investīciju 
izmantošana un dažāda veida institucionālas pārmaiľas tiek īstenotas saskaľā ar šodienas 
nepieciešamībām, vienlaicīgi ievērojot arī nākotnes attīstības vajadzības. 

2) Interešu saskaľotības princips.  
Tas paredz ikvienu teritorijas vai apdzīvotas vietas plānojumu izstrādāt saskaľā ar citiem teritorijas 

vai apdzīvotās vietas attīstības plāniem un programmām, kā arī saskaľot tajā valsts, pašvaldību un 
privātās intereses.  

Šis princips prasa respektēt visu teritorijas izmantošanā un tās attīstībā iesaistīto pušu – valsts un 
pašvaldību institūciju, fizisku un juridisku personu – intereses. 

3) Daudzveidības princips. 
Tas paredz nodrošināt jebkurā apdzīvotā vietā dabas vides, kultūrvides, pakalpojumu un 

saimnieciskās darbības daudzveidību.   
Daudzveidības veicināšanā vispirms ieinteresēta pašvaldība, jo daudzveidība ir viens no 

faktoriem, kas kādai teritorijai piesaista iedzīvotājus un investīcijas. Tai ir nozīme arī kā ilgtspējības 
veicinātājai. 

4) Identitātes princips.  
Tas paredz, ka katras teritorijas vai apdzīvotas vietas plānojumam jābalstās uz šīs vietas 

īpatnējiem apstākļiem un resursiem, jāveicina to izkopšana. 
5) Nepārtrauktības un pēctecības princips. 
Tas paredz iespēju, mainoties spēkā esoša plānojuma pamatojumam, grozīt šo plānojumu, 

saglabājot tās daļas, kuru pamatojums nav mainījies.  
Šo principu attiecina arī uz jau agrāk īstenotu plānojumu atsevišķu risinājumu iekļaušanu jaunos 

priekšlikumos. 
6) Atklātības princips.  
Tas paredz informēt vietējo sabiedrību par teritoriju/apdzīvoto vietu plānošanu un iesaistīt 

iedzīvotājus plānojuma koncepcijas izstrādāšanā un īstenošanā. 
Plaša un veiksmīga sabiedrības informēšana ne tikai nodrošina veiksmīgu plānojuma īstenošanu, 

bet arī veicina sabiedrības uzticēšanos vietējai varai, abpusēju spēju sadarboties plānojuma īstenošanas 
procesā. 
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2.2.2. Pagasta attīstības programmu, citu plānojumu, programmu, stratēģiju nostādnes 
 

Rubenes pagasta attīstības plāns (1999.)  
Plānā iekļautā pagasta attīstības vīzija veidota kā uzdevumu kopums, kā galveno akcentējot 

pagasta cilvēkresursu saglabāšanu un kvalitatīvu atražošanu. Kā pagasta attīstības prioritātes noteiktas: 
1) Lauksaimniecība un lauksaimniecības produkcijas pārstrāde.  

Orientēta uz visu veidu un lielumu saimniecību pastāvēšanu, kā prioritātes izvirzot intensīvu 
lopkopību un zemkopību, kuras produkcija būtu konkurētspējīga ES tirgū. Zemnieku 
saražotās lauksaimniecības produkcijas pārstrāde uz vietas pagasta teritorijā. 

2) Mežizstrāde un kokmateriālu pārstrāde.  
Orientēta uz vietējo dabas resursu izmantošanu – mežizstrādi, kokapstrādi, kokmateriālu 
pārstrādi pagasta teritorijā. 

3) Infrastruktūra.  
Pagasta ceļu grants seguma uzlabošana, tā radot priekšnosacījumus kvalitatīvai satiksmei. 

4) Kultūra un tūrisms. 
a) Orientēta uz esošā kultūras nama ekonomiskāku un daudzfunkcionālāku izmantošanu. 

Kultūras nama deju zāle pārbūvēta (pielāgota), to kopš 2001.gada beigām var izmantot 
sporta nodarbībām; 

b) dabas un atpūtas parks – piemērots kā tūrismam (iekļauts tūrisma projektā „Tūrisms 
Sēlijā”), tā arī atpūtai. Jāveic tālāka labiekārtošana, piemērojot vairāk tūrisma prasībām; 

c) kultūrvēsturiskie un dabas objekti, arhitektūras pieminekļi – materiāls, ko var piedāvāt 
tūrismam. 

Jāveic šo objektu apzināšana, apkārtnes sakārtošana, labiekārtošana. 
Sadaļā Mērķi un galvenie uzdevumi izvirzītie mērķi daļēji pārklājas ar attīstības prioritātēm, tās 

sīkāk detalizējot. Norādīts, ka: 
Lauksaimniecības attīstības modelis balstās uz divu veidu saimniecībām: 
1) saimniecības no 20-100 ha, kas orientētas uz lauksaimniecības produktu realizāciju vietējā 

tirgū; 
2) naturālās saimniecības zem 20 ha, kuras nodrošina ģimenes iztiku un, iespējams, varētu 

nodarboties ar lauku tūrismu. 
Mežsaimniecībā atbalstāma neizmantoto lauksamniecības zemju apmežošana (nemeliorētās 

platības), veicinot galvenokārt finierkoksnes, papīrmalkas (bērzs, melnalksnis) un enerģētiskās koksnes 
(apse, baltalksnis, vītols) kokaudžu izveidošana. 

Kokapstrādē veicināma nelielu koksnes pirmapstrādes un amatniecības uzľēmumu izveidošana. 
Tūrisma attīstība orientēta uz viensētu un skolu savstarpēju sadarbību, iesaistoties tūrisma 

programmās ar kaimiľu pagastiem un Sēlijas novada attīstību. 
Pašvaldībai piederošo zivju dīķu iznomāšana zemnieku saimniecībai, kura varētu audzēt zivis vai 

citas akvakultūras, kas nodrošinātu lauku tūrisma iespēju dažādot servisa piedāvājumu (makšķerēšana, 
atpūta pie ūdens u.tml.), kā arī zivju produkciju vietējā tirgū.” 
 

Rubenes pagasta teritorijas attīstības programma ( 2007.) 
Rubenes pagasta teritorijas attīstības programmas galvenais mērķis ir veikt pagasta teritorijā esošo 

dabas resursu, cilvēkresursu analīzi, iesaistot vietējo sabiedrību, nozares speciālistus diskusijās nozaru 
galveno problēmu noteikšanā un problēmu meklēšanā, kā arī jaunu, netradicionālu priekšlikumu un ideju 
radīšanā pagastā, esošo materiālo un garīgo resursu izmantošanā nākotnē, kuru darba rezultāts būtu 
pagasta ilgspējīga attīstība, saglabājot un izkopjot lauku vides savdabību, dabas un kultūrvēsturiskās 
vērtības un identitāti, kas būtu raksturīga Rubenes pagastam. 

Attīstības programmā galvenās problēmas ir apskatītas pa sekojošām nozarēm: 
1) Uzľēmējdarbības veicināšana. 
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2) Infrastruktūra – ceļi, transports, sakari. 
3) Iedzīvotāju nodarbinātība. 
4) Izglītība. 
5) Kultūra, sports. 
6) Sociālā aprūpe, veselības aizsardzība. 
7) Vides aizsardzība. 
8) Teritorijas izmantošana. 
9) Finansu resursu izmantošana un piesaiste. 
Balstoties uz pagasta nozaru un resursu analīzi, kā arī ľemot vērā nozaru speciālistu un pagasta 

iedzīvotāju ieteikumus no aptaujas anketām attīstības plāna izstrādes laikā, tika noteiktas pagasta 
attīstības prioritātes: 

1) Lauksaimniecība - orientēta uz visu veidu un lielumu saimniecību pastāvēšanu kā prioritātes 
izvirzot intensīvu lopkopību un zemkopību, kuras produkcija būtu konkurētspējīga ES tirgū.  

2) Mežistrāde un kokmateriālu apstrāde - orientēta uz vietējo dabas resursu izmantošanu - 
mežizstrādi, kokapstrādi, kokmateriālu pārstrādi pagasta teritorijā. 

3) Infrastruktūra - katru gadu pagasta ceļu grants seguma uzlabošana, tā radot 
priekšnosacījumus kvalitatīvai satiksmei. Nepieciešama tuvākajā laikā ūdensvadu un 
kanalizācijas sistēmas renovācija pagasta ciemos (Rubeľos, Slatē, Kaldabruľā), kā arī 
Rubenes pamatskolas, kultūras nama un citu pagasta iestāžu renovācija.  

4) Kultūra un tūrisms - orientēta uz esošā kultūras nama ekonomiskāku un daudzfunkcionālāku 
izmantošanu. Pēc pārbūves kultūras nama deju zāle izmantojama arī sporta nodarbībām. 
Dabas un atpūtas parks - piemērots kā tūrismam, tā arī atpūtai. Jāveic tālāka labiekārtošana. 
2008.gadā jāpabeidz solu nomaiľa brīvdabas estrādē, estrādes sakārtošana. Kultūrvēsturiskie 
un dabas objekti, arhitektūras pieminekļi - materiāls, ko varam piedāvāt tūrismam. Jāveic šo 
objektu apzināšana, apkārtnes sakārtošana, labiekārtošana. 

Attīstības programmā tiek noteikti arī pamatprincipi teritorijas plānojuma aktualizācijai: 
1) Pagasta teritorijā apdzīvoto centru (Rubeľi, Slate, Kaldabruľa) attīstības veicināšana, kuros 

iespēja saľemt dažādus sadzīves un tehnikas pakalpojumus iedzīvotājiem un uzľēmējiem 
(pamatojoties uz pašvaldības interesēm). 

2) Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība. 
3) Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības darba pilnveidošana - aprūpes mājas vai 

pansionāta izveidošana Rubenes pagastā. 
4) Pagasta ceļu tīkla seguma uzlabošana. 
5) Iedzīvotāju nodrošinājums ar attīstītu infrastruktūru, kas balstās uz kvalitatīvu un attīstītu ceļa 

tīklu, sabiedriskā transporta nodrošinājumu, kas dod iespēju saľemt savlaicīgi tuvākajos 
centros un rajona centrā. 

6) Komunālās saimniecības darbu attīstība un pilnveidošana. 
7) Vides aizsardzības jautājuma risināšana – sadzīves atkritumu centralizēta savākšana. 
8) Sadarbības procesa aktivizēšana ar citām blakus esošajām pašvaldībām - kultūrā, sportā, 

tūrismā, vietējo uzľēmēju atbalstīšanā, pagastu ceļu tīklu uzturēšanā. 
 
2.2.3. Jēkabpils rajona attīstības dokumentu nostādnes 
  

Jēkabpils rajona attīstības programma (1998., aktualizēta 2001., 2004. un 2007.gadā)  
Programmā noteikts, ka rajona attīstības stratēģiskais mērķis ir līdzsvarota Jēkabpils rajona pilsētu 

un lauku teritorijas attīstība un iedzīvotāju labklājības paaugstināšana, sekmējot tautsaimniecības 
attīstību un nodrošinot vides kvalitātes saglabāšanu. 

Šī mērķa realizācijai izvirzīti šādi stratēģiskie uzdevumi: 
1) teritorijas pārvaldes pilnveidošana; 
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2) teritorijas struktūras veidošana; 
3) tautsaimniecības attīstības veicināšana; 
4) vides pārvalde/veidošana; 
5) sociālās sfēras attīstības veicināšana. 
Kā attīstības prioritātes 2007. – 2010.gadam attīstības programmā tiek noteiktas: 
1) Projektorientēta rajona padomes darbība, ilgtspējīgas attīstības un investīcijām labvēlīgas 

vides nodrošināšanai, veicinot sabiedrības integrācijas procesus, partnerību attīstību un 
mūžizglītības pieejamību un izaugsmi. 

2) Transporta un tehniskās infrastruktūras attīstība, veicinot ceļu kvalitātes uzlabošanu, 
tranzītkoridora un pierobežas teritoriju sakārtošanu, ceļu satiksmes drošības uzlabošanu, 
dabas un cilvēku izraisīto katastrofu pārvaldīšanu un riska samazināšanu, kvalitatīvas 
interneta pieejamības nodrošināšanu un e-pārvaldes ieviešanu. 

3) Neatliekamās medicīniskās palīdzības, primārās un sekundārās veselības aprūpes iestāžu 
infrastruktūras un tehnoloģiju sakārtošana, veselīga dzīves veida veicināšana. 

4) Lauksaimnieciskās darbības, mežizstrādes un kokapstrādes, tūrisma nozares pilnveidošana, 
dažādošana un attīstība, sekmējot industriālo zonu un tehnoloģisko centru veidošanos un 
nodrošinot ciešāku saikni starp vietējo ražotāju, pakalpojuma sniedzēju un patērētāju. 

5) Kvalitatīvas izglītības ieguves iespēju nodrošināšana ikvienam izglītojamajam, paaugstinot 
pedagogu profesionālo kvalifikāciju, sakārtojot izglītības iestāžu materiālo bāzi atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana. 

6) Sociālo un sabiedrisko pakalpojumu daudzveidošana un kvalitātes uzlabošana (sociālā 
palīdzība un aprūpe, sabiedriskais transports, kultūra, sports un citi pakalpojumi saskaľā ar 
pašvaldību kompetenci). 

7) Vides attīstības veicināšana, iesaistot rajona pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībā un 
saglabāšanā. 

Attīstības programmā ir noteiktas pamatnostādnes rajona plānojuma izstrādei: 
1) Paredzēt nepārtrauktu teritorijas plānošanas procesu, saiknes ar attīstības programmu 

nodrošināšanu un teritorijas plānojuma īstenošanas uzraudzību. 
2) Attīstības centru veidošana, kuros ir iespēja saľemt pakalpojumus iedzīvotājiem un 

uzľēmējiem (pamatojoties uz pašvaldību savstarpējām interesēm, ģeogrāfisko novietojumu). 
3) Iedzīvotāju mobilitātes nodrošinājums, balstoties uz attīstītu ceļu tīklu, to kvalitatīvu segumu 

un sabiedriskā transporta nodrošinājumu, kas dod iespēju atrast darbu un saľemt 
pakalpojumus tuvākajos centros, kā arī Jēkabpils pilsēta, vienlaicīgi izvēloties rajona teritoriju 
par savu dzīvesvietu. 

4) Ceļu tīkla attīstība saskaľā ar ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju vajadzību interesēm (t.sk. 
ainaviski pievilcīgie ceļi, to posmi). 

5) Jēkabpils pilsētas un apkārtējo teritoriju līdzsvarota, sabalansēta attīstība, īpaši veicinot 
Daugavas kreisā krasta, Lietuvas pierobežas, Sēlijas novada izaugsmi (transporta koridors uz 
Lietuvu, tilts pār Daugavu, muitas punkts rajona teritorijā). 

6) Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritoriju noteikšana. 
7) Izstrādāto upju baseinu apsaimniekošanas plānus integrēšana rajona teritorijas plānojumā. 
8) Paaugstināta riska teritorijas un objektus atspoguļošana. 
 
Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam 
2005.gada 8.decembra Jēkabpils rajona padomes sēdē tikai pieľemts lēmums par jauna Jēkabpils 

rajona teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Esošais Jēkabpils rajona teritorijas plānojums tika 
izstrādāts 2003.gadā. Jēkabpils rajona teritorijas plānojums tika gatavots laikā, kad aktīvi izstrādāja 
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celulozes uzľēmuma projektu, kas plānojumā atspoguļojas kā nozīmīgs attīstības elements, piemēram, 
ceļu infrastruktūras attīstības perspektīvas galvenokārt tika saistītas ar celulozes rūpnīcas projektu. 

Kopš 2003.gada ir mainījusies arī plānošanas politiskā situācija. Ir mainījusies likumdošana gan 
plānošanas jomā (piemēram, grozījumi Teritorijas plānošanas likumā, 2005.gada 11.oktobrī apstiprināti 
MK noteikumi Nr.770 „Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” u.c.), gan jomās, kas cieši 
ietekmē teritorijas plānošanu (piemēram, grozījumi Aizsargjoslu likumā, Būvniecības likumā, u.c.). 
Jēkabpils rajona perspektīva ir saistīta ar Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā noteikto 
Zemgales reģionu kopējo attīstību. Diemžēl vēl joprojām nav izstrādāts Nacionālais plānojums, kā 
rezultātā teritoriālajai attīstībai nav skaidras valstiskās nostādnes un nākotnes redzējums. 

Balstoties uz iepriekš minēto, Jēkabpils rajona padome nonāca pie secinājuma, ka ir nepieciešams 
jauns Jēkabpils rajona teritorijas plānojums, kas atbilstu jauno normatīvo aktu prasībām un būtu ar 
ilgtermiľa perspektīvu uz 12 gadiem. 

Teritorijas plānojuma stratēģiskais mērķis ir līdzsvarota Jēkabpils rajona pilsētu un lauku teritorijas 
attīstība, iedzīvotāju labklājības paaugstināšana, sekmējot tautsaimniecības attīstību un nodrošinot vides 
kvalitātes saglabāšanu. 

Kā apdzīvojuma struktūras attīstība mērķi ir noteikti: 
1) Veicināt policentrisku un līdzsvarotu Jēkabpils rajona attīstību. 
2) Veicināt attīstības centru ilgtspējīgu attīstību un sadarbību. 
3) Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Jēkabpils rajonā, mazinot teritoriālās un dzīves līmeľa 

atšķirības. 
4) Nodrošināt sasniedzamību un komunikācijas iespējas rajona apdzīvotajās vietās. 
5) Nodrošināt iedzīvotājiem izglītību, sociālo aprūpi, veselības aprūpi un brīvā laika pavadīšanas 

iespējas dzīvesvietas tuvumā. 
Kā infrastruktūras attīstības mērķi ir noteikti:  

1) Sekmēt transporta koridora attīstību. 
2) Veicināt apkalpes infrastruktūras izveidošanu un attīstību ap valsts nozīmes autoceļiem. 
3) Sekmēt kvalitatīvu valsts un pašvaldību ceļu attīstību, kas nodrošinātu apdzīvoto vietu 

sasniedzamību. 
4) Veicināt kvalitatīvas inženiertehniskās un sakaru infrastruktūras attīstību visā rajona teritorijā, 

kas sekmētu uzľēmējdarbības un kvalitatīvas vides attīstību. 
5) Veicināt veloceliľu attīstību. 
6) Uzlabot komunālās infrastruktūras kvalitāti. 
7) Veicināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi. 
8) Paredzēt jauna apvedceļa ap Jēkabpils pilsētu būvniecību. 
9) Paredzēt jauna tilta pār Daugavu būvniecību. 
10) Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu. 

Kā atvērtās telpas attīstības mērķi ir noteikti:  
1) Sekmēt lauku teritoriju līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. 
2) Sekmēt dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. 
3) Veicināt vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu atpūtas teritoriju izveidi. 
4) Sekmēt lauksaimniecības zemju racionālu un daudzveidīgu izmantošanu. 
5) Veicināt mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas politikas realizāciju, saglabājot meža 

ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas. 
6) Nodrošināt saprātīgu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu, veicinot ūdenstilpju 

apsaimniekošanas plānu izstrādi. 
7) Sekmēt teritoriju atjaunošanu, kas cietušas no piesārľojuma un agrākām saimnieciskajām 

aktivitātēm. 
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Izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojumu vērā ir ľemta Jēkabpils rajona teritorijas 
attīstības perspektīva, kas izstrādāta, balstoties uz esošās situācijas analīzi un attīstības tendencēm. 
Jēkabpils rajona teritorijas attīstības perspektīva atbilstoši plānošanas līmenim nosaka rajona telpiskās 
attīstības galvenos virzienu un mērķus 12 gadu laika periodam. Perspektīva tiek izstrādāta, ievērojot 
nacionālos, Zemgales plānošanas reģiona, Jēkabpils rajona un rajona vietējo pašvaldību spēkā esošos 
plānošanas dokumentus. Tās mērķis ir noteikt rajona teritorijas izmantošanas virzību 12 gadu periodam, 
ievērojot ilgtspējīgas attīstības faktoru un paredzot rajonam funkcionālās saiknes ar kaimiľu rajoniem. 

Perspektīvā attīstība ir noteikta: 
1) Apdzīvojuma struktūrai; 
2) Infrastruktūrai; 
3) Atvērtai telpai. 
Saskaľā ar Jēkabpils rajona teritorijas plānojumu pilsētas un ciemi atkarībā no savas attīstības 

pakāpes tiek iedalīti četros attīstības centru līmeľos (28.attēls), tādejādi veidojot rajona policentriskās 
attīstības struktūras pamatu: 

5) 1.līmenis - nacionālas nozīmes attīstības centrs. 
6) 2.līmenis - reģiona nozīmes attīstības centrs. 
7) 3.līmenis – vietējā līmeľa attīstības centri. 
8) 4.līmenis - pirmā līmeľa attīstības centri. 

 
28.attēls 

Jēkabpils rajona attīstības centri 

 
Avots: Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam 
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Rubenes pagastā kā vietējā līmeľa attīstības centrs ir noteikts Rubeľu ciems. Saskaľā ar rajona 
plānojumu vietējā līmeľa attīstības centros ar būtisku nozīmi rajona teritorijas apkalpē iedzīvotāju skaits 
ir ne mazāk kā 1000. Katram vietējās nozīmes attīstības centram ir noteikts pieejamo pakalpojumu 
apjoms, ko nosaka tā esošais ekonomiskais attīstības līmenis, infrastruktūra, cilvēkresursi, izvietojums un 
sasniedzamība. Vietējā līmeľa attīstības centru apkalpes teritorija ir 15 km rādiusā un to sasniedzamība 
ir 30 min ar sabiedrisko transportu un 20 min neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 

Kā pirmā līmeľa attīstības centri ir noteikti Slates un Kaldabruľas ciemi. Pirmā līmeľa attīstības 
centros iedzīvotāju skaits ir ne mazāk kā 100. Katram pirmā līmeľa attīstības centram ir noteikts 
pieejamo pakalpojumu apjoms, ko nosaka tā esošais ekonomiskais attīstības līmenis, infrastruktūra, 
cilvēkresursi, to izvietojums un sasniedzamība. Pirmā līmeľa attīstības centru apkalpes teritorija ir 10 km 
rādiusā un to sasniedzamība ir 15 min ar sabiedrisko transportu vai auto. 

Pārējās apdzīvotās vietas – ciemi un viensētas – plānojumā netiek analizētas. Rajona plānojums 
atbalsta šo pārējo lauku apdzīvoto vietu attīstību un paredz, ka nākotnē tiem būs vietējās ekonomiskās 
attīstības atbalsta centru loma. Taču katras konkrētās apdzīvotās vietas potenciāla izvērtēšana un tās 
lomas noteikšana ir katras vietējās pašvaldības kompetencē. 

Jēkabpils rajona attīstības centri pēc sava nozīmīguma, attīstības pakāpes un savstarpējās 
ieinteresētības veido funkcionālus attīstības tīklus. Viens no teritorijas plānojuma mērķiem ir attīstīt un 
veicināt attīstības centru tīklu darbību rajona teritorijas attīstībai. Katram attīstības centram atkarībā no tā 
izaugsmes potenciāla tiek prognozēta sava loma attīstības tīklā, teritorijas un reģiona attīstībā, pārrobežu 
sadarbībā, sadarbībai ar blakus reģioniem. 

 

23.tabula 
Attīstības centru nākotnes raksturojums 

Attīstības centrs Attīstības centra nākotnes 
redzējums 

Uzlabojamie kritēriji 

Rubeľi 1. Attīstīta kokapstrāde, 
amatniecība, tūrisms, 
lauksaimniecības produkcijas 
ražošana (t.sk., bioloģiskā un 
netradicionālā 
lauksaimniecība). 

1. Attīstīt izglītības, kultūras un sporta 
infrastruktūru. 
2. Uzlabot kultūras un atpūtas iespējas. 
3. Uzlabot sakaru kvalitāti. 
4. Uzlabot ceļu kvalitāti, īpaši valsts 1. un 2.šķiras 
ceļi. 
5. Gājēju celiľa izbūve Rubeľos uz ceļa P 75 
Rubenes pamatskola - Dunavas krustojums. 
6. Vides infrastruktūras uzlabošana. 

Slate 1. Attīstīta kokapstrāde un 
amatniecība. 
2. Attīstīta lauksaimniecības 
produkcijas ražošana (t.sk., 
bioloģiskā un netradicionālā 
lauksaimniecība). 

1. Uzlabot kultūras un atpūtas iespējas. 
2. Uzlabot sakaru kvalitāti. 
3. Uzlabot ceļu kvalitāte, īpaši valsts 1. un 2. šķiras 
ceļus. 

Kaldabruľas 1. Attīstīta lauksaimniecības 
produkcijas ražošana t.sk., 
bioloģiskā un netradicionālā 
lauksaimniecība. 

1. Nepieciešama kultūras un atpūtas iespējas. 
2. Uzlabot sakaru kvalitāti. 
3. Uzlabot ceļu kvalitāti, īpaši valsts 1. un 2. šķiras 
ceļiem. 

Avots: Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam 
 

Teritorijas plānojums paredz multifunkcionālu centru veidošanu laukos, t.sk klubus, bibliotēkas, 
pieaugušo izglītības centru apvienošana vienā iestādē, kas nav skola, bet kur ir iespējams apmeklēt 
kursus un turpināt izglītību. Tas būtu skolai alternatīvs kultūras un izglītības centrs, kur ir viss 
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nepieciešamais nodrošinājums gan vieslektoriem, gan kursu apmeklētājiem, viľu rīcībā būtu gan 
bibliotēka, gan rotaļu istaba, kur atstāt bērnu uz nodarbību laiku, gan citi pakalpojumi. 

Saskaľā ar „Sporta attīstības programmu Jēkabpilī un rajonā 2007. – 2013.g.” ir paredzēts renovēt 
esošos un būvēt jaunus sporta objektus, lai šajā laika posmā varētu apmierināt iedzīvotāju vēlmes 
piekopt veselīgu dzīves veidu, uzlabot veselību un kāpināt meistarību izvēlētajos sporta veidos. Teritorijas 
plānojums paredz Sporta zāles izbūve Rubeľos. 

Kultūras dzīve Jēkabpils rajonā koncentrējas galvenokārt ap kultūras/tautas namiem, bibliotēkām, 
muzejiem, kultūrizglītības iestādēm. Rubeľos plānots kultūras namu pārveidot par saieta namu. 

Augsta apdzīvoto vietu sasniedzamība ir nozīmīgākais priekšnosacījums daudzpusīgu funkcionālo 
saikľu attīstībai gan rajonā, gan reģionā. Tāpēc transporta infrastruktūra jāattīsta tā, lai būtu radīta 
iespēja pārvietoties pēc iespējas īsākā laikā starp apdzīvotajām vietām gan cilvēkiem, gan kravām, 
enerģijai un informācijai. Transporta tīkla attīstība veicinās rajona uzľēmējdarbības aktivizēšanos 
ražošanas un darījumu jomās, investīciju palielināšanos un darba vietu paaugstināšanos. Jēkabpils 
rajona transporta tīkls ir jāattīsta saistībā ar paredzēto apdzīvojuma struktūru un policentrisko attīstību. 

Jēkabpils rajona teritorijas plānojums nosaka asfaltējamos un rekonstruējamos ceļu posmus 
perspektīvā uz 12 gadiem (24.tabula). 

 
24.tabula 

Asfaltējamos un rekonstruējamos ceļu posmus perspektīvā uz 12 gadiem 

Ceļa indekss Ceļa nosaukums Paredzētie uzlabojumi Ceļa posmi (km) Garums (km) 

P 72 Ilūkste - Bebrene - Birži Grants seguma 
pārbūve par 
asfaltbetonu 

19,0167 – 47,822 28,6 

P 72 Ilūkste - Bebrene - Birži Asfaltbetona segu 
rekonstrukcija 

47,822 – 67,305 19,5 

V 14 (5) 800 Rubeľi - Ancene - 
Subate  

Rekonstrukcija 4,345 – 8,000 3,6 

Avots: Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam, 1.redakcija 
 

Rajona teritorijas atvērto telpu veido dabas teritorijas un lauku vide. Teritorijas plānojums paredz 
tās attīstīt kā ekonomiski un sociāli vitālas, ar pievilcīgu dzīves vidi gan iedzīvotājiem, gan uzľēmējiem un 
investoriem, gan tūristiem. 

Lauku teritoriju ekonomiskā attīstība nākotnē pamatā tiks balstīta uz lauksaimniecību, 
mežsaimniecību, tūrismu un ražošanu. Lai saglabātu esošās kvalitātes un rajona dabas resursi tiktu 
racionāli izmantoti, rajona plānojums izdala atvērtajā telpā attīstības teritorijas: 

1) Lauksaimniecības attīstības teritorijas; 
2) Mežsaimniecības attīstības teritorijas; 
3) Tūrisma attīstības teritorijas; 
4) Dabas aizsardzības un rekreācijas teritorijas; 
5) Loģistikas un tranzīta pakalpojuma teritorijas; 
6) Ražošanas attīstības un derīgo izrakteľu izstrādes teritorijas; 
7) Jaukta mozaīkveida zemes izmantošana; 
Šīm teritorijām noteiktās galvenās funkcijas būs prioritāras, ko nedrīkstēs apdraudēt vai konfliktēt 

citas pakārtotās funkcijas. Teritorijas plānojums nosaka, ka jebkurā rajona teritorijā, neatkarīgi no to 
atrašanās kādā attīstības zonā, jāsabalansē vides aizsardzība un ekonomiskās intereses. Katras 
konkrētās teritorijas izmantošanas veidi un apbūves nosacījumi tiek noteikti vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumos un detālplānojumos. 

Lauksaimniecības attīstība tiks atbalstīta visā rajona teritorijā, bet rajona plānojumā ir īpaši 
izdalītas nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kuras Rubenes pagasta teritorijā neatrodas. 
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Mežsaimniecības attīstības teritorijas ir zemes, kurās galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana. Teritorijas plānojums šajās teritorijās paredz 
mežsaimniecības zemju prioritāro izmantošanu mežsaimniecības attīstībai – mežsaimniecība, 
kokmateriālu sagatavošana un ar tiem saistītie pakalpojumi, savvaļas dzīvnieku audzēšana, rekreācijas 
un tūrisma būvju un objektu izvietošana. 

Jēkabpils rajona plānojums izdala trīs tūrisma attīstības teritorijas, no kurā Rubenes pagastam 
tuvākā ir Rajona rietumu daļā – teritorija ietver Sēlpils pagastu, Salas pagastu, Viesītes pilsētu ar lauku 
teritoriju, Saukas pagastu, Rites pagastu, Elkšľu pagastu, Aknīstes pilsētu ar lauku teritoriju Asares 
pagastu un Gārsenes pagastu. Teritorija ir ar augstu tūrisma potenciālu, unikālām ainavām, dabas un 
kultūrvēsturiskiem objektiem. 

 
2.2.4. Kaimiņu pašvaldību plānojumi 
 

Rubenes pagasts robežojas ar Dunavas, Zasas, Leimaľu, Asares pagastiem un Aknīstes pilsētu 
ar lauku teritoriju, kā arī Subates pilsētu ar lauku teritoriju, Dvietes pagastu un Ilūkstes novadu. Visiem 
pagastiem ir spēkā esoši teritorijas plānojumi, līdz ar to tas tika ľemts vērā izstrādājot Rubenes pagasta 
teritorijas plānojumu grozījumus. Uzsākot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, Rubenes pagasta 
padome kaimiľu pašvaldības informēja par plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un vēlējās 
noskaidrot to viedokli. Informācija par Rubenes pagasta kopējām interesēm ar kaimiľu pašvaldībām dota 
5.nodaļā „Kopējo interešu teritorijas un nozares”. 

 
2.2.5. Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026. 
 

Zemgales plānošana sreģiona teritorijas plānojums ir ilgtermiľa plānošanas dokuments (20 gadi), 
kurā noteiktas plānošanas reģiona teritorijas attīstības iespējas un virzieni, plānojuma mērķis ir radīt 
plānošanas reģiona telpisko struktūru, kas nodrošinātu ilgtspēju, pieejamu, kvalitatīvu dzīves un darba 
vidi. 

Plānojumā par reģiona apdzīvojuma struktūru teikts, ka Zemgalē saglabājas samērā stabila 
skaitliskā attiecība starp pilsētu un lauku iedzīvotājiem, bet pēc 2005.gada statistikas datiem pilsētās 
iedzīvotāju skaits ir nedaudz samazinājies, savukārt lauku teritorijās – nedaudz palielinājies. Reģionā ir 
vērojams kopējā nodarbināto skaita pieaugums reģionā, lielākais strādājošo pieauguma skaits ir 
tirdzniecības sektorā, savukārt lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medniecībā un apstrādes rūpniecībā 
(pēc NACE) vērojams nodarbināto skaita samazinājums, vienlaicīgi nodrošinot stabilu saražotās 
pievienotās vērtības pieaugumu šajās nozarēs. Vēl tiek uzsvērts, ka pieaug iedzīvotāju ekonomiskās 
aktivitātes līmenis un notiek stabils bezdarba līmeľa samazināšanās process. 

Kā galvenās attīstības tendences laukos tiek minētas: 
1) stabilizējas un attīstās lauksaimnieciskā ražošana; 
2) veidojas lielas un stabilas zemnieku saimniecības; 
3) attīstās lauksaimniecības produkcijas pārstrāde; 
4) pakāpeniski pieaug tūrisma pakalpojumu skaits un to daudzveidība, pieaug medību tūrisms, 

tiek veidoti briežu dārzi, attīstās lauku tūrisms; 
5) attīstās bioloģiskā lauksaimniecība, amatniecība; 
6) notiek mežu atjaunošana; 
7) notiek kultūrainavas daudzveidošanās; 
8) tiek sakārtotas degradētās teritorijas, slēgtas un rekultivētas izgāztuves, apmežotas 

lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. 
Pie attīstības tendencēm tūrismā tiek minēts, ka samazinās publiski pieejamas atpūtas vietas pie 

upēm un ezeriem, privatizējot un apbūvējot skaistākās vietas pie ūdeľiem, savukārt vairāk attīstās lauku 
tūrisms. 
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Satiksmes intensitāte pieaug, bet autoceļu kvalitāte pasliktinās. Īpaši kritiska situācija uz 
autoceļiem izveidojusies Jēkabpils rajonā. Lēni uzlabojas pakalpojumu kvalitāte pasažieru pārvadājumos. 
Pārāk lēni ienāk jaunās sakaru un telekomunikāciju tehnoloģijas, Internets, ātrgaitas datu pārraide. Tiek 
veidota droša un efektīva vides infrastruktūra – atkritumu apsaimniekošanas sistēma (tai skaitā arī 
Jēkabpils rajonā pabeigta projekta izstrāde, uzsākta finansējuma piesaiste projekta realizācijai). Tiek 
modernizētas ūdens apgādes un notekūdeľu apsaimniekošanas sistēmas pilsētu un lauku teritorījās, 
lēnāk tas notiek lauku teritorijās. 

Kā negatīvās tendences lauku attīstībā tiek minētas 
1) samazinās lauksaimniecībā nodarbināto skaits; 
2) pieaug vajadzība pēc jaunām darba vietām; 
3) samazinās iedzīvotāju skaits; 
4) ekonomiski aktīvie iedzīvotāji un jaunatne aizplūst no laukiem; 
5) notiek lauku iedzīvotāju novecošanās; 
6) notiek sociālā noslāľošanās; 
7) veidojas neapdzīvotas teritorijas; 
8) nolietojas sociālā un vides infrastruktūra; 
9) nepietiekoša informācijas pieejamība par atbalsta programmām, saimniekošanas 

dažādošanas iespējām, apmācībām; 
10) jaunu blīvi apdzīvotu vietu veidošanās un to attīstības radītie potenciālie vides apdraudējumi; 
11) nepietiekama cilvēkresursu kapacitāte ES finansējuma piesaistei utt. 
Pozitīvās aktivitātes lauku attīstībai: 
1) palielinās saražotās produkcijas apjomi; 
2) lauksaimniecības pārstrukturizācijas, modernizācijas un koncentrācijas process; 
3) daļai no lauku iedzīvotājiem ir „lauzta domāšana”, līdz ar to veidojas jaunas saimniekošanas 

iespējas vietējās teritorijas attīstībai; 
4) valsts un ES sniegtais finansiālais atbalsts projektu realizēšanai, teritorijas dažādošanai; 
5) veiksmīgi ieviesta NUAP programma reģionā - izstrādāti vairāk nekā 60 dažādi projekti, no 

kuriem finansiālu atbalstu guvuši 47 projekti, kā rezultātā Zemgales lauku attīstībai piesaistīti 
apmēram 2 miljoni lati. Zemgales zemnieki vieni no aktīvākajiem SAPARD līdzekļu apgūšanā 
Latvijā (atbalstīti vairāk kā 350 projekti); 

6) uzsākts darbs pie lauku iedzīvotāju aktivizēšanas, lauku partnerības un vietējo kopienu 
veidošanas; 

7) izveidotas piecas lauku partnerības katrā reģiona rajonā; 
8) uzsākta sadarbība ar LLKC un pašvaldību lauku speciālistiem vietējās teritorijas attīstībai. 
Pilsētas, ciemi un viensētas ir vieni no reģiona apdzīvojuma struktūras elementiem. Zemgales 

apdzīvojuma struktūru veido 11 pilsētas: Jelgava, Jēkabpils, Aizkraukle, Dobele, Bauska, Kalnciems, 
Auce, Aknīste, Viesīte, Pļaviľas un Jaunjelgava, - 1089 ciemi un 3282 viensētas. 

Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā, izstrādājot plānojuma perspektīvo sadaļu 
attīstības jautājumos, ciemi atkarībā no savas attīstības pakāpes un pilsētas ir apzīmētas kā attīstības 
centri, veidojot reģiona policentriskās attīstības struktūras pamatu. Tas ir iestrādāts Jēkabpils rajona 
teritorijas plānojumā 2008. – 2020.gadam. 

Zemgales lauku teritoriju attīstība balstīsies uz tradicionālo, bioloģisko lauksaimniecību, 
mežsaimniecību, mežrūpniecību un tūrismu. Savukārt iepriekšminēto nozaru attīstībai jābalstās uz 
zinātnes iesaisti jaunu tehnoloģiju, jaunu produktu izstrādē, izmantojot reģiona teritoriju dabas dotās un 
ražošanā sasniegtās priekšrocības. 

Lauku teritorijās ekonomika tiks dažādota, papildinot tradicionālo lauksaimniecības sektoru ar 
citiem darbības veidiem, piemēram, kā bioloģiskā lauksaimniecība, netradicionālie lauksaimniecības 
sektori, nepārtikas patēriľa preču ražošana, amatniecība un lauku tūrisms. 
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Kā lauku vīzija ir noteikta: Zemgales lauku teritoriju līdzsvarotu attīstību sekmē efektīvi, tirgus 
orientēti, vidi saudzējoši, konkurētspējīgi uzľēmumi, zemnieku saimniecības, saglabājot reģionam 
raksturīgo kultūrvidi un ainavu, kas nodrošina cilvēkam kvalitatīvu dzīves vidi. 

Lai sasniegtu šo vīziju tiek noteikti vairāki mērķi: 
1) Lauku teritoriju līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības sekmēšana 
2) Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, aizsardzības un attīstības sekmēšana 
3) Izmantojot dabas resursus, pielietot ilgtspējīgas izmantošanas un apsaimniekošanas principus 

 
2.2.6. Nacionālais plānojums  
 

Tas tiek izstrādāts. Līdz šim stājušies spēkā nacionālā plānojuma saistošā daļa MK noteikumi 
Nr.142 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” (14.02.2006.) Tajā noteikti 
lauksaimniecības zemes nogabali ar nacionālu nozīmi, kurus aizliegts transformēt cita veida 
izmantošanai. Rubenes pagastā šādas teritorijas nav noteiktas. 

 
2.3. Attīstības iespēju vērtējums 
 

Attīstības iespēju vērtējums, tāpat kā attīstības priekšnosacījumu vērtējums, veikts pa zemes 
izmantošanas mērķu grupām, ierobežojoties ar izpētes daļā izskatītajiem faktoriem, par cik tie ir 
nozīmīgākie zemes izmantošanas mērķu noteikšanā. Arī šis vērtējums veikts pēc SVID analīzes 
metodes, piedaloties Rubenes pagasta padomes priekšsēdētājam E.Meľķim, izpilddirektoram 
P.Malnačam, projekta vadītājam pagasta plānotājam I.Rubeniľam, arhitektēm – plānotājām M.Lūsei un 
G.Smilgai. 
 
2.3.1. Teritorijas izmantošana 
 

Attīstības iespēju analīze pa zemes izmantošanas veidiem dota 25.tabulā. 
 

25.tabula 
Attīstības iespēju analīze pa zemes izmantošanas veidiem 

Zemes 
izmantošanas 
mērķu grupa 

Izdevības, ko sniedz ārējā vide Pārvaramās problēmas un iespējamie 
draudi 

Lauksaimniecība Palielināt alternatīvo/specializēto 
lauksaimniecību apguvušo saimniecību 
daudzumu un ražošanas apjomus 

Zemnieku inerce: intereses trūkums un 
neticība saviem spēkiem/dažādiem 
jaunievedumiem 

Sadarbojoties ar citām pašvaldībām un 
lauksaimnieku organizācijām, vienoties 
par noteiktas lauksaimniecības kultūras 
prioritāti ne tikai pagastā, bet plašākā 
apkārtnē, lai ražošana sasniegtu apjomu, 
kas nodrošinātu atbilstoša pārstrādes 
uzľēmuma darbību 

Sadarbības tradīcijas trūkums 
 

Sadarbojoties pašvaldībām, iesaistīt 
zemniekus, atrast/ piesaistīt investorus un 
ES struktūrfondu līdzekļus, izstrādāt 
atbilstošus projektus 

Lauksaimniecības kooperācijai un 
mazo uzľēmumu attīstībai 
nepietiekami labvēlīga valsts 
ekonomiskā politika 

Iespējas apsaimniekot meliorētus, relatīvi 
auglīgus tīrumus 

Ieinteresēta un kvalificēta projekta 
vadītāja trūkums 



 
Rubenes pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. ar 2009.gada grozījumiem 

Pirmais sējums Paskaidrojuma raksts 
 

Rubenes pagasta padome  
 

72 

Izmaiľas ES lauksaimniecības un 
lauku vides attīstības politikā 

Meliorācijas sistēmu apkopšana 
zemes privātīpašuma apstākļos, resp., 
vairāku zemes īpašnieku nespēja 
vienoties par viľu īpašumos esošās 
vienas meliorācijas sistēmas kopīgu 
remontu 

Mazvērtīgo un neapstrādāto 
lauksaimniecības zemju apmežošana 

Institucionālas problēmas (atļaujas 
zemes transformācijai) 

Mežsaimniecība Mežu platības palielināšana, apmežojot 
aizlaistās lauksaimniecības platības 

Trūkst ieinteresētu lauksaimniecības 
zemju īpašnieku 

Veidot medību saimniecību, piedāvāt 
medību tūrisma pakalpojumus 

Mežu īpašnieku neieinteresētība 

Audzēt meža zvērus medībām un gaļai Kooperācijas iemaľu un iniciatīvas 
trūkums 

Neuzticēšanās netradicionāliem 
saimniekošanas veidiem 

Karjeru izstrāde 
 

Iespējas iegūt smilti, granti un kūdru kā 
pagasta „eksportpreci” 

Trūkst organizatorisku iemaľu, 
profesionālu zināšanu un sākumkapitāla 
ražošanas uzsākšanai 

Zivsaimniecība Uzsākt intensīvu esošo dīķu 
apsaimniekošanu 

Īpašnieka (nomnieka) neieinteresētība 
 

Apdzīvojuma 
struktūra 

Pastāvošo apdzīvojuma struktūras 
attīstības tendenču izmantošana tās 
pilnveidošanai 

Apdzīvoto vietu dzīvotspējas 
samazināšanās, līdz pat to izzušanai, 
ja ievērojami samazinās iedzīvotāju 
skaits Apdzīvojuma galvenā ass – valsts I šķiras 

ceļš – nodrošina relatīvi stabilu un aktīvu 
saikľu pastāvēšanu starp apdzīvotām 
vietām 

Darījumu 
apbūves 
teritorijas 

Ciemos ir pietiekamas zemes rezerves, 
tostarp pašvaldības īpašumā esošas, kā 
arī neizmantotas/ nepilnīgi izmantotas 
ēkas darījumu apbūves teritoriju 
paplašināšanai 

Pieprasījuma apjoms zemāks nekā 
nepieciešams atbilstošo pakalpojumu 
iestāžu dzīvotspējas nodrošināšanai 

Sadzīves, tirdzniecības, sabiedriskās 
ēdināšanas, tūrisma pakalpojumu 
attīstīšana 
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Sabiedriskās 
apbūves 
teritorijas 

Pašvaldības īpašumā ir relatīvi plašas 
teritorijas sabiedriskai apbūvei, nepilnīgi 
izmantotas sabiedriskās ēkas 
(Kaldabruľas skola, Rubeľu skolas 
internāts, Slates skolas internāts), kuras 
var pielāgot citai funkcijai 

Sociāli aprūpējamie atsakās 
apmeklēt/pārcelties uz sociālās 
aprūpes centru 
 
 

Attīstības programmā paredzēts 
izveidot:  

sociālās aprūpes centru;  
jauniešu – pieaugušo apmācības 
centru (mācības mūža garumā); 
nevalstisko organizāciju centru 

Sabiedrība nav ieinteresēta 
sabiedriskās dzīves aktivizēšanā un 
savas personības pilnveidošanā un 
neatbalsta/ nepiedalās mācībās, NVO 
darbībā 

Pagasta pašvaldībai nepietiek līdzekļu 
ēku sakārtošanai, personāla algošanai 

Nav ieinteresētu investoru 

Nav ieinteresētu vadītāju kā 
ārpusskolas mācību iestādei, tā 
nevalstiskajām organizācijām 

Rūpniecības 
(ražošanas) 
objektu teritorijas 

Ciemos, kā arī citur pagasta teritorijā ir 
neizmantotas relatīvi plašas ražošanas 
objektu teritorijas 

Ražošanas teritoriju un ēku īpašnieku 
nespēja/nevēlēšanās izmantot 
teritoriju/ēkas ražošanai 

Jaunus ražošanas uzľēmumus iespējams 
iekārtot virknē bij. kopsaimniecības 
ražošanas objektu (mehāniskās 
darbnīcas, garāžas,  
alus brūzis) 

Ideju trūkums 
 
 

Intensificēt darbojošos ražošanas 
uzľēmumu un to teritoriju izmantošanu 

Projektu vadītāju trūkums 

Transporta 
infrastruktūras 
objekti 

Iekārtot virziena rādītājus ceļu 
krustojumos, uz apdzīvotām vietām, uz 
tūrisma objektiem 

Ierobežots finansējums 

Izveidot autostāvvietas pie esošajiem/ 
jaunbūvējamiem sabiedriskajiem, 
darījumu un ražošanas objektiem 

Neklasificētie 
objekti 

Klasificēt kapsētas, izdalot slēdzamās; 
uzlabot mazo, attālo kapsētu kopšanu; 
uzstādīt norādes par kultūrvēsturiski 
nozīmīgām atdusas vietām 

Institucionāli šķēršļi 
 
 
 

Izveidot kritušo dzīvnieku aprakšanas 
vietu atbilstoši prasībām 

Nepieciešami zināmi līdzekļi 
 

Iesaistīties Jēkabpils rajona atkritumu 
izgāztuves projektā 

Grūtības atrast visām prasībām 
atbilstošu teritoriju, līdzekļu trūkums 

Perspektīvā slēgt un rekultivēt esošo 
pagasta izgāztuvi 

Atkritumu noglabāšana centrālajā 
izgāztuvē var būt dārgāka nekā vietējā 

Līdzekļu trūkums 
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2.3.2. Infrastruktūra 
 

Infrastruktūras attīstības iespēju analīze dota 26.tabulā. 
 

26.tabula 
Infrastruktūras attīstības iespēju analīze 

NOZARE Izdevības, 
ko sniedz ārējā vide 

Pārvaramas problēmas un iespējamie 
draudi 

Siltumapgāde 
 

Iespējas izmantot alternatīvus apkures 
veidus  

Patērētāju zemā maksātspēja 
 

Atjaunot centrālo apkuri daudzstāvu 
dzīvojamās ēkās  

Ierobežots finansējums 

Vajadzīga vairuma dzīvokļu īpašnieku 
ieinteresētība 

Ūdensapgāde  Veikt municipālās ūdensapgādes 
sistēmas rekonstrukciju 

Trūkst papildus finansējuma 

Iespējama pakalpojumu 
sadārdzināšanās 

Kanalizācija Veikt centralizētās kanalizācijas 
sistēmas un attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukciju  

Trūkst papildus finansējuma 

Iespējama pakalpojumu 
sadārdzināšanās 

Elektroapgāde Nav informācijas  

Sakari  Izmantot modernās bezvadu 
tehnoloģijas telefona sakaru 
nodrošināšanai 

Ierobežoti pieslēgumu apkalpes areāli 

Izmantot modernās tehnoloģijas datoru 
jomā (radiolinks utt.) 

Transports Izveidot īpašus ceļus velotūristu 
vajadzībām 

Ierobežots finansējums 
 

Pasažieru pārvadājumu ar 
autotransportu uzlabošana, iesaistot 
privātus uzľēmumus 

Trūkst ieinteresētu uzľēmēju 

Meliorācijas sistēmas Pastāv normāli strādājošas meliorācijas 
sistēmas 

Ierobežots finansējums 

Sistēmas var pārstāt darboties 

 
2.3.3. Dabas pamatne 

 
Dabas pamatnes attīstības iespēju analīze dota 27.tabulā. 
 

27.tabula 
Dabas pamatnes attīstības iespēju analīze 

NOZARE Izdevības, ko sniedz ārējā vide Pārvaramas problēmas un iespējamie 
draudi 

Fiziski  
ģeogrāfiskie faktori 

Priekšnosacījumi dažāda veida tūrisma 
maršrutu izveidošanai (velosipēdu, 
gājēju, slēpošanas, kombinēti) 

Ierobežots finansējums 

Zemes īpašnieku interešu aizskaršana 

Virszemes ūdeľi Ir nozīmīga ainavas sastāvdaļa 
 

Lauksaimniecības un sadzīves 
notekūdeľu radītais piesārľojums 

Rada aktīvās atpūtas (zvejas un 
makšķerēšanas, izbraucieni ar laivām) 

Organizatoriskas un institucionālas 
problēmas 
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iespējas Nepieciešams finansējums 

Ezera un dīķu pludmaļu izmantošana 
peldvietu iekārtošanai 

Zemes īpašnieku interešu aizskaršana 

Meži Rada aktīvās atpūtas iespējas 
(ogošana, sēľošana, slēpošana, izjādes 
ar zirgiem)  

Privātīpašums uz zemi 

Nepieciešams finansējums 

Antropogēnās ietekmes negatīvā 
ietekme uz mežu Mežsaimnieciskās teritorijas 

Kultūrvēsturiskie 
pieminekļi 

Organizēt arheoloģisko izrakumu 
veikšanu kā starptautisku projektu, 
piesaistot studentus un Rubenes 
pagasta jauniešus 

Ierobežoti finansiālie resursi 

Trūkst adekvātu infrastruktūras 
pakalpojumu 

 

Izstrādāt pieminekļu aizsardzības zonu 
noteikšanas un labiekārtošanas 
projektus 

Izveidot maršrutus tūristiem, aptverot 
ievērojamākos un vizuāli pievilcīgākos, 
ar saistošu leģendu nodrošinātos 
pieminekļus 
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3. TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA 
 

3.1. Teritorijas attīstības risinājumi un pamatojumi 
 

Iepriekšējās nodaļās veiktais esošās situācijas un plānošanu ietekmējošo faktoru raksturojums un 
uz šo datu bāzes veiktā analīze ļauj secināt, ka turpmākajos 5 līdz 10-12 gados Rubenes pagasta 
teritorijas izmantošanā nav gaidāmas krasas pārmaiľas un pagasta iedzīvotāju skaits nepieaugs.  

Rubenes pagasta apdzīvojuma struktūra ar trim atšķirīgi attīstītām ciema tipa apdzīvotām vietām 
Rubeľiem, Slati un Kaldabruľu noteic vajadzību izdalīt divu līmeľu centrus: galveno – Rubeľus un 
palīgcentrus Slati un Kaldabruľu, saglabājot visus ciemos pastāvošos pakalpojumus un paredzot 
teritorijas pakalpojumu objektu attīstībai atbilstoši centra un tā apkalpotās teritorijas iedzīvotāju 
daudzumam un viľu maksātspējas noteiktajam pieprasījumam. Minētie centri kopā nodrošina trešdaļas 
Rubenes pagasta iedzīvotāju izmitināšanu. 

Projekta risinājumā vienlīdz liela vērība veltīta nodrošināšanai ar teritorijām pagasta ekonomisko 
un sociālo attīstību veicinošiem būvobjektiem, vides aizsardzībai un ainavas izkopšanai. 
 
3.1.1. Apdzīvojuma karkass 
 

Priekšlikumi par apdzīvojuma karkasa tālāko attīstību izstrādāti, pamatojoties uz 20.gs. otrajā pusē 
notikušās pagasta apdzīvojuma un demogrāfiskās situācijas attīstības procesa analīzi, kā arī vērtējot 
pagasta apdzīvojuma struktūras attīstības iespējas reģionālā un nacionālā kontekstā. 

Apdzīvojuma karkasā izdalīti: 
1) mezglpunkti – esošie Rubeľu, Slates un Kaldabruľas ciemi, nosakot tiem robežas; 
2) atbalsta punkti – viensētu grupas Mazslate, Izabelīna, Červonka; 
3) pamatvienības – viensētu grupas un viensētas izklaidus pagasta teritorijā. 
Karkasa punktus un pamatvienības saista ceļi. Ceļu tīklam, skatot no apdzīvojuma struktūras 

viedokļa, ir šāda nozīme: 
1) karkasa galvenā ass – autoceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posms pagasta teritorijā un 

teritorija 1 km platumā uz katru pusi no ceļa ass; 
2) karkasa pakārtotās asis – autoceļa V810 posms Aknīste–Slate, ceļš V801 Dunava–Rubeľi, 

ceļš V800 Rubeľi-Ancene-Subate, ceļa V708 posms Kaldabruľa-Červonka. 
Karkasa mezglpunktos dzīvo 475 cilvēki vai 33% no pagasta iedzīvotājiem, atbalsta punktos – 26 

cilvēki vai 1,8% no pagasta iedzīvotājiem, karkasa galvenās ass joslā – 333 cilvēki vai 23% pagasta 
iedzīvotāju.  

Tajos atrodas: 
1) mezglpunktos – 88 apdzīvotas vietas vai 17% no pagastā esošajām; 
2) atbalsta punktos – 22 apdzīvotas vietas vai 4,3% no pagastā esošajām; 
3) karkasa galvenās ass joslā – 112 apdzīvotas vietas vai 23% no pagastā esošajām. 
Kopā pagasta apdzīvojuma karkasa galvenajās sastāvdaļās dzīvo 834 cilvēki vai 58% no pagasta 

iedzīvotājiem un atrodas 222 apdzīvotas vietas vai 43% no pagasta apdzīvotajām vietām. Pārējie 
iedzīvotāji un apdzīvotās vietas izkaisītas visā pagasta teritorijā. 

Teritorijas plānojumā nosakot ciemu robežas tika izmantoti šādi kritēriji: 
1) bijušā ciema apbūves esamība; 
2) nepieciešamība ciema teritorijā iekļaut sabiedriski nozīmīgus objektus; 
3) nepieciešamība robežas pēc iespējas noteikt pa dabas vai cilvēku darbības iezīmētām 

robežšķirtnēm vai arī pa īpašumu robežām. 
Ciemu apbūve nav izvietota kompakti, tāpēc visu ciemu robežās iekļauti zemesgabali (īpašumi), 

kuriem patreiz noteikta izmantošana lauksaimniecībai. Plānojums paredz iespēju šos zemesgabalus 
transformēt apbūvei vai cita veida nelauksaimnieciskai izmantošanai, ja rodas nepieciešamība. Katrā 
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konkrētā gadījumā zemes transformācijai jāsaľem atļauja saskaľā ar atbilstošo tiesību un normatīvo aktu 
prasībām. 
 
3.1.2. Apkalpes un darījumu centri 
 

Par nozīmīgāko dažāda veida pakalpojumu sniegšanas un darījumu centru vēsturiski izveidojies 
Rubeľu ciems. Plānotajā pagasta apdzīvojuma struktūrā Rubeľu ciemam saglabāta un nostiprināta lauku 
centra loma. Ciemā saľemamo sociālo pakalpojumu – bērnudārza, skolas, ambulances, kultūras nama 
un bibliotēkas – loks netiek papildināts, saľemamo komerciālo pakalpojumu loks – ar ieteikumu dažādot 
tirdzniecības pakalpojumus, veicināt sabiedriskās ēdināšanas, sadzīves un tūrisma pakalpojumu attīstību.  

Jauktai darījumu zonai rezervēto teritoriju platība nodrošina prognozējamo pakalpojumu un 
darījumu iestāžu pieprasījumu teritorijas plānojuma darbības laikā, iespējams, arī ilgākam laika periodam. 

Slates un Kaldabruľas ciemi kalpo kā Rubeľu ciemu papildinoši apkalpes centri, saglabājot 
pastāvošās pakalpojumu iestādes/uzľēmumus, kamēr pieprasītais attiecīgo pakalpojumu apjoms sedz šo 
iestāžu/uzľēmumu uzturēšanu. Ja pieprasījums aug, rezervētas teritorijas jaunu iestāžu/uzľēmumu 
ierīkošanai. 

Atbalsta punktos – viensētu grupās Mazslatē, Izabelinā un Červonkā – organizējami informācijas 
apmaiľas punkti apkārtējo, no ciemiem attālināto teritoriju iedzīvotājiem. Tādos iedzīvotāji var 
saľemt/sniegt informāciju pārvaldes iestādēm, noteiktās dienās un stundās apmainīt bibliotēkas 
grāmatas, saľemt medicīnas darbinieka konsultācijas/pirmo palīdzību. Šie punkti obligāti ietverami 
autoveikalu maršrutos, un slikta ceļa (atkala, sniegs u.tml.) apstākļos tiem jānodrošina piekļūšana pirmajā 
kārtā. 

Lai nodrošinātu viensētu iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm, saglabājams arī tāds 
tirdzniecības veids kā autoveikali. 
 
3.1.3. Ceļi un transports 
 

Pagasta transportģeogrāfisko situāciju Latvijas teritorijā raksturo nomaļš izvietojums attālināti no 
valsts galvenajām transporta artērijām. Arī skatot Zemgales plānošanas reģiona mērogā, pagasts atrodas 
nomaļā vietā. Teorētiski zināmas priekšrocības dod izvietojums starp divām republikas pilsētām – 
Jēkabpili un Daugavpili, bet praktiski šīs priekšrocības grūti izmantot attāluma - pāri par 50 kilometriem 
līdz jebkurai no tām - un relatīvi sliktā ceļa dēļ. 

Visi pagasta ciemi atrodas pie valsts 1.šķiras autoceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži, kas ir pagasta 
galvenā karkasa ass. Pagasta ciemos un 1 km platā teritorijā uz katru pusi no ceļa dzīvo 33% no pagasta 
iedzīvotājiem, līdz ar to esošais iekšējais pagasta ceļu tīkls nodrošina samērā ērtu satiksmi, atsevišķu 
teritoriju savstarpējo saistību un sasniedzamību. 

Diemžēl ceļu kvalitāte ir neapmierinoša, pagasta galvenie ceļi nav asfaltēti, līdz ar to nākotnē būtu 
nepieciešama nozīmīgāko ceļu asfaltēšana un atsevišķu ceļu segumu kvalitātes uzlabošana. 

Stāvoklis varētu uzlaboties pēc Daugavas kreisajā krastā esošā ceļa P73 Vecumnieki-Nereta-
Subate kategorijas paaugstināšanas visā tā garumā, kā arī ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži tagad 
neasfaltētā posma Zasa-pagrieziens uz Dvieti asfaltēšanas.  

Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo ceļu un ielu tīklu, kas nodrošina piekļūšanu visām 
pagasta lauku teritorijas viensētām un pašreiz jau blīvi apbūvētām teritorijām, kā arī kravu pārvadājumus.  

Jaunajām apbūves teritorijām (dzīvojamai, darījumu u.c.) jānodrošina to sasniedzamība, veidojot 
jaunu vietējas nozīmes ceļu un ielu tīklu ar pieslēguma iespējām valsts 2.šķiras vai pašvaldības ceļiem, 
pirms tam izstrādājot teritoriju detālplānojumus. 

Ciemu teritorijā ielas un laukumus būtu nepieciešams noklāt ar cieto segumu. 
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3.1.4. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 
 

Uzsākot kādas jaunas teritorijas attīstību, ir jāparedz viss nepieciešamais inženiertīklu 
nodrošinājums. Teritorijas plānojumā blīvu apbūvi paredzēts veidot Rubeľu, Slates un Kaldabruľas 
ciemos, līdz ar to uzsākot būvniecību ciemu teritorijās ir nepieciešams paredzēt pieslēgšanos jau 
esošajiem ciema inženiertehniskās apgādes tīkliem, vai arī plānot citus risinājuma veidus.  

Ar centralizētu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pagastā ir nodrošināti Rubeľu un Slates 
iedzīvotāji.  

2004.gadā Rubeľos un Slatē ir uzstādītas atdzelžošanas iekārtas. Lai arī ūdens kvalitāte tika 
uzlabota, pie patērētāja atsevišķi rādītāji neatbilst normatīviem.  

Rubeľos ir izveidota dalītā kanalizācijas sistēma, tomēr notiek sadzīves notekūdeľu un lietus 
kanalizācijas sajaukšanās. Lielākā daļa kanalizācijas tīklu nenodrošina pietiekošu hermētiskumu. 
Kanalizācijas sistēma aptver tikai daļu ciema, privātmājām un kultūras namam ciema ziemeļu daļā ir 
izsmejamās bedres. 

Slatē izveidota dalītā savienotā kanalizācijas sistēma, kurai pieslēgta daļa ciema dzīvojamo ēku. 
Lielākā daļa tīklu ir tehniski nolietojušies un nenodrošina pietiekošu hermētiskumu. Atsevišķi tīklu posmi 
ciema centrā ir sliktā tehniskā stāvoklī un tiem nepieciešama rekonstrukcija. 

Līdz ar to viena no prioritātēm pagastā būtu ūdenssaimniecības sakārtošana pagasta ciemos. Būtu 
nepieciešams sakārtot gan notekūdeľu sistēmu, gan izbūvēt jaunas notekūdeľu attīrīšanas iekārtas un 
lietus ūdens kanalizāciju atvienota no sadzīves notekūdeľiem. Tāpat būtu nepieciešams veikt ūdens 
apgādes tīklu rekonstrukciju un ūdens ľemšanas vietu sakārtošanu. 

Turpmāk ciemos būtu jānodrošina visu mājsaimniecību pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai. Tāpat arī plānotajās apbūves teritorijās veicot būvniecību, tā būtu pieslēdzamas 
ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, vai arī tām būtu jāparedz cits notekūdeľu savākšanas un 
attīrīšanas risinājums. 

Lai nodrošinātu pietiekošu elektroapgādi jaunajām apbūves teritorijām nepieciešamības gadījumā 
abos ciemos būs nepieciešams izbūvēt jaunas 20 kV kabeļu līnijas, transformatora punktus, kā arī 
zemsprieguma kabeļu līnijas, nomainot vecās gaisvadu līnijas. 

Ciemos būtu nepieciešams uzlabot apgaismes situāciju, tāpēc teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka 
inženiertehniskajām komunikācijām rezervējamas esošo un plānoto ielu sarkano līniju koridori. 
 
3.1.5. Kultūras un dabas mantojums 
 

Rubenes pagasta teritorijā atrodas septiľi arheoloģijas un četri mākslas valsts aizsargājamie 
kultūras pieminekļi, kuru aizsardzību nosaka likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību un tam pakārtotie 
ministru kabineta noteikumi.  

Kultūras pieminekli drīkst izmantot kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma, saimnieciskiem vai citiem 
mērķiem tā, lai tiktu saglabāts kultūras piemineklis un kultūrvēsturiskā vide kultūras pieminekļa teritorijā 
un tā aizsardzības zonā. Saimniecisko darbību kultūras pieminekļu aizsargjoslās ierobežo Aizsargjoslu 
likums (11.03.1997.). 

Dabas teritorijas, to kvalitāte un pieejamība nākotnē būs viens no galvenajiem dzīves vides 
augstas kvalitātes rādītājiem, tāpēc teritorijas plānojums paredz pēc iespējas saglabāt neskartas un 
nepārveidotas visas esošās aizsargājamās dabas teritorijas.  

Tā kā Rubenes pagastā atrodas NATURA 2000 teritorija dabas parks „Dvietes paliene”, tad šīs 
teritorijas izmantošanai būtu jāpievērš papildus uzmanība un tajā veicamās darbības jāsaskaľo ar 
teritorijas pārvaldītāju. 
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3.2. Teritorijas izmantošana 
 

Rubenes pagasta plānotās (atļautās) izmantošanas veidi ir noteikti teritorijas plānojumā. Saskaľā 
ar izstrādāto Rubenes pagasta attīstības programmu, definētajiem mērķiem un rīcības plānu, Rubenes 
pagasta teritorijas plānojumā tiek izdalītas sekojošas teritorijas, nosakot to izmantošanas mērķus un 
nosacījumus: 

1) Ūdeľu teritorijas. 
2) Mežu teritorijas. 
3) Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. 
4) Tūrisma un rekreācijas teritorijas. 
5) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. 
6) Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas. 
7) Sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas. 
8) Darījumu iestāžu apbūves teritorijas. 
9) Jauktas mazstāvu dzīvojamās apbūves un darījumu iestāžu teritorijas. 
10) Ražošanas apbūves teritorijas. 
11) Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu teritorijas. 
12) Satiksmes infrastruktūras teritorijas. 
13) Karjeru izstrādes teritorijas. 
Līdz teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas uzsākšanai, nekustamā īpašuma izmantošanas 

mērķus nosaka un nekustamā īpašuma nodokli aprēķina atbilstoši teritorijas esošai izmantošanai. 
 
3.2.1. Ūdeņu teritorijas 
 

Ūdeľu teritorijas ir dabīgas vai mākslīgs ūdenstilpes un ūdensteces, kur uzkrājas ūdeľi, ar caurteci 
vai bez tās: upes, ezeri, dīķi, ūdenskrātuves un meliorācijas grāvji. 

Rubenes pagasta teritorijā esošie virszemes ūdeľi – ūdensteces un ūdenstilpes – kopā aizľem 
452,7 ha jeb 2,5% no pagasta kopplatības. No visiem ūdeľiem 40,9 ha (9%) aizľem ūdeľi zem zivju 
dīķiem. 

Teritorijas izmantojamas ūdenssaimniecības vajadzībām un rekreatīviem mērķiem. 
 

3.2.2. Mežu teritorijas 
 
Pēc Meža valsts reģistra datiem uz 22.10.2008. Rubenes pagastā atrodas 8583,7 ha meža zemes, 

no kurām 59,2% ir valsts meži, bet 40,8% ir pārējie meži. 
Mežu teritorijas ir zemesgabali vai tā daļas, kas ietver mežu zemes, tai skaitā mežus, izcirtumus, 

meža pļavas, lauces, purvus, stigas, ceļus, meliorācijas sistēmas, grāvjus u.c. Mežu teritoriju galvenais 
izmantošanas veids ir mežsaimniecība un ar to saistītās funkcijas. Teritorijas plānojums šajās teritorijās 
paredz mežu teritoriju prioritāro izmantošanu mežsaimniecības attīstībai – mežsaimniecība, kokmateriālu 
sagatavošana un ar tiem saistītie pakalpojumi, savvaļas dzīvnieku audzēšana, rekreācijas un tūrisma 
būvju un objektu izvietošana. 

Mežu teritorijas ir izmantojamas mežsaimniecības vajadzībām LR likumos un normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un saskaľā ar meža inventarizāciju. Meža apsaimniekošanas plāns, kas tiek izstrādāts 
pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem ir viens no priekšnoteikumiem valsts un Eiropas Savienības 
finansējuma vai līdzfinansējuma saľemšanai mežsaimniecības attīstībai normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

Tajās mežu teritorijās, kurās atrodas aizsargājamās dabas teritorijas (dabas parks „Dvietes 
paliene”), jebkādas darbības veicamas saskaľā likumu Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
Aizsargjoslu likumu, MK noteikumiem Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
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un izmantošanas noteikumi” (22.07.2003.), MK noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 
(15.06.1999.) un tiem pakārtotajiem MK noteikumiem. 

Meža zemes paredzētas rekreācijai un atpūtai, tajās atļauts ierīkot izziľas, pastaigu, spora takas, 
veloceliľus, skatu un novērošanas torľus, kā arī atpūtas vietu, kas saistītas ar iezīmētiem pastaigu vai 
ceļojumu maršrutu tīkliem. 

Meža zemes transformējamas saskaľā ar MK noteikumiem Nr.806 „Meža zemes transformācijas 
noteikumi” (28.09.2004.). 
 
3.2.3. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 
 

Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas aizľem 44,6% no Rubenes pagasta platības, tāpēc ir 
svarīgs pagasta attīstības resurss. 

Kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas noteiktas teritorijas, kuru esošā un plānotā (atļautā) 
izmantošana ir saistīta ar lauksaimniecisku darbību zemnieku vai piemājas saimniecībās, ražojot 
lauksaimniecības produktus. Šī izmantošanas veida teritorijās ietilpst arī apdzīvotas vietas – viensētas un 
viensētu grupas – ar to dzīvojamām un saimniecības ēkām, kā arī apkalpojošām inženierkomunikācijām. 

Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas Rubenes pagastā nav.  
Attīstot alternatīvās lauksaimniecības veidus, kuri var ietekmēt meliorācijas sistēmu darbību, 

ieteicams izmantot teritorijas, kuras meliorācijas sistēmu būves ietekmes zona neskar. Piemēram, 
augļkopības attīstības gadījumā koku sakľu sistēma var bojāt drenāžas sistēmu, tāpēc papildus 
izdevumus var radīt meliorācijas sistēmu izpētes projekts un iespējamā pārbūve. 

Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās atļauta zemju transformācija (pārveidošana) citos zemes 
izmantošanas veidos (piemēram, meža zemē, apbūvē). 

Atļauta savrupmāju celtniecība (uz katra zemes gabala atļauts celt vienu savrupmāju ar 
saimniecības ēkām), kā arī lauksaimniecības ražošanas objektu izveidošana, ja tas nepārsniedz vienas 
saimniecības apkalpošanas vajadzības. 

Lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju jaunveidojamo zemesgabalu minimālais lielums ir noteikts 
1 ha. Būvju celtniecības projekti saskaľojami tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
 
3.2.4. Tūrisma un rekreācijas teritorijas 
 

Kā tūrisma un rekreācijas teritorijas tiek noteiktas teritorijas, kuru esošā un plānotā (atļautā) 
izmantošana saistīta ar vērtīgas ainavas vai dabas elementu kopuma saglabāšanu. Šī izmantošanas 
veida teritorijas ietver apdzīvotajā vietā iedzīvotāju atpūtai un ainavas bagātināšanai vai kāda dabas vai 
kultūrvēsturiska objekta aizsargāšanai nepieciešamās dabiskās, daļēji dabiskās un cilvēka izveidotās 
zaļās un ūdeľu teritorijas. Šī izmantošanas veida teritorijas noteiktas pagasta ciemos.  

Rubeľu ciemā kā tūrisma un rekreācijas teritorijas noteiktas: 
1) Rubeľu dabas parka teritorija, ietverot esošo izkopto parka daļu ap kultūras namu un tai 

piegulošo lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju, kā arī teritorija ap ūdenskrātuvi; 
2) neizmantotā zaļā teritorija abos Dzirnavupītes krastos ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži kreisajā 

pusē līdz Rubeľu ciema robežai; 
3) lapu koku audze ap kapsētu, tai piegulošā teritorija ap sporta laukums, kā arī lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes līdz pat ceļam P72 Ilūkste-Bebrene-Birži; 
4) teritorija pretī Rubenes pamatskolai otrpus ceļam P72 Ilūkste-Bebrene-Birži. 
Slates ciemā kā tūrisma un rekreācijas teritorija noteikta teritorija ap bijušo skolas ēku. 
Kaldabruľas ciemā kā tūrisma un rekreācijas teritorijas noteiktas: 
1) bijušā Kaldabruľas muižas centra daļa ar esošiem stādījumiem (kādreizējā parka 

saglabājusies daļa, kurā atrodas 1990-os gados ierīkota piemiľas zīme novadniekam, Latvijas 
Republikas armijas virsniekam Staltmanim); 
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2) teritorija ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži kreisajā pusē. 
Tūrisma un rekreācijas teritorijas ir sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas, kurās atļauts izvietot ar 

rekreāciju saistītās ēkas un būves. 
 
3.2.5. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 
 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir zemesgabali, kur primārais zemes izmantošanas veids 
ir savrupmāju, dvīľu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem. 

Tās ir teritorijas ciemos, kas paredzētas ciemu iedzīvotāju piemājas saimniecību uzturēšanai. 
Veidojot šādas teritorijas, vajadzētu paredzēt iespēju tās pieslēgt jau esošajām inženierkomunikācijām 
(ūdensapgāde un kanalizācija). 

Jaunveidojamo zemesgabalu minimālais lielums šajās teritorijās ir 1500 m² un uz tām atļauts būvēt 
vienu savrupmāju vai vienu dvīľu mājas daļu ar saimniecības ēkām. 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas Rubeľos aptver esošo 1960-1980-os gados būvēto 
ģimenes māju kvartālu un ciema robežās iekļautās viensētas. Teritorijas plānojumā ir izdalītas jaunas 
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. Ja rodas pieprasījums, ģimenes māju būvniecībai paredzēts 
izdalīt zemes gabalus pie Moču ielas pastāvošajā ģimenes ēku kvartālā, kā arī teritorija pie pagasta 
padomes ēkas ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži kreisajā pusē. Ja pieprasījums aug, zemes gabalu 
izdalīšanai rezervēta teritorija pie ceļa bērnudārza ēkas aizmugurē, kā arī abpus ceļam Dunava–Rubeľi, 
transformējot lauksaimniecības zemes par dzīvojamās apbūves zemēm.  

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās Slatē iekļautas visas ciemā šādi izmantotās teritorijas, 
paredzot iespēju izveidot blakus esošajiem zemes gabaliem/to aizmugurē jaunus zemes gabalus 
ģimenes māju būvniecībai.  

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas Kaldabruľā izveidotas, apvienojot pastāvošās ģimenes 
māju – viensētu grupas un, ja parādās pieprasījums, paredzot iespēju izveidot piecus zemes gabalus 
ģimenes māju būvniecībai. 
 
3.2.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas 
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas ir zemesgabali, kur primārais zemes izmantošanas 
veids ir daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet papildus atļautas vēl 
citas izmantošanas, kas izvietojamas dzīvojamo māju pirmajos stāvos un negatīvi neietekmē dzīvojamās 
vides kvalitāti. 

Kā daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas izdalītas 2 un 3 stāvu daudzdzīvokļu mājas 
Rubeľos, Slatē un Kaldabruľā. 

Rubeľu ciemā izmantošana daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei paredzēta pastāvošajām 2 un 3 
stāvu daudzdzīvokļu mājām Atvari, Rītausmas un Saulgrieži piekrītošiem zemes gabaliem. Nav paredzēts 
atsākt šī veida ēku būvniecību, tādēļ rezerves teritorijas šī veida dzīvojamās apbūves attīstībai nav 
plānotas. Ja ir iedzīvotāji, kas vēlētos pārcelties uz daudzdzīvokļu mājām, pastāv iespēja esošajās mājās 
īrēt/nopirkt neapdzīvotus dzīvokļus. 

Slates ciemā izmantošana daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei paredzēta pastāvošajām 2 un 3 
stāvu daudzdzīvokļu mājām Liepu gatvē Nr.1, 3, 5 piekrītošiem zemes gabaliem. Rezerves teritorijas šī 
veida dzīvojamās apbūves attīstībai nav plānotas. 

Kaldabruľas ciemā izmantošana daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei paredzēta divām 
pastāvošajām 2 stāvu daudzdzīvokļu mājām piekrītošiem zemes gabaliem un vienai nepabeigtajai 3 
stāvu daudzdzīvokļu mājai. Tāpat kā citos ciemos, rezerves teritorijas šī dzīvojamās apbūves veida 
attīstībai nav plānotas. 
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3.2.7. Sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas 
 

Sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas ir zemesgabali, kurās atļauta jaukta izmantošana 
(sabiedriska rakstura ēkas, kā arī dažāda veida darījumu un pakalpojumu iestādes). 

Teritorijas paredzētas sabiedrisko iestāžu (valsts un pašvaldības iestādes, izglītības iestādes, 
kultūras iestādes, bibliotēka, reliģijas iestāde, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādes, sociālās 
aprūpes iestāde, sporta būve, aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības dienestu un muitas dienesta 
ēkas), kā arī darījumu iestāžu (banka, biroju ēka un citi ar komercdarbību saistīti objekti, viesnīca, viesu 
māja, motelis un citas īslaicīgas apmešanās ēkas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai, sabiedriskās 
ēdināšanas iestāde t.sk. vasaras tipa kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām verandām, terasēm, 
mazumtirdzniecības un pakalpojuma objekti un aptieka) izvietošanai. 

Šī veida apbūves teritorijas pārsvarā koncentrētas Rubeľos, kur atrodas kultūras nams, skola, 
pirmsskolas iestāde, pagasta padomes ēka, pasts, baznīca, un Slatē, kur atrodas bibliotēka, Slates 
feldšeru-vecmāšu punkts un bijušā skolas ēka (tagad Slates sabiedriskais centrs) un internāts. 

Kaldabruľas ciemā atsevišķi stāvošu pārvaldes un sabiedrisku iestāžu ēku nav un arī perspektīvā 
tādu izvietošana nav paredzama. 

Nav paredzams, ka pagastā šī teritorijas plānojuma darbības laikā bez esošajām būs jāveido 
jaunas pārvaldes, izglītības, kultūras un veselības aizsardzības iestādes vai jāpaplašina esošās, tādēļ 
izmantošanai šī veida apbūvei rezerves teritorijas nav paredzētas. Ja rodas patlaban neprognozējamas 
vajadzības, izmantojamas jauktai apbūvei paredzētās teritorijas vai transformējamas ciema robežās 
esošās lauksaimniecības teritorijas. 

Pagasta teritorijā viensētu grupā Červonka atrodas Kaldabruľas baznīca, kuru lieto Kaldabruľas 
evaľģēliski luteriskā draudze. Aiz Kaldabruľu ciema apmēram 1,5 km attālumā ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-
Birži labajā pusē atrodas bijušā Kaldabruľas skolas ēka, ko pašreiz izmanto sabiedriskā organizācija 
„Ūdenszīmes”. Ārpus pagasta ciemiem tie ir vienīgie zemes gabali, kas iekļauti kā sabiedriskas nozīmes 
apbūves teritorijas un atrodas ārpus ciemu teritorijām. 

Kā sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas ir attēlotas kapsētas, kas atrodas pašvaldības 
īpašumā. Vienmērīgi visā pagastā atrodas 10 kapsētas (Rubeľu, Ezerpurva, Ļūcānu, Bērza, Izabelinas, 
Dronku, Červonkas, Sēļu, Muktānu un Rubiķu), kas aizľem 21,3 ha lielu platību, no tām trīs praktiski 
vairs netiek izmantotas. Visas Rubenes pagasta kapsētas, izľemot Rubeľu, atrodas lauku vidē, attālu no 
pagasta lielākajām apdzīvotām vietām. Rubeľu kapsēta atrodas Rubeľu ciemā, apmēram 100 m 
attālumā no tuvākajām ēkām. 

 
3.2.8. Darījumu iestāžu apbūves teritorijas 
 

Ľemot vērā nepieciešamību pēc dažādiem pakalpojumiem, teritorijas plānojums paredz saglabāt 
esošās un veidot jaunas darījumu teritorijas ciemu teritorijās. 

Kā esošās darījumu iestāžu apbūves teritorijas visos ciemos ir izdalītas teritorijas, kur atrodas 
veikali. 

Rubeľos kā jaunas darījumu iestāžu apbūves teritorijas ir izdalīti zemes gabali aiz mājām 
„Gravas”, pie ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un pie pasta ēkas. 

Slates ciemā izmantošana darījumu apbūvei paredzēta zemes gabalam trīsstūrī starp ceļu P72 
Ilūkste-Bebrene-Birži un ceļu V810 Slate-Dominieki-Auziľas, kur ieteicams izvietot automašīnu apkopes 
un degvielas pārdošanas punktu, kā arī teritorija starp bijušo Slates pagastmāju un veikalu, pie ceļa V810 
Slate-Dominieki-Auziľas. 

Kaldabruľā jaunas darījumu iestāžu apbūves teritorijas nav paredzētas. 
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3.2.9. Jauktas mazstāvu dzīvojamās apbūves un darījumu iestāžu teritorijas 
 

Jauktas mazstāvu dzīvojamās apbūves un darījumu iestāžu teritorijas ir zemesgabali, kur primārais 
zemes, ēkas, būves vai tās daļas galvenais izmantošanas veids ir savrupmājas, darījumu iestādes, 
tirdzniecības vai pakalpojumu objekti. 

Rubeľu ciemā jauktai apbūvei paredzēts transformēt lauksaimniecības zemes abpus ceļam P72 
Ilūkste-Bebrene-Birži, blakus ciema galvenajām dzīvojamās apbūves teritorijām. Šīs teritorijas ieteiktas kā 
tādas, kuras visērtāk nodrošināt ar centralizētu ūdensvadu un kanalizāciju un kuru apbūve saistīs vienā 
veselumā patlaban telpiski divās daļās sašķelto ciema ainavu. Tās arī atrodas ārpus Rubenes kapsētas 
aizsargzonas. 

Šī veida izmantošana paredzēta arī vizuāli piesārľotajam zemes gabalam parka stūrī pie 
ūdenskrātuves. Tur, rekonstruējot bijušo piena savāktuves ēku, varētu izveidot tūrisma informācijas biroju 
un atspirdzinājumu kiosku. 

Slatē jauktas mazstāvu dzīvojamās apbūves un darījumu iestāžu teritorijas paredzētas ciema A 
daļā starp ceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži un Skolas ielu, kā arī uz R no ceļa V810 Slate-Dominieki-
Auziľas. 

Kaldabruľā jaunas jauktas mazstāvu dzīvojamās apbūves un darījumu iestāžu teritorijas ir izdalītas 
pie ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži. 

 
3.2.10. Ražošanas apbūves teritorijas 
 

Ražošanas objektu teritorijās esošā vai plānotā (atļautā) izmantošana ir dažāda veida ražošanas 
uzľēmumu, tostarp lauksaimniecības produktu pārstrādes uzľēmumu, noliktavu ēkas, sabiedriskās 
garāžas, tehniskās apkopes punkti u.tml. 

Kā esošās ražošanas apbūves teritorijas Rubeľu ciemā ir noteiktas esošā ražošanas teritorijas ap 
esošajām kaltēm un garāžām un esošo, piemājas saimniecību izmantoto, kūtiľu kompleksu. Plānojumā 
paredzēts palielināt ražošanas apbūves teritoriju ap esošajām kaltēm un paredzēt pie ceļa P72 Ilūkste-
Bebrene-Birži, blakus mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai Atvari. 

Slates ciemā ražošanas apbūves teritorijas izdalītas pie pastāvošajiem piemājas saimniecību 
izmantotajiem kūtiľu kompleksiem pie mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas Liepu gatvē. 

Kaldabruľas ciemā ražošanas apbūves teritorijas izdalītas teritorijai ap pastāvošo kalti un noliktavu 
kompleksu, teritorijai pie Kaldabruľas upītes, kurā atrodas garāžas un darbnīcas. 

Pagasta teritorijā ārpus ciemiem kā ražošanas apbūves teritorijas ir noteiktas kādreizējās 
ražošanas zonas un atsevišķas bijušo/esošo fermu teritorijas. 
 
3.2.11. Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu teritorijas 

 
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu teritorijas ir zemesgabali, kurās galvenais zemes un 

būvju izmantošanas veids ir valsts, pagasta un iestāžu inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 
Šo teritoriju esošā vai plānotā (atļautā) izmantošana ir slēgta vai ierobežota lietošanas režīma 

būves, ietaises un teritorijas. To lietošanas ierobežojumi izriet gan no vēlēšanās aizsargāt specializētu 
objektu, gan no bīstamības, ko var radīt pats objekts.  

Rubenes pagasta plānojumā šāds statuss tiek noteikts: 
1) centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkli un objekti Rubeľu un Slates ciemos; 
2) centralizētās sadzīves notekūdeľu kanalizācijas sistēmas tīkli un objekti Rubeľu un Slates 

ciemos; 
3) maģistrālās elektropārvades un sakaru līnijas; 
4) katlu mājas; 
5) transformatoru apakšstacijas; 
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6) mobilo sakaru būves. 
 
3.2.12. Satiksmes infrastruktūras teritorijas 
 

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā kā satiksmes infrastruktūras teritorijas tiek noteiktas visas 
esošās satiksmes infrastruktūras teritorijas: 

1) valsts un pašvaldību autoceļi,  
2) ciemos esošās ielas, laukumi un autostāvvietas, 
3) veloceliľi. 

Rubeľu, Slates un Kaldabruľas ciemos gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas ir noteiktas kā 
sarkanās līnijas (esoša vai projektētā ielas robeža) un būvlaides (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās 
līnijas līdz apbūvei).  
 
3.2.13. Karjeru izstrādes teritorijas 
 

Kā karjeru izstrādnes teritorijas tiek noteiktas, tās karjeru teritorijas, kurās notiek smilts un grants 
ieguve – karjeros „Rubene”, „Slate” un „Rubiķi”.  

Atbilstoši pašvaldības datiem par atradľu izstrādi, Rubenes, Rubiķu un Slates karjeros ieguve 
uzsākta 1990-os gados un patlaban tā skar nelielu izpētīto potenciālo ieguves vietu teritorijas daļu. 

Tiek noteikts, ka pēc karjera izmantošanas karjera teritorija iegūst rekultivējamas teritorijas statusu. 
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4. AIZSARGJOSLAS 
 

Aizsargjoslas ir ar likumu noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan 
dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un 
drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 

Aizsargjoslu platumi ir noteikti Rubenes pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. ar 2008.gada 
grozījumiem otrajā sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī tās grafiski attēlotas 
ceturtā sējuma „Grafiskā daļa” 2.kartē „Rubenes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” un 
4.kartē „Rubeľu, Slates un Kaldabruľu ciemu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”.  

Tā kā kartogrāfiskajā materiālā atbilstoši mēroga noteiktībai (M 1:10000) daudzas aizsargjoslas 
nav iespējams grafiski parādīt, tad tās aizsargjosla, kuras ir mazākas par 20 m nav attēlotas. Tās 
jāprecizē un jāuzrāda detālplānojumos un būvprojektos. 

Citiem objektiem, kuriem aizsargjoslas teritorijas plānojumā nav iespējams parādīt dotajā mērogā, 
tās tiek noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likumam (05.02.1997.) un MK apstiprinātajām metodikām. 
 

4.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas  
 

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un teritorijām, kas ir 
nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa. To galvenais 
uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem 
noteiktas aizsargjoslas. 
 
4.1.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 
 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem 
ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārľojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas 
procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum 
raksturīgo ainavu.  

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu tiek noteiktas visām Rubenes pagasta ūdenstilpēm un 
ūdenstecēm. 
 
4.1.2. Aizsargjoslas ap purviem  
 

Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un stabilizētu 
mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā.  

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā 50 m aizsargjoslas tiek noteiktas Akmeľkroga-Sila purvam 
(1030 ha) un Asares-Spēlēnu purvam (297 ha),  

Stašu purvam (52 ha), Lāčupītes purvam (44 ha) un Gaiļu purvam (24 ha) tiek noteikta 20 metru 
liela aizsargjosla. 

Aizsargjoslas ap purviem precīzi nosaka un to nepieciešamību pamato meža ierīcības plānos.  
 

4.1.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem  
 

Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras 
pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz 
nekustamiem kultūras pieminekļiem.  

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikta 500 m plata aizsargjosla (aizsardzības zona) 
ap 7 valsts aizsargājamiem arheoloģijas pieminekļiem. 
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4.1.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām  
 

Aizsargjoslas ap ūdens ľemšanas vietām nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos un 
atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārľojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā 
ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk kā uz 25 gadiem).  

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas stingra režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās 
aizsargjoslas 3 centralizētās ūdensapgādes urbumiem. 

  

4.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas 
 

Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta līnijām, gar elektronisko sakaru tīkliem un 
citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. 
Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un 
drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. 
 
4.2.1. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem 

 
Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu un autoceļu negatīvo 

ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves 
brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai. 

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā ir noteikta 60 m plata aizsargjosla no ceļa ass uz katru pusi 
valsts 1.šķiras autoceļam un 30 m platas aizsargjoslas valsts 2.šķiras autoceļiem un pašvaldības 
autoceļiem. 

Rubeľu, Slates un Kaldabruľu ciemos gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas ir noteiktas kā 
sarkanās līnijas (esoša vai projektētā ielas robeža) un būvlaides (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās 
līnijas līdz apbūvei). 
 
4.2.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 

 
Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības elektronisko sakaru tīkliem un to infrastruktūras būvēm 

tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu un to infrastruktūras būvju maksimālu aizsardzību 
no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta elektronisko 
sakaru tīklu droša ekspluatācija, radīti zaudējumi tautsaimniecībai un valstij. 

Rubenes pagastā ir noteiktas aizsargjoslas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 
kanalizāciju, elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām, ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru 
tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un 
kastēm, ap stigām mežu masīvos un stādījumos, ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torľiem 
un antenu mastiem, ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torľu un antenu mastu atsaitēm 

 
4.2.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem  
 

Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm 
tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību. 

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu 
līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, ap elektrisko tīklu 
sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām. 
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4.2.4. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
 

Ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs un meža zemēs, lai nodrošinātu meliorācijas būvju un ierīču ekspluatāciju un 
drošību. 

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas aizsargjoslas ūdensnotekām (regulētām vai 
ierīkotām) lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, regulētām ūdensnotekām (maģistrālajiem kanāliem) 
meža zemēs un liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektoriem. 
 
4.2.5. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 
 

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību.  

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts aizsargjoslas gar ūdensvadiem un 
kanalizācijas spiedvadiem un gar pašteces kanalizācijas vadiem. 
 
4.2.6. Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem  

 
Ekspluatācijas aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko 

punktu ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti. 
Pie ģeodēziskajiem punktiem pieder globālās pozicionēšanas tīkla punkti, triangulācijas tīkla 

punkti, poligonometrijas tīkla punkti, nivelēšanas tīkla punkti, gravimetriskā tīkla punkti, astronomisko 
novērojumu punkti. 
 

4.3. Sanitārās aizsargjoslas 
 

Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas paaugstinātas sanitārās 
prasības. To galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana. 
 
4.3.1. Aizsargjoslas ap kapsētām 
 

Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu 
pasliktināšanos. 

Rubenes pagasta teritorijā atrodas 10 kapsētas – Rubeľu, Ezerpurva, Ļūcānu, Bērza, Izabelinas, 
Dronku, Červonkas, Sēļu, Muktānu un Rubiķu, kurām noteikta 300 m plata aizsargjosla no kapsētas 
teritorijas robežas ārējās malas. 

 
4.3.2. Aizsargjoslas ap atkritumu izgāztuvēm 
 

Sanitārās aizsargjoslas ap atkritumu izgāztuvēm nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju 
aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes. 

Rubenes pagastā ap sadzīves atkritumu izgāztuvi „Siliľi” tiek noteikta 100 m plata aizsargjosla. 
 

4.3.3. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 
 

Sanitārās aizsargjoslas ap notekūdeľu attīrīšanas iekārtām nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo 
teritoriju aizsardzību no iespējamās vai esošās negatīvās ietekmes. 

Rubenes pagastā ap Rubeľu un Slates ciemu notekūdeľu attīrīšanas ietaisēm ir noteikta 200 m 
liela sanitārās aizsargjosla. 
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4.4. Tauvas josla 
 

Tauvas josla tiek noteikta ar zvejas, kuģošanas un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeľu 
krastiem. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeľi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa 
pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeľos nepieder valstij. 

Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo 
Zvejniecības likums (12.04.1995.), citi likumi un normatīvie akti. 

Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaľošanas ar zemes īpašnieku ir 
paredzēta: kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeľu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides 
aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. 

Pēc saskaľošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta: laivu un kuģu piestāšana (izľemot 
zvejas uzraudzības dienesta laivas un kuģus, ja tie izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana 
un pagaidu uzglabāšana, laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts, zvejnieku apmetľu ierīkošana, 
atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības, ūdens tūristu apmetľu ierīkošana. 

Rubenes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikta 4 m dabiskā tauvas joslas gar privāto ūdeľu 
krastiem un 10 m dabiskā tauvas josla gar pārējo ūdeľu krastiem. 

Mākslīgi izbūvētās tauvas joslas platums tiek noteikts attiecīgās būves plānā. 
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5. Kopējo interešu teritorijas un nozares  
 
Rubenes pagasts robežojas ar Dunavas, Zasas, Leimaľu, Asares pagastiem un Aknīstes pilsētu 

ar lauku teritoriju, kā arī Subates pilsētu ar lauku teritoriju, Dvietes pagastu un Ilūkstes novadu, līdz ar to 
pašvaldībai ir vairākas kopīgās interešu teritorijas gan ar kaimiľu pagastiem, gan ar citām pašvaldībām 
reģionā (28.tabula). 

 
28.tabula 

Kopīgās intereses ar robežpašvaldībām 

Kaimiľu pašvaldības Kopīgā intereses 

Dunavas pagasts Tūrisma attīstīšana. 

Zasas pagasts Robežzona ar dabas liegumu „Tīreļu purvs”. 
Ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posma Zasa-Ilūkste asfaltēšana. 

Leimaľu pagasts Robežzonas izmantošana. 

Asares pagasts P72 Ilūkste-Bebrene-Birži, V800 Rubeľi-Ancene-Subate un V810 Slate-
Dominieki-Auziľas uzlabošana/asfaltēšana (pieeja ceļam Daugavpils-Subate-
Aknīste-Rīga). 
Tūrisma attīstīšana. 

Aknīstes pilsēta ar 
lauku teritoriju 

Tūrisma attīstīšana. 

Subates pilsēta ar 
lauku teritoriju 

Sabiedriskā transporta pakalpojuma līmeľa uzlabšana. 

Dvietes pagasts Dabas parka „Dvietes paliene” apsaimniekošana. 

Ilūkstes novads Dabas parka „Dvietes paliene” apsaimniekošana. 
Attīstot transporta teritorijas - ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posma Zasa-
Ilūkste asfaltēšana. 
Sabiedriskā transporta pakalpojuma līmeľa uzlabšana. 

 

Bez pieminētajām kopīgajām interesēm ar katru konkrēto pašvaldību, Rubenes pagastā svarīgi 
būtu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas saskaľošana robežzonās, upju baseinā ietilpstošo upju 
apsaimniekošana un piesārľošanas nepieļaušana, kā arī dabas resursu un derīgo izrakteľu krātuvju 
izmantošana. 

Tūrisma attīstīšanā: izstrādājot tūrisma piedāvājumu, maršrutus, leģendas, mārketingu. Iespējams 
izstrādāt kopīgus atpūtas un izziľas tūrisma maršrutus, piemēram, par tēmām: Rainis Sēlijā (Raiľa 
muzejs Tadenavā un Dunavas pagasts, iespējami arī citi partneri), Sēlija laiku gaitā (Daugavpils rajons; 
pašvaldību sadarbības apvienība), Zaļā Sēlija (Zasas un Bebrenes parki, Rubeľu dabas parks, Natura 
2000 teritorijas. Tēmu un sadarbības partneru loku iespējams paplašināt, dažādi kombinējot pieejamos 
tūrisma objektus, variējot maršrutu ilgumu (vienas dienas, nedēļas nogales utt.), transporta līdzekļus 
(auto, velosipēdu, kājāmgājēju, kombinētie), pieejamo atpūtas vietu/naktsmītľu komforta līmeni u.tml. 

Jāsadarbojas civilās aizsardzības jomā. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rubenes pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. ar 2009.gada grozījumiem 

Pirmais sējums Paskaidrojuma raksts 
 

Rubenes pagasta padome  
 

90 

6. Turpmākā plānošana un teritorijas plānojuma pārskatīšana un grozīšana 
 

Mainot pagasta teritorijas plānojumā noteikto pagasta teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu vai 
noteiktos izmantošanas aprobežojumus, teritorijas plānojuma grozījumi jāizstrādā MK noteikumu Nr.883 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.) 47.punkta noteiktajā kārtībā.  

Saskaľā ar šiem noteikumiem: 
1) Triju mēnešu laikā pēc plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vai rajona pašvaldības 

teritorijas plānojuma stāšanās spēkā vietējā pašvaldība izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu un, ja nepieciešams, pieľem lēmumu par grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi. 

2) Triju mēnešu laikā pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām jaunievēlētā vietējās pašvaldības dome 
(padome) izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pieľem lēmumu par tā atstāšanu 
spēkā, par grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
izstrādi. 

3) Triju mēnešu laikā pēc novada izveidošanas jaunizveidotā novada dome izvērtē novada vietējo 
pašvaldību teritorijas plānojumus un pieľem lēmumu par to atstāšanu spēkā, par grozījumu 
izdarīšanu tajos vai par jaunu vietējo pašvaldību plānojumu izstrādi. 

Pagasta teritorijas plānojums tiek pārskatīts/izstrādāts no jauna pēc tā darbības laika izbeigšanās. 
Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā 

saskaľā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un 
precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. 

Detālplānojuma grozījumi ir detālplānojumā noteiktas teritorijas daļas plānotās (atļautās) 
izmantošanas un/vai izmantošanas aprobežojumu izmaiľas. 

Prasības detālo plānojumu izstrādāšanai nosaka konkrētajā darba uzdevumā atbilstoši spēkā 
esošo tiesību un normatīvo aktu prasībām. 
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1.pielikums 
Rubenes pagastā izvietotās smilts un smilts-grants atradnes 

Nosaukums  

Kvalitātes raksturojums Biezums, m 

Platība, 
ha 

Krājumi, milj. m3, 2004.01.01. 

Izpētes 
gads 

Izmantošanas 
nozares,  

kurām atradnes 
pētītas 

grants un 
akmeľi  

>5,0 mm, % 

smilts 
<5,0 mm,  

% 
 

segkār- 
tas 

no-līdz 
vid. 

derīgā 
slāľa 

no-līdz 
vid. 

izpētītie 
(A) 

novēr-
tētie 
(N) 

progno- 
zētie 
(P) 

Rubene izpētītā 
platība 

0,0-7,6 92,4-100 vid.1,0 vid.6,1 22,4 1,23 - - 1989. ceļu būvei 

prognozētais 
laukums 

nav datu nav datu vid.0,3 3,0-9,0 
3,5 

200,0 - - 7,0 1978. ceļu būvei 

Rubiķi 
  

izpētītā 
platība 

0,0-10,4 89,6-100 0,3-0,5 
0,4 

1,5-6,4 
3,8 

11,9 0,461) - - 1989. ceļu būvei 

prognozētais 
laukums 

nav datu nav datu vid. 0,3 vid. 2,5 400,0 - - 10,0 1978. ceļu būvei 

Slate izpētītā 
platība 

1,5-49,1 50,9-98,5 0,1-3,0 
- 

1,0-13,5 
6,6 

7,8 0,49 - - 1992. būvniecībai,  
ceļu būvei 

prognozētais 
laukums 

10,0-14,5 85,5-90,0 0,4-1,2 
0,8 

7,0-15,4 
11,2 

205,0 - - 23,0 1978. būvniecībai,  
ceļu būvei 

1) Krājumi doti izpētes gadā. 
Avoti: Ezera A. Atskaite par ģeoloģiskās izmeklēšanas darbiem smilts atradnē „Rubene” Jēkabpils rajonā. „Ceļuprojekts”, 1989., Valsts ģeoloģijas fonda Nr.11761. 
Riekstiľa N. Atskaite par ģeoloģiskās izmeklēšanas darbiem smilts atradnē Rubiķi Jēkabpils rajonā. „Ceļuprojekts”, 1989., Valsts ģeoloģijas fonda Nr.10800. 
Семенов В., Фисунова О. Отчет о поисках месторождений песчано-гравийного материала в Екабпилсском районе. Управление геологии, 1978., Valsts 
ģeoloģijas fonda Nr.9565  
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2.pielikums 
Rubenes pagastā izvietoto kūdras atradľu apraksts 

Atradnes 
nosaukums 

Platība ha, 
kopējā 

rūpnieciski 
izmantojamā 

Kūdras slāľa 
dziļums m, 

maks. 
vid. 

Kūdras krājumi Atradnes tips un kūdras 
raksturojums 

Ziľas par 
atradnes 

izmantošanu.  
Notekas 

Ziľas par 
liegumiem, 

realizētajiem 
projektiem 

Izmantojamie, 
tūkst. m3 
tūkst. t 

neizmantojamie, 
tūkst. m3 

Akmeľkroga-
Sila 

12161) 

- 
4,7 
2,4 

- 29184 Augstais tips. 
Līdz 1,7 m maz,  
dziļāk vidēji un labi sadalījusies 
augstā tipa kūdra. 

Mežs, retas 
purva priedes. 
Radžupe. 

 

Stašu 123 
60 

3,7 
2,3 

966 
122 

1125 Augstais tips. 
Līdz 1,0 m maz,  
dziļāk vidēji un labi sadalījusies 
augstā tipa kūdra. 

Mežs, retas 
purva priedes.  
Eglonas upe. 

 

Lāčupītes 117 
- 

1,7 
1,2 

- 1404 Zemais tips. 
Labi sadalījusies zemā tipa 
kūdra. 

Meliorēta pļava, 
mežs; mežs. 
Meliorācijas 
novadgrāvji. 

LVMPI lauku 
meliorācijas 
projekti realizēti 
1967.g., 1974.g. 

Dzērvju 
 

216 
- 

3,7 
1,6 

- 3456 Zemais tips. 
Vidēji un labi sadalījusies zemā 
tipa kūdra. 

Mežs, ganības. 
Nosusināts 
mežs (196 ha).  
Meliorācijas 
novadgrāvji,  
Dvietes upe. 

LVMPI lauku 
meliorācijas 
projekts realizēts 
1975.g. 

Kaldabruľas 24 
10 

2,5 
1,6 

112 
20 

56 Zemais tips. 
Vidēji un labi sadalījusies zemā 
tipa kūdra. 

Mežs, reti 
krūmi.  
Meliorācijas 
novadgrāvis. 

 

1) Ieskaitot ārpus pagasta teritorijas esošo purva platību. 
Avots: Latvijas PSR kūdras fonds uz 1980.gada 1.janvāri. 
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3.pielikums 
Rubenes pagasta pašvaldības autoceļu saraksts 

Nr.p,k. Ceļa Nr. plānā Autoceļa nosaukums Garums (km) Seguma veids 

A grupa 

1. C1 Rubeľi – Asare 0,95 grants 

2. C2 Spēlēni – Asare 2,37 grants 

3. C3 Rubiķi – Dronkas 3,33 grants 

4. C4 Rubiķi – Izabelina 1,43 grants 

5. C5 Rubeľi – Lāčplēši 0,95 grants 

6. C6 Pudāni– Jaunkalniľi 2,60 grants 

7. C11 Kalniľi – Daibiľi 1,95 grants 

8. C8 Bokāni – Dronkas 3,53 grants 

9. C9 Ausmas – Baldones 2,30 grants 

10. C10 Miezīši–Ezerpurva kap, 2,50 grants 

11. C12 Alkšľi – Muktāni 5,70 grants 

12. C14 Sīļu ceļš 0,70 grants 

13. C15 Bēzakrogs – Stagari 9,00 grants 

14. C16 Bērzakrogs – Pūpoli 1,65 grants 

15. C18 Slate – Mežmaļi 2,05 grants 

16. C19 Strautiľu ceļš 0,60 grants 

17. C20 Skromu ceļš 0,85 grants 

18. C36 Slate – Grantskalni 1,60 grants 

  Kopā A grupa 44,06  

B grupa 

19. C29 Krastiľi - Silanči 0,45 grants 

20. C24 Lakstīgalas – Sakši 0,97 grants 

21. C27 Atpūtas – Ģevrāni 0,75 grants 

22. C35 Vāveres – Krūmiľi 0,65 grants 

23. C7 Bērzakapi - Mežmaļi 0,95 grants 

  -----  1,73 bez seguma 

24. C17 Ģeidāni – Lauciľi 1,65 grants 

25. C21 Stagari – Asares pag, r, 4,8 grants 

26. C22 Mazslate – Stapāni 0,62 grants 

27. C25 Kadiķi – Mežsētas 1,00 grants 

28. C48 Kaktiľu ceļš 0,45 grants 

29. C49 Klāvdruvas ceļš 0,55 grants 

30. C50 Zemzari – Mednieki 0,70 grants 

  Kopā B grupa 14,32  

C grupa 

31. C13 Apakši – Červonka 4,00 bez seguma 

32. C23 Kadiķi – Virbuļi 0,70 smilts 

33. C28 Prodiľi – Izabelinas kapi 0,90 bez seguma 

34. C30 Saulrieti – Vārpiľas 0,67 smilts 

35. C33 Avenes – Asarīši 1,40 grants 

36. C26 Vilciľi – Luksti 1,30 grants 

37. C37 Mimmāni 0,27 grants 

38. C38 Latgaļi – Luksti 0,30 bez seguma 
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39. C39 Krūkļi – Dimbas 0,62 bez seguma 

40. C40 Lauksargi 0,21 grants 

41. C41 Miezīša – Puteľi 0,42 grants 

42. C42 Viesuļi 0,44 grants 

43. C43 Laukgaļi – Druvas 1,08 smilts 

44. C44 Sēļu senkapi 0,28 bez seguma 

45. C45 Brimaľi – pagasta rob, 2,09 smilts 

46. C46 Debesnieki 0,75 grants 

47. C47 Valdavas – Aizupes 1,00 smilts 

48. C51 Krūmiľi – Smiltaines 1,65 smilts 

49. C52 Ļūcānu ceļš 0,50 smilts 

50. C53 Cinīši – Dronkas 0,80 smilts 

51. C54 Vāverīšu ceļš 1,30 bez seguma 

  Kopā C grupa 20,68  

Avots: Rubenes pagasta pašvaldības autoceļu saraksts, Rubenes pagasta padome  
 




