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BŪTISKĀKO TERMINU SKAIDROJUMS 

VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS 

TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
Vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, 
tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas 
nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai1. 

STRATĒĢISKĀS IETEKMES UZ 

VIDI NOVĒRTĒJUMS 
Ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam, kura īstenošana 
var būtiski ietekmēt vidi, arī Vides pārskata sagatavošana, apspriešana, 
sabiedrības iesaistīšana Vides pārskata apspriešanā un konsultāciju 
veikšana, vides pārskata un tā apspriešanas rezultātu ņemšana vērā 
plānošanas dokumenta sagatavošanā un izmantošana lēmumu 
pieņemšanai, kā arī informācijas sniegšana par pieņemto lēmumu šajā 
likumā noteiktajā kārtībā2. 

VIDES PĀRSKATS Atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida 
plānošanas dokumentā (turpmāk – plānošanas dokumenti), uz kuru 
attiecas šā likuma nosacījumi, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, 
apraksta un novērtē attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu 
īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus, 
paredzēto realizācijas vietu un darbības jomu3. 

VIDES MONITORINGS Līdzeklis Vides aizsardzības politikas plānošanai, veikto vides aizsardzības 
pasākumu efektivitātes novērtēšanai, kā arī ietver sevī vides kvalitātes 
bīstamu izmaiņu agrās brīdināšanas sistēmu, kas ir pamats operatīvai 
rīcībai seku novēršanai vai mīkstināšanai. Vides monitoringa programma 
nosaka valsts vides aizsardzības iestāžu veiktā un organizētā vides 
monitoringa tīklu, parametrus, regularitāti un izmantojamās metodes4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Teritorijas attīstības plānošanas likums, 13.10.2011., 1.panta 8.daļa 
2 Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 14.10.1998. 
3 Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 14.10.1998. 
4 www.meteo.lv 
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IEVADS 

AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA (turpmāk arī Teritorijas plānojums) izstrāde uzsākta saskaņā ar 
Aknīstes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. februāra sēdes lēmumu “Par Aknīstes novada 
teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam izstrādes uzsākšanai” (sēdes protokols Nr.2, 9.§). 

IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKAIS NOVĒRTĒJUMS AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM veikts pamatojoties uz 
Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 16. decembra lēmumu Nr.4-02/62 “Par stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA mērķis ir novērtēt vietējās pašvaldības ilgtermiņa plānošanas 
dokumenta – teritorijas plānojuma iespējamo ietekmi uz vidi. Vides pārskatā tiek analizēta plānošanas 
dokumenta atbilstība izvirzītajiem starptautiskajiem, nacionālajiem un reģionālajiem vides aizsardzības 
politikas mērķiem un kritērijiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī vērtēti teritorijas 
plānojuma risinājumi attiecībā uz prasībām teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais 
zonējums, publiskā un transporta infrastruktūra, apgrūtinātās teritorijas un objekti, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. 

VIDES PĀRSKATS nepieciešams arī plānošanas dokumentiem, kuru ieviešana var būtiski ietekmēt Eiropas 
nozīmes NATURA 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Aknīstes novadā atrodas NATURA 2000 

teritorija – dabas lieguma “Baltmuižas purvs” teritorijas daļa un dabas piemineklis - ģeoloģisks un 
ģeomorfoloģisks dabas piemineklis Vecmelderu avoti. 

STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA izstrādāšanas principus un saturu nosaka 2004. gada 23. marta 
MK noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 

VIDES PĀRSKATU AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM izstrādāja SIA “Reģionālie projekti” (vides 
speciālisti Santa Pētersone un Inese Brūvere), sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldības speciālistiem, un 
ņemot vērā reglamentējošo normatīvo aktu prasības, Vides pārraudzības valsts biroja un citu atbildīgo 
institūciju rekomendācijas. 
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA SASTĀVS, MĒRĶIS UN SAISTĪBA AR CITIEM 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

1.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA SASTĀVS 

Aknīstes novada Teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst:   

✓ I PASKAIDROJUMA RAKSTS, tematiskie grafiskie attēli; 
✓ II GRAFISKĀ DAĻA M 1: 10 000 (Aknīstes pilsētas un pagastu ciemu teritoriju Grafiskās daļas izdrukas 

M 1: 5 000); 
✓ III TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI (TIAN). 

Kā Aknīstes novada pašvaldības saistošie noteikumi tiks apstiprināta Teritorijas plānojuma Grafiskā daļa 
un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI ir atsevišķs sējums, kurā tiek apkopota Teritorijas plānojuma 
izstrādes dokumentācija. 

PASKAIDROJUMA RAKSTĀ iekļauts spēkā esošais Aknīstes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojums no 
2009. gada, kas sastāv no atsevišķiem plānojumiem - Aknīstes pilsētas un lauku teritorijas plānojuma 2006. 
– 2018. gadam, Asares pagasta teritorijas plānojuma 2003. – 2015. gadam ar 2007. – 2015. g. grozījumiem, 
Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam. Sniegts izvērtējums atbilstībai hierarhiski 
augstākajiem nacionālas, reģionālas un vietējas nozīmes attīstības plānošanas dokumentiem un Teritorijas 
plānojuma risinājumu apraksts. Paskaidrojuma rakstam pievienoti Tematiskie grafiskie attēli.  

GRAFISKAJĀ DAĻĀ, ņemot vērā mēroga precizitāti M 1: 10 000 attēlotas Aknīstes pilsētas un noteiktas un 
attēlotas pagastu ciemu – Asare, Ancene, Gārsene, Kraujas teritoriju robežas, teritorijas funkcionālais 
zonējums un apakšzonējums, ielu sarkanās līnijas, teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), apgrūtinātās 
teritorijas un objekti, kuriem nosaka aizsargjoslas (ja attiecīgās aizsargjoslas iespējams attēlot izvēlētajā 
kartes mērogā), transporta organizācija un ielu sarkanās līnijas, maģistrālās inženierkomunikācijas un citas 
teritorijas un objekti.  

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMOS (TIAN) noteiktas vispārīgas prasības teritorijas 
izmantošanai un plānošanai, konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā 
funkcionālajā zonā/apakšzonā un teritorijās ar īpašiem noteikumiem (TIN), citas prasības, aprobežojumi 
un nosacījumi, ņemot vērā dabas, ainaviskās un kultūrvēsturiskās vides vērtības, teritorijas īpatnības un 
specifiku. 

PĀRSKATĀ PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI tiek apkopota informācija un dokumentācija, kas saistīta ar 
plānošanas dokumenta izstrādi (pašvaldības lēmumi, publikācijas, ziņojumi par institūciju nosacījumu 
ievērošanu, fizisko un juridisko personu priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu, izstrādes darba grupu 
un publiskās apspriešanas sanāksmju protokoli, u.tml.). 

1.2. IZSTRĀDES MĒRĶIS UN KĀRTĪBA 

Aknīstes novada teritorijas plānojuma izstrādes MĒRĶIS ir veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai 
novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un 
noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus 
uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei. Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes 
nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu 
transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko 
daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.  
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Pēc administratīvi teritoriālās reformas nav izstrādāts vienots Aknīstes novada teritorijas plānojums. Lai 
visā novada administratīvajā teritorijā būtu vienādi nosacījumi teritorijas izmantošanai, ir nepieciešams 
izstrādāt jaunu teritorijas plānojumu visai novada teritorijai.  

Teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. 
februāra sēdes lēmumu nr. 51, 2.§ “Par Aknīstes novada Teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam 
izstrādes uzsākšanu”, pamatojoties uz “Likuma par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 20.pantu un 23.pantu, MK 14.10.2014. noteikumu 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - MK 
noteikumi Nr.628 ) 2.punktu, 3.nodaļas 3.3. apakšnodaļu un 5.nodaļas 5.2. apakšnodaļu.  

Plānošanas dokuments sagatavots ņemot vērā sabiedrības un dažādu jomu speciālistu pamatotu viedokli 
attīstības plānošanā un ievērojot plānošanas pamatprincipus - ilgtspējīgas attīstības principu, pēctecības 
principu, līdzdalības principu, interešu saskaņotības principu, sadarbības un atklātības principu.   

Teritorijas plānojuma sastāvu un izstrādes kārtību, kā arī prasības teritorijas plānojuma izstrādei, 
izmantojot vienotu valsts informācijas sistēmu - Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu 
(turpmāk - TAPIS) nosaka MK noteikumi Nr.628. TAPIS - primārā plānošanas dokumenta publicēšanas 
darba vide un informācijas avots, kurā izstrādāts arī jaunais plānošanas dokuments - Aknīstes novada 
teritorijas plānojums, ievērojot normatīvajā aktā par teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu 
noteiktās prasības un izmantojot noteiktu teritorijas izmantošanas veidu klasifikatoru.   

Vienotas normas teritorijas attīstības plānošanai, izmantošanai un apbūvei, t. sk. vienotu pieeju 
funkcionālā zonējuma noteikšanai, funkcionālajā zonā atļautajiem galvenajiem un papildizmantošanas 
veidiem, jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām lauku teritorijā u. c. normas nosaka 2013. 
gada 30. aprīļa MK noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” (turpmāk - VAN). 

Kā svarīgu teritorijas attīstības plānošanas principu Teritorijas attīstības plānošanas likuma (01.12.2011.) 
3.pants nosaka - “pēctecības principu”, ka jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, 
izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi. Ņemot vērā 
“pēctecības principu, jaunajā Aknīstes novada teritorijas plānojumā pēc iespējas tika saglabātas spēkā 
esošajā Teritorijas plānojumā noteiktās prasības un normas (ciktāl tās nav pretrunā ar valstī spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām un pašvaldības attīstības nostādnēm). 

1.3. SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Latvijas Republikā teritorijas attīstību plāno izstrādājot savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus (nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums):  

✓ nacionālajā līmenī - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu;  

✓ reģionālajā līmenī - Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030. 
gadam un Zemgales  plānošanas reģiona attīstības programmu 2015. - 2020. gadam; 

✓ vietējā līmenī - Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Aknīstes novada 
attīstības programmu 2014. - 2020. gadam, pašlaik spēkā esošo Aknīstes novada teritoriālo vienību 
teritorijas plānojumu. 

Ņemot vērā Teritorijas attīstības plānošanas likumā (01.12.2011.) iekļauto savstarpējās saskaņotības 
principu, tas tiek ievērots izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tos savstarpēji 
saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 

Aknīstes novads robežojas ar Viesītes novadu, Jēkabpils novadu un Ilūkstes novadu. Izstrādājot Teritorijas 
plānojumu ņemti vērā kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti, lai nodrošinātu sabalansētu 
un saskaņotu teritorijas attīstības plānošanu.  
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA, IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS UN 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

2.1. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA 

Pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.) un MK noteikumiem Nr.157 
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.) Aknīstes novada 
teritorijas plānojuma projektam tika veikta SIVN procedūra. 

Teritorijas plānojumam tiek veikts SIVN un izstrādāts vides pārskats, lai novērstu vai pēc iespējas 
samazinātu plānošanas dokumentā paredzēto risinājumu (attiecībā uz Grafiskajā daļā noteikto teritorijas 
funkcionālo zonējumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) noteiktajiem 
vispārējiem un atsevišķajiem nosacījumiem un prasībām turpmākajai novada teritorijas izmantošanai un 
apbūves veidošanai) iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, t. sk. iedzīvotājiem, dabu, 
kultūrvēsturiskajiem objektiem u. c. Izstrādājot vides pārskatu, tiek veikts detalizētāks iespējamo ietekmju 
izvērtējums. Vides pārskata projekts tika izstrādāts pamatojoties uz Aknīstes novada teritorijas plānojuma 
projekta 1.0 un 2.0 redakciju.  

METODES:  

✓ izvērtēta esošā vides stāvokļa situācija Aknīstes novadā;  

✓ veikta analīze, pamatojoties uz informāciju par dabas apstākļiem, gaisa, ūdens kvalitāti u. c. 
informāciju, kas iekļauta Aknīstes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, kā arī 
izmantojot vides monitoringa datu analīzi un valsts statistikas atskaitēs pieejamos datus;  

✓ izvērtēta bioloģiskā daudzveidība, aizsardzība un saglabāšana; 

✓ analizētas ietekmes uz vidi (tiešās, netiešās, īslaicīgās, ilglaicīgās);  

✓ veikts paredzēto izmaiņu un iespējamās ietekmes novērtējums. 

IZMANTOTĀ INFORMĀCIJA VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANĀ  

Sagatavojot vides pārskatu, tika izmantoti elektroniski pieejami informācijas avoti, datu bāzes, pētījumi, 
kā arī dažādi publicēti materiāli, institūciju publiskie gada pārskati, Aknīstes novada pašvaldības attīstības 
plānošanas un pašvaldības rīcībā esoši dati par vides stāvokli novadā. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas laikā notika konsultācijas ar Aknīstes novada 
pašvaldības struktūrvienību speciālistiem. 

2.2. IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS 

Vides pārskata projekta redakcija tiks nosūtīta Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām institūcijām 
atzinumu un komentāru saņemšanai: 

✓ Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei;  

✓ Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai;  

✓ Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai. 

Vides pārskats, saņemot atzinumus no iepriekš minētajām institūcijām, tiks papildināts un precizēts, bet 
pēc tam iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai un gala atzinuma sniegšanai. 
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2.3. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN LĪDZDALĪBA 

Vides pārskata sagatavošanas procedūras un sabiedrības līdzdalības principus nosaka 23.03.2004. MK 
noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, kā arī 14.10.2014. 
MK noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 
25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesos”. 
Sagatavojot Vides pārskata projektu, ņemti vērā Vides pārraudzības valsts biroja ieteikumi, pašvaldības 
priekšlikumi, informācija no kompetentajām institūcijām, kā arī sabiedrības priekšlikumi un precizējumi. 

Sagatavotais attīstības plānošanas dokumenta projekta materiāls un Vides pārskata projekts tika nodots 
publiskajai apspriešanai un organizētas publiskās apspriešanas sanāksmes Aknīstes novada pašvaldības 
administrācijas telpās un Asares pagasta kultūras nama telpās. 

Visi Teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta materiāli sabiedrībai pieejami Aknīstes 
novada pašvaldības administratīvās ēkā (Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā) katru darba dienu, 
pašvaldības darba laikā, bet elektroniskajā vidē – valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla 
www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana", kā arī Aknīstes novada pašvaldības interneta 
vietnē www.aknistesnovads.lv. Paziņojumi izplatīti arī vietējā laikrakstā un nosūtīti elektroniskā veidā 
Vides pārraudzības valsts birojam. 

Priekšlikumi un ieteikumi par Teritorijas plānojuma redakciju (1.0, 2.0., 3.0.) un Vides pārskata projektu 
publiskās apspriešanas laikā iesniedzami Aknīstes novada pašvaldībā darba laikā vai nosūtot pa pastu 
(Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208), vai elektroniski uz e-pasta adresi: akniste@akniste.lv, 
vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Iesniedzot 
priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta 
adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.  

Pēc Aknīstes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas, pašvaldībai 14 dienu laikā ir jāinformē 
iedzīvotāji, institūcijas par to, kā tika ņemti vērā Vides pārskata iestrādātie ieteikumi, kā arī pasākumi 
monitoringa veikšanai.  

Paziņojumam jābūt brīvi pieejamam pašvaldībā (pie ziņojuma dēļa), arī mājas lapā internetā. 

Plašāka informācija par to, kas jāiekļauj paziņojumā ir Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk arī VPVB) 
mājas lapā www.vpvb.gov.lv. 

Sadaļa tiks papildināta pēc Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta 
publiskās apspriešanas. 

 

https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
http://www.aknistesnovads.lv/
mailto:akniste@akniste.lv
http://www.vpvb.gov.lv/
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA APRAKSTS, TERITORIJAS, KURAS PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTA ĪSTENOŠANA VAR IETEKMĒT  

3.1. TERITORIJAS ĪSS RAKSTUROJUMS 

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS UN TERITORIJA 

Aknīstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Latvijas pierobežā, Sēlijā jeb Augšzemē. Novada 
teritorija iekļauta Zemgales plānošanas reģionā. 

Aknīstes novads sastāv no četrām teritoriālām vienībām - Aknīstes pilsētas, Aknīstes, Asares un Gārsenes 
pagastiem, aizņemot 284,95 km2. Novada apdzīvojuma centri – Aknīstes pilsēta, ciemi - Asare, Ancene, 
Gārsene, Kraujas. 

Iedzīvotāju skaits Aknīstes novadā pēdējos gados ir ar tendenci samazināties. 2015. gada sākumā Aknīstes 
novadā pēc faktiskās dzīvesvietas dzīvoja 2836 iedzīvotāji, bet 2019. gadā 2492 iedzīvotāji. Tikai 2017. gadā 
vērojams iedzīvotāju skaita neliels pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu (skat. 1. att.). 

 

1. ATTĒLS. IEDZĪVOTĀJU SKAITS AKNĪSTES NOVADĀ PĒC FAKTISKĀS DZĪVESVIETAS5 

Lielākais iedzīvotāju skaits novadā koncentrējas Aknīstes pilsētā, kurā 2019. gadā dzīvoja 41% no novada 
iedzīvotājiem – 1019 (skat. 2. att.), Gārsenes pagastā - 695 (28%), Asares pagastā – 418 (17%), Aknīstes 
pagastā – 360 (14%). Iedzīvotāju blīvums novadā ir salīdzinoši mazs – 9 iedz./km2 (Latvija – 30 iedz./km2).6 

 

 
5Centrālās statistikas dati, iedzīvotāju skaits gada sākumā pēc faktiskās dzīvesvietas. 
6Centrālās statistikas dati, iedzīvotāju skaits. 
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2. ATTĒLS. IEDZĪVOTĀJU SKAITS AKNĪSTES NOVADA AKNĪSTES PILSĒTĀ UN PAGASTOS PĒC FAKTISKĀS DZĪVESVIETAS7 

Aknīstes novads pēc kultūrvēsturisko novadu iedalījuma pieder Sēlijas reģionam. Novads robežojas ar 
Viesītes novadu, Jēkabpils novadu un Ilūkstes novadu, bet dienvidu daļā ar Lietuvas Republiku. 

Pēc zemes izmantošanas veida Aknīstes novadā dominē lauksaimniecības zemes – 46% un meži – 41% 
(skat. 3. att.).  

 

3. ATTĒLS. ZEMES LIETOŠANAS VEIDI % AKNĪSTES NOVADĀ 2019. GADA SĀKUMĀ8 

Pēc darbības veida novadā dominē uzņēmumi, kas nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību (augkopība un 
lopkopība), graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanu, mežistrādi, kūdras ieguvi, piena 
lopkopību un mežkopību.9 

Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir SIA “Hawita baltic” (kūdras ieguve), SIA “Indāres” (mežistrāde), SIA 
“Būve 55” (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), SIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” (slimnīcu 
darbība), SIA “Cesvaines kūdra” (kūdras ieguve), SIA “LTL” (kūdras ieguve), lielākās zemnieku saimniecības 
– ZS “TAURIŅI” (jaukta lauksaimniecība), ZS “ŪTA” (graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana), 
ZS “Kristāli” (graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana) u. c.10 

Lielākie darba ņēmēji novadā ir tādās nozarēs kā kūdras ieguve un pārstrāde, medicīniskā palīdzība, 
lauksaimniecība un mežizstrāde.11 

RELJEFS 

Aknīstes novada teritorija atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma dienvidu, 
dienvidrietumu daļā, virsas reljefs lielākoties viegli viļņots, to veido pamatmorēnas līdzenumi un centrālajā 
daļā limnoglaciālie putekļainie un mālainie līdzenumi, vietām novada teritoriju saposmo dziļas upju ielejas 
(Dienvidsusēja (Suseja), Radžupīte, Elsīte, Dobe), sīkpauguru masīvi un izspiedumu vaļņi. 

 
7Centrālās statistikas dati, iedzīvotāju skaits gada sākumā pēc faktiskās dzīvesvietas. 
8Valsts zemes dienests, www.vzm.gov.lv 2019. 
9Lursoft statistika, www.lursoft.lv. 2020.g. 
10Lursoft statistika, www.lursoft.lv. 2020.g. 
6 NVA, darba apstākļi. www.nva.gov.lv 
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AUGSNE 

No augšņu grupas Aknīstes novadā dominē velēnu podzolaugsnes un pseidoglejotā augsne, kas veidojusies 
uz dažādiem cilmiežiem – mālsmilts, smilšmāla, māla. Atsevišķās teritorijās, pazeminājumos, veidojusies 
purvu kūdraugsne. Ziemeļdaļā sastopams tipiskais podzols (reljefa pacēlumos) un kūdrainā podzolētā 
glejaugsne (ieplakās). 

KLIMATS 

Gada vidējais nokrišņu daudzums novadā ir no 650 mm līdz 700 mm. Vidējā gaisa temperatūra janvārī ir 
no -60C, bet jūlijā vairāk kā +170C. Bezsala periods ilgst no 150 līdz 160 dienām. 

3.2. ATMOSFĒRAS GAISA KVALITĀTE UN TROKSNIS 

Gaisa kvalitāti samazina vidē novadītie putekļi un kaitīgās gāzes, kas veidojas no saimnieciskās darbības – 
ražošanas, transporta, sadedzināšanas iekārtām un ugunskuriem privātmājās un uzņēmumu teritorijās. 
Ietekme uz gaisa kvalitāti un trokšņa līmenis teritorijā ir atkarīga no vietas atrašanās attāluma no 
ietekmējošajiem avotiem un dabisko faktoru esamības – valdošie vēji, reljefs, meži, parki, u. c.. 

Piesārņojošo darbību veicējiem tiek izsniegtas piesārņojošo darbību atļaujas, kurās tiek noteikts 
pieļaujamo emisiju apjoms un noteikts pasākumu kopums ietekmes uz vidi samazināšanai.  

Aknīstes novadā gaisa kvalitāti ietekmē vairāki faktori – transporta infrastruktūra, izmeši no ražošanas 
sektora, centralizētajām un individuālajām apkures sistēmām u. c. Lokālā mērogā veidojoties gaisa 
piesārņojumam ilgstošā laika periodā, var tikt ietekmēta apkārtējā dzīves vides kvalitāte un iedzīvotājiem 
rasties veselības problēmas. 

Potenciāli piesārņotākais gaiss veidojas Aknīstes pilsētā, kurā koncentrējies lielākais novada iedzīvotāju 
skaits un intensīvāka satiksme, šķērso valsts reģionālais autoceļš P73. Piesārņotāks gaiss veidojas arī citur 
novada teritorijā, kur to šķērso autoceļi un atrodas uzņēmumi, kas novada gaisā piesārņojošās vielas.  

Nepārtraukts gaisa kvalitātes monitorings Aknīstes novadā netiek veikts, nav izvietota atmosfēras gaisa 
kvalitātes monitoringa stacija. Tuvākās stacijas ir Rēzeknē (autotransporta piesārņojuma avota ietekmes 
stacija) un Skrīveros (stacija “Skrīveri”). 

2018. gadā Aknīstes novadā Valsts statistikas pārskatā “Nr.2 – Gaiss” atskaitījušās četras organizācijas, par 
emisijām no stacionārajiem piesārņojuma avotiem – SIA “HAWITA baltic” (Aknīstes pag.), VSIA “Aknīstes 
psihoneiroloģiskā slimnīca” (Gārsenes pag.), SIA “Aknīstes pakalpojumi” (Aknīstes pilsēta) un SIA 
“ASTARTE-NAFTA” (Aknīstes pilsēta).12 

Kopumā Aknīstes novadā 2018. gadā vidē no organizācijām, kuras atskaitās par emitētajām 
piesārņojošajām vielām, novadītas 3367,59 tonnas piesārņojošo vielu (skat.1. tab.). Pēdējos piecos gados, 
laika posmā no 2014. gada līdz 2016. gadam, tika novērota piesārņojošo vielu emisiju samazināšanās, bet 
no 2017. gadā piesārņojošo vielu emisiju apjoms būtiski palielinājās, kad VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā 
slimnīca” un SIA “Aknīstes pakalpojumi” sāka atskaitīties par vidē novadīto oglekļa dioksīdu. 

1. TABULA. Emitētās piesārņojošās vielas (t/g) Aknīstes novadā 

un iekārtu skaits13 

Gads 2018. g. 2017. g. 2016. g. 2015. g. 2014. g. 

Kopā (t/g) 3367.59 3370.96 8.02 25.06 47.39 

 
12VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts statistiskais pārskats "2-Gaiss".  
13VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts statistiskais pārskats "2-Gaiss". 
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Iekārtu skaits 19.00 13.00 12.00 12.00 12.00 

Aknīstes novadā vidē visvairāk tiek novadīts oglekļa dioksīds, kas sastāda 99,7% no kopumā vidē novadīto 
emisiju apjoma, pārējās gaisā novadītās emisijas kopā sastāda mazāk kā 1% (oglekļa oksīds, slāpekļa 
dioksīds, slāpekļa oksīdi (NOx), putekļu daļiņas (PM10(i)) u. c.) (2.tab.).  

2. TABULA. Emitētās piesārņojošās vielas Aknīstes novadā 
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2018. g. - 1.53 0.28 0.03 3356.26 - 4.22 0.05 - 2.28 2.95 

2017. g. - 0.43 1.21 - 3352.10 - 15.46 0.08 - - 1.67 

2016. g. 0.05 0.34 1.58 - - 0.03 2.87 - 0.01 1.44 1.69 

2015. g. 0.05 - 2.14 - - 0.03 18.59 - 0.01 2.56 1.68 

2014. g. 0.05 - 3.20 - - 0.03 38.12 - 0.01 4.54 1.44 

2018. gadā, visvairāk piesārņojošo vielu emisijas, Aknīstes novadā tika novadītas no sadedzināšanas 
iekārtām (12 iekārtas - 3 367,3 t/g)15.  

Centralizētās siltumapgādes sistēmas Aknīstes novadā darbojas tikai Aknīstes pilsētā un ciemā - Kraujas 
(Gārsenes pag.). Aknīstes pilsētā centralizētās siltumapgādes pakalpojumus nodrošina SIA “Aknīstes 
pakalpojumi”, bet Kraujas ciemā VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”.   

Aknīstes pilsētas katlu māja atrodas Saltupes ielā 9 (katlu mājas kopējā jauda ir 2,5 mW), uzstādīti divi 
ūdenssildāmie katli (AC-1500 ar jaudu 1,5 mW un UKC 1,0 HM ar jaudu 1 mW). Ūdenssildāmie katli netiek 
kurināti kopā. Kad sezona vēl tikko sākusies, tiek iekurināts katls ar mazāko jaudu – 1,0 mW, bet sākoties 
nepārtrauktai apkures sezonai tiek kurināts katls ar jaudu 1,5 mw. Kā kurināmais tiek izmantota šķelda. No 
centrālās katlu mājas siltums tiek padots uz piecām daudzdzīvokļu mājām (Radžupes iela 2 - 8 dzīvokļi, 
Radžupes iela 3 – 24 dzīvokļi, Radžupes iela 4 - 18 dzīvokļi, Radžupes iela 5 – 27 dzīvokļi, Skolas iela 10   – 
24 dzīvokļi), Aknīstes novada pašvaldības Domes ēku Skolas ielā 7, Aknīstes vidusskolu, PII “Bitīte”, VUGD 
ēku, VSAC  (pašreiz nepatērē SIA “Aknīstes pakalpojumi” enerģiju). Centralizēto siltumtrašu kopgarums ir 
1500 m un to stāvoklis tiek raksturots kā labs.16 

VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” katlu māja atrodas Gārsenes pagastā, Kraujas ciemā. Kā 
kurināmais tiek izmantota šķelda. Cieto daļiņu uztveršanai uzstādīti cieto daļiņu uztvērēji.  

Aknīstes novadā kā kurināmais siltuma un elektroenerģijas ražošanai tiek izmantotas granulas, koksne un 
šķelda (skat.3.tab.).  

3. TABULA. Kurināmā patēriņš siltuma un elektroenerģijas 

ražošanai17 

 2018. g. 2017. g. 2016. g. 2015. g. 2014. g. 

 
14VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts statistiskais pārskats “2-Gaiss”.  
15VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts statistiskais pārskats “2-Gaiss”.    
16 SIA “Aknīstes pakalpojumi” dati. 
17VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts statistiskais pārskats “2-Gaiss”.   
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Kurināmā 

veids 

Iekārtu 

skaits 
Kopā 

Iekārtu 

skaits 
Kopā 

Iekārtu 

skaits 
Kopā 

Iekārtu 

skaits 
Kopā 

Iekārtu 

skaits 
Kopā 

Granulas 1 24,8 - - - - - - - - 

Koksne 

(pārējais) 
1 111,26 1 193,29 1 37,21 - - - - 

Šķelda 1 638,55 1 557,57 1 890,31 1 919,64 1 791,24 

Kurināmā sadedzināšana individuālajās apkures krāsnīs, uzņēmumu apkures katlos u. c. galvenokārt 
piesārņo gaisu ar oglekļa oksīdu (CO), oglekļa dioksīdu (CO2), slāpekļa oksīdiem (NOx), sēra dioksīdu (SO2), 
dažādiem gaistošiem ogļūdeņražu savienojumiem un cietajām daļiņām (putekļiem (PM10, PM2,5)). 

Galvenokārt vietējās katlumājās kā kurināmais tiek izmantota malka. Daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav 
uzstādīti kopīgi apkures katli, dzīvokļi tiek apkurināti atsevišķi, uzstādot individuālo siltumapgādi, veidojas 
tā saucamās “skursteņmājas”. Šādu apkures sistēmu izveidošana ir neefektīva, lielākoties neatbilst 
ugunsdrošības noteikumiem, kā arī nav paredzēta daudzdzīvokļu ēku sākotnējos projektos, līdz ar to radot 
arī sliktu mikroklimatu telpās.  

Latvijā par vienu no būtiskākajiem piesārņojuma avotiem uzskata autotransportu, kas ne tikai rada izmešus 
un troksni, bet arī avāriju draudus. Transportlīdzekļos sadegot degvielai veidojas dažādas kaitīgās vielas - 
slāpekļa oksīdi, oglekļa oksīdi, ogļūdeņraži, tvana gāze, kvēpi, cietās daļiņas, sēra dioksīds, benzols u. c. 
Gaisa kvalitātes mērījumi Latvijā kopumā no mobilajiem avotiem netiek veikti, bet atsevišķās pilsētās, 
piemēram, Rīgā, Liepājā un Rēzeknē veiktie mērījumi norāda par transporta ietekmi uz gaisa kvalitāti un 
augsni autoceļu tuvumā.  

Aknīstes novadā potenciāli piesārņotākais gaiss un būtiskākā trokšņa ietekme veidojas pie intensīvākās 
satiksmes ceļiem, ielām un Aknīstes pilsētas centrā. Būtiska ietekme uz gaisa kvalitāti sausajā sezonā var 
veidoties uz šķembu un grants seguma ceļiem un ielām, kas sastāda 89% no novadā esošajiem autoceļiem 
un ielām (skat. 4. tab.), uz kuriem veidojas putekļi. 

4. TABULA. Valsts un pašvaldību autoceļu garums un pašvaldību 

ielu garums (km) Aknīstes novadā18 

Gads 

Valsts autoceļu garums Pašvaldības autoceļu garums Pašvaldību ielu garums 

Pavisam 
Melnais 

segums 

Šķembu 

un 

grants 

segumi 

Pavisam 
Melnais 

segums 

Šķembu 

un 

grants 

segumi 

Pavisam 
Melnais 

segums 

Šķembu 

un 

grants 

segumi 

2014. g. 81.9 21.3 60.6 169.2 1.9 167.3 18.3 6.3 12.0 

2015. g. 81.9 21.3 60.6 169.2 1.9 167.3 18.3 6.3 12.0 

2016.  

g. 
82.0 21.0 61.0 169.0 2.0 167.0 18.0 6.0 12.0 

2017. g. 82.0 21.0 61.0 169.0 2.0 167.0 18.0 6.0 12.0 

2018. g. 81.0 21.0 60.0 169.0 2.0 167.0 18.0 6.0 12.0 

Aknīstes novadu, t. sk. Aknīstes pilsētu, šķērso divi valsts reģionālas nozīmes autoceļi – P73 Vecumnieki - 
Nereta – Subate un P74 Siliņi - Aknīste - LR robeža, novada teritorijā galvenokārt abpus tiem atrodas 
lauksaimniecības un meža zemes. Autosatiksmes intensitāte uz autoceļa P73 pēdējos gados ir bijusi 
svārstīga, būtiski pieaugot 2018. gadā, bet 2019. gadā nedaudz samazinājusies (skat.5. tab.).  Uz autoceļa 

 
18Centrālās statistikas pārvaldes dati. 
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P74 pēc pieejamajiem datiem satiksmes intensitāte arī ir bijusi mainīga un samazinājusies 2019. gadā. Uz 
vietējās nozīmes autoceļiem satiksmes intensitāte salīdzinot 2016. un 2019. gadu ir pieaugusi. 

5. TABULA. Satiksmes intensitāte uz valsts autoceļiem (vid. auto 

skaits diennaktī)19  

Ceļa  

nr. 
no km 

līdz 

km 

2016. 

g. 

2017. 

g. 

2018. 

g. 

2019. 

g. 

2016. 

g. KT% 

2017. 

g. KT% 

2018. 

g. KT% 

2019. 

g. KT% 

P73 13.026 57.389 1039 1080 1372 1328 9 9 29 11 

P74 
0.000 23.274 845 - 939 883 23 - 26 22 

23.274 28.680 - 475 - - - 12 - - 

V709 1.003 12.3 157 - - <100 30 - - 16 

V771 0 17.48 - - - <100 - - - 14 

V775 0 0.39 - - - <100 - - - 5 

V800 0 10.92 217 - - - 9 - - - 

V810 0 18.94 290 - - 378 4 - - 40 

V822 0 21.48 261 - - 348 5 - - 11 

V823 0 6.9 213 - - 240 9 - - 2 

Potenciālo piesārņojumu no mobilajiem avotiem var raksturot arī reģistrēto transportlīdzekļu skaits un 
izmaiņas novada teritorijā. 2019. gada sākumā Aknīstes novadā kopumā reģistrēti 1355 transportlīdzekļi. 
Kopš 2015. gada sākuma reģistrēto transportlīdzekļu skaits ir bijis svārstīgs, bet 2018. un 2019. gadā 
transportlīdzekļu skaits pieaudzis (6. tab.). Lielākais reģistrēto transportlīdzekļu skaits 2019. gadā novadā 
bija Aknīstes pilsētā – 509 un Gārsenē – 104.20 

6. TABULA. Reģistrētie transportlīdzekļi Aknīstes novadā21 

Gads Vieglie Kravas Autobusi 

Motocikl

i un 

tricikli 

Piekabes un 

puspiekabe

s 

Kvadricikl

i 
Mopēdi Kopā 

01.01.2019. 1026 116 5 15 127 2 64 1355 

01.01.2018. 1010 103 5 17 114 3 60 1312 

01.01.2017. 982 97 5 17 105 3 57 1266 

01.01.2016. 1019 92 5 19 115 3 52 1305 

01.01.2015. 964 85 6 19 109 2 42 1227 

Videi draudzīga pārvietošanās, pārdomāta un droša gājēju/velobraucēju infrastruktūra un sabiedriskā 
transporta izmantošana ir viens no veidiem, kā samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi. Aknīstes 
novadā nav izbūvētas elektromobiļu uzlādes stacijas, tuvākās atrodas Jēkabpils un Daugavpils pilsētās.  

Kopumā Aknīstes novadā gaisa kvalitāti var vērtēt kā labu, jo novadā neatrodas liels skaits uzņēmumu, 
kuru darbības ietvaros vidē tiktu novadīts liels apjoms piesārņojošo vielu, kā arī novadā 41% aizņem mežu 
teritorijas. Kā galvenie potenciālie gaisa piesārņojuma avoti ir siltumapgādes dūmeņi, autoceļi un kūdras 
ieguves lauki. Gaisa piesārņojums galvenokārt veidojas lokālās vietās. 

 
19VAS “Latvijas Valsts ceļi”, satiksmes intensitāte, KT – kravas automašīnas, ww.lvceli.lv 
20Reģistrētie (uzskaitē esošie) transportlīdzekļi, www.csdd.lv 
21Reģistrētie (uzskaitē esošie) transportlīdzekļi, www.csdd.lv 
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3.3. VIRSZEMES UN PAZEMES ŪDENS KVALITĀTE 

ŪDENSTECES, ŪDENSTILPES, TO KVALITĀTE 

Ūdensobjektu zeme Aknīstes novadā aizņem 2% no novada teritorijas (477 ha).22 Lielākoties ūdens resursi 
ietilpst Lielupes sateces baseinā. Robežšķirtne starp Lielupes un Daugavas sateces baseiniem ir Asares 
pagastā. 

Lielākā ūdenstece, kas šķērso Aknīstes novadu ir Dienvidsusēja (Suseja). Tās labā krasta pietekas - Dobe 
(13 km), Dobes pieteka Vilkupe, Radžupe (21 km), Arālīte (21 km), Dūņupe (15 km), Zalvīte (36 km), kreisā 
krasta pietekas – Elsīte (15 km), Dzirnupīte (12 km), Salāte (12 km).  Ka arī novada teritoriju šķērso - Jodupe, 
Skārdupīte, Goba, Vecmelderu dzirnavu strauts, Indānu upīte. Daugavas sateces baseinā ietilpstošās 
ūdensteces, kas šķērso novadu - Dvietes upe, Dzirnavupīte (Cīruline), Lāčupīte (Cīruļupīte) un Eglona.   

Novada teritorijā atrodas 12 ezeri un 1 dzirnavu dīķis. Lielākie no tiem – mākslīgi uzpludinātais Gārsenes 
Dzirnavu dīķis (18,0 ha), Zuju ezers (16,4 ha) un Lielezers (8,8 ha).23 

Publiskā upe saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Aknīstes novadā ir Dienvidsusēja (Suseja), bet novadā nav 
noteikti publiskie ezeri, kā arī novadā neatrodas neviens ezers vai upe, kurā saskaņā ar Civillikumu zvejas 
tiesības piederētu valstij. 

Pēc MK noteikumiem Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) par 
prioritāro karpveidīgo zivju ūdeņiem noteikta Dienvidsusēja (Suseja) (no Aknīstes līdz grīvai). 

Uz Aknīstes novadā esošo ūdensobjektu apsaimniekošanu un aizsardzību attiecas Lielupes un Daugavas 
upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānos 2016. – 2021. gadam izvirzīto prasību ievērošana, vides 
kvalitātes mērķu sasniegšana un pasākumu īstenošana. 

No Aknīstes novadā esošajiem ūdensobjektiem, Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas plānā 2016. – 
2021. gadam iekļauti divi ūdensobjekti - L169 (Dienvidsusēja) un L159 (Mēmele), trešajā upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu ciklā 2022. - 2027. gadam mainīsies Mēmeles ūdensobjekta kods – L164. Mēmeles 
upe tieši nešķērso Aknīstes novadu, bet novada teritorijā iestiepjas tās ūdensguves baseins. Daugavas upju 
baseinu apsaimniekošanas plānā 2016. – 2021. gadam iekļauti arī divi ūdensobjekti - D487 (Daugava) un 
D489 (Dviete), bet trešajā upju baseinu apsaimniekošanas plānu ciklā 2022. - 2027. gadam mainīsies 
ūdensobjekts kods – D487 (Daugava) uz D493 (Eglona) (skat.7. tab.).  

7. TABULA. Lielupes un Daugavas upju baseinu 

apsaimniekošanas plāna ūdensobjekti24 

Nr. 

p.k. 

Jaunā ūdens 

objekta (ŪO) 

nosaukums 

Jaunais ŪO kods 

(3.cikla upju 

baseinu 

apsaimniekošanas 

plānos  

2022.-2027. 

gadam) 

Vecais ŪO kods 

(spēkā esošajiem 

2.cikla upju baseinu 

apsaimniekošanas 

plāniem  

2016.-2021. gadam) 

Platība, km2 

1. Dienvidsusēja_1 L169 L169 (Dienvidsusēja) 223.62 

Aknīstes pagasts -

110.36 

Asares pagasts - 44.39 

 
22Valsts zemes dienests, www.vzm.gov.lv 2019.  
23Aknīstes novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam 
24LVĢMC dati, 2019.gads 
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Aknīstes pilsēta - 3.43 

Gārsenes pagasts - 

65.39 

2. Mēmele_1 L164 L159 (Mēmele) 20.89 
Aknīstes pagasts - 18.33 

Gārsenes pagasts - 2.56 

3. Eglona D493 D487 (Daugava) 34.89 
Aknīstes pagasts - 0.68 

Asares pagasts - 34.21 

4. Dviete D489 D489 (Dviete) 5.16 Asares pagasts - 5.16 

Lielupes un Daugavas upju baseinu apgabala virszemes ūdensobjektus ietekmē hidromorfoloģiskie 
pārveidojumi un izkliedētais piesārņojums (skat. 8. tab.).  

8. TABULA. Slodzes un ietekme uz ūdensobjektiem25 

Jaunā ūdens 

objekta (ŪO) 

nosaukums 

Jaunais ŪO kods 

(3.cikla upju 

baseinu 

apsaimniekošanas 

plānos  

2022.-2027. 

gadam) 

Vecais ŪO kods 

(spēkā esošajiem 

2.cikla upju baseinu 

apsaimniekošanas 

plāniem  

2016.-2021. gadam) 

Būtiskas ietekmes (riski) 

Dienvidsusēja_1 L169 L169 (Dienvidsusēja) 
Hidromorfoloģiskie pārveidojumi, kas 

ietekmē bioloģisko kvalitāti. 

Mēmele_1 L164 L159 (Mēmele) 
Izkliedētais piesārņojums (mežu teritorijas, 

pārrobežu piesārņojums) 

Eglona D493 D487 (Daugava) 
Hidromorfoloģiskie pārveidojumi, kas 

ietekmē bioloģisko kvalitāti. 

Dviete D489 D489 (Dviete) 

Riska ūdensobjekts (D489). Izkliedētais 

piesārņojums, hidromorfoloģiskie 

pārveidojumi. 

Pēc pieejamās informācijas Dienvidsusējā 2013. gadā pēc rādītājiem upes ūdens ekoloģiskā kvalitāte tika 
novērtēta kā ļoti slikta. Mēmeles upes ūdens ekoloģiskā kvalitāte 2016. un 2018. gadā tika novērtēta kā 
vidēja. Dvietes upes grīvā 2013. gadā ūdens ekoloģiskā kvalitāte arī tika novērtēta kā slikta. Daugavas 
ūdeņu kvalitāte monitoringa stacijās 2014. gadā augšpus Dubnas ietekas tika novērtēta kā laba, bet 2017. 
gadā 1,5 km lejpus Daugavas kā vidēja (skat. 9. tab.). 

9. TABULA. Ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitāte26 

UBA 
ŪO 

kods 

Stacijas 

tips 
Gads Stacijas nosaukums 

Ekoloģiskā 

kvalitāte 

Lielupes L169 R4 2013 Dienvidsusēja, augšpus Neretas Ļoti slikta 

Lielupes L159 R6 2016 Mēmele, Latvijas - Lietuvas robeža, Rises Vidēja 

Lielupes L159 R6 2018 Mēmele, Latvijas - Lietuvas robeža, Rises Vidēja 

 
25LVĢMC dati, 2019.gads 

26LVĢMC dati, 2019. gads. 
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Daugavas D489 R3 2013 Dviete, grīva Slikta 

Daugavas D487 R6 2014 Daugava, augšpus Dubnas ietekas Laba 

Daugavas D487 R6 2017 Daugava, 1.5 km lejpus Daugavpils Vidēja 

Ķīmiskā kvalitāte Mēmeles upē (Latvijas - Lietuvas robeža, Rises) 2018. gadā novērtēta kā slikta, jo tika 
konstatēts dzīvsudraba pārsniegums ūdenī, 2016. gadā arī tika konstatēts dzīvsudraba un papildus BDE 
pārsniegums biotā. 2017. gadā Daugavā (1,5 km lejpus Daugavpils) tika konstatēts benz(a)pi-rēna 
pārsniegums ūdenī un ķīmiskā kvalitāte tika vērtēta kā slikta, bet 2016. gadā tika konstatēts dzīvsudraba 
un BDE pārsniegums biotā un ķīmiskā kvalitāte arī tika novērtēta kā slikta. Daugavā (augšpus Dubnas 
ietekas) 2016. gadā tika konstatēts BDE pārsniegums biotā un ūdens ķīmiskā kvalitāte vērtēta kā slikta.27  

Lai sasniegtu ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes mērķus, Lielupes un Daugavas upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plānos 2016. - 2021. gadam noteikti pamata un papildus pasākumi (skat. 10. tab.).  

10. TABULA. Lielupes un Daugavas upju baseinu apgabala 

apsaimniekošanas plānos 2016. - 2021. gadam noteiktie pamata un 

papildus pasākumi28  

Nr.p.k. 

Vecais ŪO kods 

(2016.-2021. 

gadam) 

Kvalitātes mērķis Pasākumi 

1. 
L169 

(Dienvidsusēja) 
Laba 

Videi draudzīga meliorācijas sistēmu pārbūve un 

atjaunošana, sagatavot ekspluatācijas 

noteikumus ezeru apkārtnes un ūdens un 

izmantošanai, izstrādāt ezeru apsaimniekošanas 

plānu, veikt ezeru un to apkārtnes tīrīšanas 

pasākumus (Zuju ezers, Vecmuižas ezers) 

2. L159 (Mēmele) Laba (2027. g.) 

Ziemas zaļo zonu vai “rugāju lauku” uzturēšana 

(augu segu ziemā veido ilggadīgie zālāji, 

daudzgadīgi dārzeņi, starpkultūras, ziemāji vai 

kultūraugu rugāji), ievērot 2 m platu veģetācijas 

buferjoslu ūdensteču un ūdenstilpju krastos, kā 

arī gar meliorācijas sistēmu novadgrāvjiem 

3. D487 (Daugava) Laba 

Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu 

darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko 

pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu 

aglomerācijās ar CE>2000 (Daugavpils) 

4. D489 (Dviete) Laba - 

 
27LVĢMC dati, 2019. gads. 
28 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati un Lielupes un Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāni 2016. – 2021. 
gadam, LVĢMC. 
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Aknīstes novadā nav noteiktas oficiālas peldvietas, līdz ar to netiek veikts regulārs monitorings par 
peldvietu ūdens kvalitāti.  

Ņemot vērā to, ka novadā esošās ūdenstilpes un ūdensteces tiek izmantotas arī rekreācijas nolūkos, būtu 
vēlams publiskajās ūdenstilpnēs veikt pašvaldības finansētu peldvietu monitoringu - ūdens kvalitātes 
novērtējumu vismaz vienu reizi mēnesī peldēšanas sezonas laikā (no 15. maija līdz 15. septembrim). 

PAZEMES ŪDENS KVALITĀTE 

Aknīstes novadā pazemes ūdeņu dabiskā aizsargātība pēc aktuālajiem Lielupes un Daugavas upju baseinu 
apgabala apsaimniekošanas plāniem 2016. - 2021. gadam ir ar vidēju piesārņojuma risku. Pazemes 
ūdensobjektu (robeža līdz 2018. gadam) D4, D10 kvantitatīvais stāvoklis un kvalitātes stāvoklis Aknīstes 
novada teritorijā tiek vērtēts kā labs.29  

Aknīstes novadā atrodas viena pazemes saldūdens atradne. Atradne “Kraujas” atrodas Gārsenes pagastā 
un tiek izmantota VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīca” ūdensapgādei. Ieguves urbumam noteikta 
stingra režīma aizsargjosla - 10-30 m, bakterioloģiskā (platība) – 2,5 ha, ķīmiskā (platība) - 177 ha.30  

3.4. DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI, BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA  

Aknīstes novada administratīvajā teritorijā ietilpts trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (noteikta ar 
normatīvo aktu) - dabas liegums “Baltmuižas purvs” (Natura 2000 teritorija) un dabas pieminekļi - 
ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – Vecmelderu avoti un Dainu akmens Gārsenē. Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) skatīt attēlā zemāk. 

Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošana un citas starptautiskās saistības nosaka novadā 
esošo dabas vērtību aizsardzību. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldi novadā īsteno Dabas 
aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija. 

Valsts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumi 2018. gadā aizņēma 258,5 ha (11. tabula).  

11. TABULA. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platības un to īpatsvars Aknīstes novada 

administratīvajā teritorijā 2018. gadā31 
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Aknīstes pilsēta - 0 - 0 - 0 

Aknīstes pag. 21.4 0.2 23.5 0.2 44.9 0.3 

Asares pag. 67.5 0.8  0 67.5 0.8 

Gārsenes pag. 4.3 0.06 141.8 2.1 146.1 2.1 

Kopā 93.2 - 165.3 - 258.5 - 

 
29Dati no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2019.  Pazemes ūdensobjektu A6; A7; D10; D11 (robeža no 2018. gada). 
30Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, www.meteo.lv 
31LPS Latvijas pašvaldību savienība, strukturētie dati. 
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DABAS LIEGUMS “BALTMUIŽAS PURVS” 

Dabas liegums izveidots 1977. gadā. Iekļaujas Aknīstes novada Gārsenes pagasta un Ilūkstes novada 
Subates pagasta teritorijās, aizņemot 874 ha lielu platību. Dabas liegums ir Natura 200 teritorija. 

Dabas liegumam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas 
aizsardzības plāns.  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzību un izmantošanu nosaka MK noteikumi Nr. 212 “Noteikumi 
par dabas liegumiem” un MK noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi”. 

Dabas lieguma teritorijā atrodas aizsargājamas augsto purvu, pārejas purvu, boreālo un purvaino mežu 
teritorijas, kas svarīgas ir arī ligzdojošiem putniem.  Teritorijā sastopamas interesantas vecu mežu audzes 
gan uz purva salām un gan purva apkārtnē.32 

Dabas liegums “Baltmuižas purvs” izveidots teritorijā, kurā atrodas kūdras atradnes un uz ziemeļiem, 
ziemeļrietumiem no tā tiek veikta kūdras ieguve, atrodas atklāti kūdras ieguves lauki. Kūdras ieguve 
liegumam pieguļošajā teritorijā negatīvi ietekmē mitruma režīmu kā rezultātā purva ziemeļu daļa ir 
apaugusi ar priedi. Pievedceļu izbūve uz kūdras ieguves vietām traucē lielo zīdītāju klātbūtni.33 

Teritorijas plānojumā saglabātā esošā teritorijas izmantošana Meža teritorija (M). Lieguma teritorija tieši 
robežojas ar Baltmuižas kūdras atradnes teritoriju (atļaujas Nr.14335) - Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju 
(R1). 

ĢEOLOĢISKS UN ĢEOMORFOLOĢISKS DABAS PIEMINEKLIS - VECMELDERU AVOTI
34 

Dabas piemineklis “Vecmelderu avoti” atrodas Aknīstes pagastā, Dienvidsusējas (Susejas) senlejas atzarā, 
Aknīstes nolaidenumā, Austrumlatvijas zemienes dienvidu galā, spēcīgu avotu un avoksnāju teritorija, 
lielākā avota debits ir 22,6 l/sek. Dabas pieminekļa platība - 23,54 ha.  

Teritorija ir mazietekmēta, senleja ar dīķi un mitrāju biotopiem līdzenajā gultnes daļā, mežainām nogāzēm. 
Teritorijā atrodas daudzveidīgas izplūstošo ūdeņu veidotas formas – avoti, avoksnāji, kūdras kupoli un 
terases. Procesi dabas pieminekļa teritorijā izpaužas pazemes ūdeņu izplūdē, kūdras slāņa un kupolu 
augšanā, minerālvielu izgulsnēšanā. Avoti ir minerālvielām bagāti - dzelžaini un kaļķaini pazemes ūdeņi.  

Dabas pieminekli “Vecmelderu avoti” veido izteikta negatīvā reljefa forma – Susējas senlejas atzars ar 
stāvām nogāzēm un izlīdzinātu gultnes daļu, ko aizņem dzirnavu dīķis un purvainas platības. Dabas 
pieminekļa teritorijai nav vēlama apmeklētāju piesaiste, jo palielināta antropogēna noslodze teritorijai, 
kurā nav organizēta apmeklētāju plūsma, var veicināt nogāžu eroziju, kas ir dabas pieminekli negatīvi 
ietekmējošs faktors. 

Nozīmīgu negatīvu ietekmi var atstāt arī mežizstrāde purvainajā un nogāžu teritorijā. Objekta teritorijā 
atrodas vairāki Eiropas nozīmes biotopi - minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160), avoti, kuri 
izgulsnē avotkaļķus (7220), kaļķaini zāļu purvi (7230), nogāžu un gravu meži (9180), konstatēta apdzīvota 
liela plēsēja, iespējams, ka kāda ērgļa ligzda. Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem 
hidroģeoloģijas un sugu un biotopu pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu, kas ir nozīmīgs 
savdabīgā mikroreljefa un sugu un biotopu saglabāšanai. Vecmelderu pazemes avotu grupa atrodas privātā 

 
32Dabas aizsardzības pārvalde, www.daba.gov.lv 
33Pēc LVA datiem uz 2006. gada beigām. Subates pilsētas un lauku teritorijas plānojums 2007. – 2019. g., 2007. g. 
34Dabas aizsardzības pārvaldes informācija, www.daba.gov.lv 
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teritorijā. Avotu apgabals ir nelabiekārtots, šeit vērojama īpaša dabas mežonība. Objekts piemērots tikai 
tūristiem ar īpašu ieinteresētību un sagatavotību, bet ne tradicionālajām tūristu grupām.35 

Teritorijas plānojumā saglabātā esošā teritorijas izmantošana - Ūdeņu teritorija (Ū) un Meža teritorija (M).  

ĢEOLOĢISKS UN ĢEOMORFOLOĢISKS DABAS PIEMINEKLIS – DAINU AKMENS GĀRSENĒ 

Dainu akmens Gārsenē atrodas Gārsenes pagastā, Gārsenes ciemā, Gārsenes mežparka dabas taku 
teritorijā pie Dienvidsusējas (Susejas). Akmens platums ir 3,6 m, garums - 5,3 m, augstums - 1,2 m, tilpums 
– 14 m3, apkārtmērs - 14,1 m.36 

Teritorijas plānojumā noteikts funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu teritorija (DA).  

MIKROLIEGUMI
37 

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8. panta otro daļu Aknīstes novadā izveidoti mikroliegumi 
MK 2000. gada 14. novembra noteikumu Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti 
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2. pielikumā iekļautajām īpaši aizsargājamām sugām: 

✓ melnajam stārķim (Ciconia nigra) - Aknīstes pagastā (platība 21,2 ha, buferzonas platība 8,3 ha) un 
Asares pagastā (platība 28,3 ha, buferzonas platība 10,2 ha); 

✓ trīspirkstu dzenim (Picoides tridactylus) - Asares pagastā (platība 8,8 ha); 

✓ mazajam ērglim (Aquila pomarina) – divi Asares pagastā (platība 4,4 ha, buferzonas platība 45,9 
ha; platība 25,3 ha, buferzonas platība 1,4 ha), Gārsenes pagastā (platība 5,5 ha, buferzonas 
platība 46,6 ha); 

✓ smaržīgajai zemessomenītei (Geocalyx graveolens) - Gārsenes pagastā (platība 4,2 ha). 

AIZSARGĀJAMI KOKI 

Pēc MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” jebkurš koks, kurš 1,3 m augstumā no sakņu kakla sasniedzis 2.pielikumā 
norādīto sugai atbilstošo apkārtmēru, tiek uzskatīts par dabas pieminekli - dižkoku. 

Informācija par dižkokiem pastāvīgi tiek reģistrēta Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības 
sistēmā “Ozols”, bet ne vienmēr visi pašvaldībā esošie aizsargājamie koki ir apzināti. 

2020. gadā sākumā Aknīstes novadā, pēc pieejamajiem datiem, dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, 
uzskaitīti 27 aizsargājami koki, no tiem 20 koki ir valsts nozīmes, dabas pieminekļi, dižkoki, divi ir potenciāli 
(plānotie) dižkoki, bet viens koks, lapegle, neatbilst noteiktajiem kritērijiem, trīs liepu vērtība nav definēta, 
bet tās tiek raksturotas, kā vairāk nekā 100 gadus vecas. Apdraudējums kokiem novadā ir atrašanās ielu 
tuvumā, meliorācijas atjaunošana,  vainaga aizaugšana, sakņu noaršana.38 Dižkokus skatīt 3.pielikumā. 

BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA 

Vietējās nozīmes dabas pieminekļi vai vērtīgas dabas teritorijas līdz šim spēkā esošajos teritorijas 
plānojumos: 

 
35Tūrisms Aknīstes novadā. http://turisms-aknistes-novada.mozello.lv/apskates-vietas/dabas-objekti/.  
36 https://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?fvip=2463&vt=6 
37Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas nosacījumi, 24.09.2019. Nr. 4.8/5318/2019-N. 
38Datu avots: http://ozols.daba.gov.lv/pub/ Dabas datu pārvaldības sistēma “OZOLS”. 

https://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?fvip=2463&vt=6
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✓ Aknīstes pagasts – Saltupju Svētavots (kulta vieta), Velna ala, Radžupes ieleja (gravas, dolomītiežu 
atsegumi un ala), Kukutines ozolu aleja; 

✓ Asares pagasts – Asares muižas parks, sikspārņu apmešanās vietas Asares muižas pazemes ejās; 

✓ Gārsenes pagastā – “Gārsenes parks” (platība 4 ha), Susējas senleja (teritorija pagasta 
ziemeļrietumu daļā, kas bagāta ar ainaviski pievilcīgiem dabas skatiem), Akmens ieleja, akmens 
“Lutauši”, akmens “Barona krēsls”, Altāra akmens, Dainu akmens. 

Aknīstes pilsētā, pēc Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamās 
informācijas (2020. gada augusta dati), sastopamas tādas īpaši aizsargājamas, retas un apdraudētas sugu 
atradnes kā Eirāzijas ūdrs, kārpainais segliņš, brūnais garausainis. No īpaši aizsargājamiem biotopiem 
pilsētā atsevišķos nogabalos sastopami Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi – sausi zālāji 
kaļķainās augsnēs, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, mēreni mitras pļavas, palieņu zālāji un 
botāniski bioloģiski vērtīgi zālāji.  

Aknīstes pagastā sastopamas tādas īpaši aizsargājamas, retas un apdraudētas sugu atradnes – Eirāzijas 
ūdrs, spilvainais ancītis, ziemeļu sikspārnis, brūnais garausainis. Pagasta rietumu daļā, Dienvidsusējas 
(Susejas) upes apkārtnē sastopami īpaši aizsargājami biotopi – mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, 
palieņu zālāji, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas. Austrumu daļā izklaidus, nelielās teritorijās, 
sastopami tādi biotopi kā purvaini meži, aktīvi augstie purvi, veci vai dabiski boreāli meži, eitrofi ezeri ar 
iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju (Lielezers, Aklais ezers), staignāju meži u. c. 

Projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā jeb “Dabas skaitīšana”” (turpmāk – Projekts) ietvaros iegūtie dati par Aknīstes novadā 
esošajām dabas vērtībām. Konstatētās īpaši aizsargājamās sugas un biotopi, kā arī bioloģiskajai 
daudzveidībai nozīmīgas teritorijas ņemtas vērā teritorijas plānojuma risinājumos. Saskaņā ar noslēgto 
vienošanos starp Dabas aizsardzības pārvaldi un TAPIS par datu nodošanu, informācija no dabas datu 
pārvaldības sistēmas “Ozols” tiek padota tiešsaistē, izmantojot ĢDS (ģeotelpisko datu savietotāju), kas 
nodrošina nepieciešamo datu aktualitāti lēmumu pieņemšanai. Līdz ar to 2019.gadā pārbaudītie dati tiks 
nodoti TAPIS, un būs pieejami ģeoportālā – ĢEOLatvija.lv..  

Kā vietējās nozīmes dabas vērtība Aknīstes pagastā ir Velna ala, kas atrodas Radžupes kreisajā krastā 
aptuveni 2 km augšpus tās ietekas Dienvidsusējā (Susejā). Velna Alas garums ir pieci metri un lielākais 
griestu augstums 1,2 metri. Ala sākotnēji ir veidojusies dabiski (sufozijas izscelsme), bet mākslīgi 
paplašināta laužot dolomītus, jo tuvumā atradies kaļķu ceplis. Tiek uzskatīts, ka ala ir garākā ala Zemgalē.39 
Pagasta teritorijā nozīmīga ir Radžupes ieleja – gravas, dolomītiežu atsegumi un ala. Līdz šim spēkā esošajā 
Teritorijas plānojumā kā bioloģiski vērtīga teritorija noteikta posmā dambis – ceļš uz Velna alu.40 

Vietējās nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis ir Saltupju Svētavots. Avota ūdeņi izveido nelielu upīti 
– Saltupi, kas pēc aptuveni simts metriem ietek Dienvidsusējas (Susejas) upē. Saltupju Svētavots uzskatāms 
par vienu no garākajiem pazemes avotiem Latvijā, tā ūdens sastāvā ir dzelzs un sēra savienojumi, kas 
padara avota gultni spilgti oranžā krāsā. No avota galvenās iztekas, apmēram 3,5 m attālumā atrodas 
neliels akmens (75 x 55 x 20 cm; apkārtmērs – 2,25 m) ar dabiskas izcelsmes iedobumu, kas izmantots 
senajos ritos.41 

Asares pagastā sastopamas tādas īpaši aizsargājamas, retas un apdraudētas sugu atradnes – Eirāzijas ūdrs, 
Natūza sikspārnis, rūsganais vakarsikspārnis, brūnais garausainis, ziemeļu sikspārnis, ūdeņu 
nakstsikspārnis, lapkoku praulgrauzis. Pagasta ziemeļdaļā no īpaši aizsargājamiem biotopiem sastopami -
veci vai dabiski boreāli meži, staignāju meži, purvaini meži, aktīvi augstie purvi. Starp Dominiekiem un 

 
39Tūrisms Aknīstes novadā. http://turisms-aknistes-novada.mozello.lv/apskates-vietas/dabas-objekti/ 
40 Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2006. - 2018.  SIA “Reģionālie projekti”, 2006.                  
41Tūrisms Aknīstes novadā. http://turisms-aknistes-novada.mozello.lv/apskates-vietas/dabas-objekti/ 
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Laudi, sastopamas mēreni mitras pļavas un smiltāju zālāji, bet Eglonas upes krastos – aluviāli meži (aluviāli 
krastmalu un palieņu meži).  

Ancenē atrodas Romzas dižakmens, kas vēl ir nenosvērts un neizpētīts akmens. Akmens ir pievilcīgs ar savu 
neizskaidroto vēsturi – akmens ir sašķēlies, saplēsts, atvests vai bijis šai vietā jau izsenis.42 

Kā vietējās nozīmes īpaši aizsargājamā dabas objekta statuss līdz šīm spēkā esošajā pagasta teritorijas 
plānojumā noteikts – Asares muižas parkam (5,2 ha). Parks izveidots 19. gs. otrajā pusē romantiska 
ainavu/dendroloģiska parka stilā. Parkā atrodamas dažādas vietējo un introducēto koku un krūmu sugas. 
1991. gadā parkam tika veikta inventarizācija, izstrādāts projekts un kopšanas uzturēšanas darbi tika veikti 
saskaņā ar to.43 

Asares muižas pazemes ejas jau no 20. gs. sākuma ir sikspārņu apmešanās vieta un bijušajā Jēkabpils rajonā 
šī ir vienīgā vieta, kur konstatētas trīs rajonā ziemojošās sugas, kopā līdz 25 īpatņiem (t.sk. ūdeņu sikspārnis 
(Myotis daubentonii), ziemeļu sikspārnis (Eptsicus nilssonii), garausainais sikspārnis (Nyctalus nostula). 44 

Gārsenes pagastā sastopamas tādas īpaši aizsargājamas, retas un apdraudētas sugu atradnes – Eirāzijas 
ūdrs, divkrāsainais sikspārnis, Natūza sikspārnis, Ziemeļu sikspārnis, rūsganais, vakarsikspārnis, parastais 
krupis, zaļais vītolu koksngrauzis. Pagasta ziemeļaustrumu daļā, dabas lieguma “Baltmuižas purvs” 
teritorijā, atrodas tādi īpaši aizsargājami biotopi kā aktīvi augstie purvi, purvaini meži, veci vai dabiski 
boreāli meži.  

Vietējas nozīmes vērtīgi dabas objekti – Gārsenes parks, Dienvidsusējas (Susejas) senleja un Akmens ieleja. 
Gārsenes muižas veidotais “Gārsenes parks” aizņem 4 ha un ir viens no populārākajiem pagasta tūrisma 
objektiem, cauri parkam iet tūrisma takas. Parkā aug vairākas reti sastopamas koku sugas u.c. biotopi. 
Dienvidsusējas (Susejas) senleja atrodas pagasta ziemeļrietumu daļā un ir bagāta ar ainaviski pievilcīgiem 
dabas skatiem. Interesanti un populāri tūristu apskates objekti ir dižakmeņi – akmens “Lutauši”, akmens 
“Barona krēsls”, Altāra akmens, Dainu akmens.45 

3.5. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS UN TŪRISMS 

Kultūrvēsturiskais mantojums uztur novada kultūrvidi, ir svarīgs priekšnosacījums tūrisma nozares 
attīstībai, kā arī veicina novada atpazīstamību.   

Aknīstes novadā noteikti 22 valsts un vietējās nozīmes arheoloģijas, mākslas un arhitektūras pieminekļi. 

Valsts nozīmes pieminekļi (14): 

✓ Aizs.nr.8898, Asares luterāņu baznīca (arhitektūra, Asares pagasts); 

✓ Aizs.nr.6109, skola, tag. “Baltkalnu” dzīvojamā ēka (arhitektūra, Asares pagasts); 

✓ Aizs.nr.3388, krāsns (māksla, Gārsenes pagasts, Gārsenes muižā); 

✓ Aizs.nr.3387, divas vitrāžas (māksla, Gārsenes pagasts, Gārsenes luterāņu baznīcā); 

✓ Aizs.nr.3385, ērģeles (māksla, Gārsenes pagasts, Gārsenes luterāņu baznīcā); 

✓ Aizs.nr.3380, vitrāža “Kristus dzimšana” (māksla, Asares pagasts, Asares luterāņu baznīcā); 

✓ Aizs.nr.3379, vitrāža “Kristus debesbraukšana” (māksla, Asares pagasts, Asares luterāņu baznīcā; 

✓ Aizs.nr.3375, kancele (māksla, Asares pagasts, Asares luterāņu baznīcā); 

✓ Aizs.nr.3374, interjera dekoratīvā apdare (māksla, Asares pagasts, Asares luterāņu baznīcā); 

 
42Tūrisms Aknīstes novadā. http://turisms-aknistes-novada.mozello.lv/apskates-vietas/dabas-objekti/ 
43Asares pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. 2007. - 2015. Asares pagasta padome. 
44Asares pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. 2007. - 2015. Asares pagasta padome. 
45 Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. Vides pārskats. SIA “Reģionālie projekti”, 2006. 
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✓ Aizs.nr.3373, durvju komplekts (māksla, Asares pagasts, Asares luterāņu baznīcā); 

✓ Aizs.nr.3370, altāra barjera (māksla, Asares pagasts, Asares luterāņu baznīcā); 

✓ Aizs.nr.903, krastu apmetne (arheoloģija, Gārsenes pagastā pie Krastiem); 

✓ Aizs.nr.882, Susējas (Aknīstes) pilskalns (arheoloģija, Aknīstes pagasts, pie Susējas upes Aknīstes 
ZR nomalē pie Līvānu ielas un Saltupes satekas); 

✓ Aizs.nr.25, tēlnieka J. Mikena dzimtās mājas (vēsture, Aknīstes pagasts, Skardupītēs). 

Vietējās nozīmes pieminekļi (8): 

✓ Aizs.nr.902, Rancānu senkapi (arheoloģija, Gārsenes pagasts, pie bij. Rancāniem); 

✓ Aizs.nr.901, Kurmišku pilskalns (arheoloģija, Gārsenes pagasts, pie bij. Kurmiškiem, Lāčupītes 
krastā); 

✓ Aizs.nr.884, Krastiņu Karātavu kalns – soda vieta, viduslaiku kapsēta un viduslaiku nocietinājums 
(arheoloģija, Asares pagasts, pie Krastiņiem); 

✓ Aizs.nr.883, Ulasu Airīšu senkapi ar krustakmeni (arheoloģija, Aknīstes pagasts, Ulasos pie 
Airītēm); 

✓ Aizs.nr.881, Stūraģeidānu senkapi (arheoloģija, Aknīstes pagasts, pie Stūraģeidāniem); 

✓ Aizs.nr.880, Saltupju Svētavots – kulta vieta (arheoloģija, Aknīstes pagasts, pie Mīkļiem, 
Dienvidsusējas (Susejas) upes kreisajā krastā); 

✓ Aizs.nr.879, Kaparnieku senkapi (arheoloģija, Aknīstes pagasts, pie Kaparniekiem); 

✓ Aizs.nr.878, Rācenāju senkapi (arheoloģija, Aknīstes pagasts, pie bij. Rācenājiem). 

KULTŪRVĒSTURISKIE UN TŪRISMA OBJEKTI 

ASARES LUTERĀŅU BAZNĪCA atrodas Asares pagastā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardz. 
Nr. 8898), kuru pabeigts celt 1823. gadā. Baznīcā atrodas vairāki valsts nozīmes mākslas priekšmeti – 
baroka stila kancele ar kokgriezumiem, pseidogotiskā stila koka altāris ar zeltītu rotājumu, altāra vidū 
novietota Juliusa Deringa glezna “Kristus un divi eņģeļi”. Logus rotā E. Todes darbnīcā 1909. gadā 
izgatavotās vitrāžas “Kristus dzimšana” un “Kristus debesbraukšana” ar četru Asares muižas īpašnieku 
dzimtu ģerboņiem, bet ērģeles izgatavotas 1865. gadā pie vācu ērģeļu meistara F.Veisborna. 

AKNĪSTES SVĒTĀ IGNĀCIJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA atrodas Aknīstes pilsētā, celta 1940. gadā. Centrālais altāris, 
abi sānu altāri un kancele darināti 1809. gadā renesanses stila kokgriezumos. Gan altāri, gan statujas 
baznīcā ir pārvestas no Roķišķu katoļu baznīcas (Lietuva). Pārējais Aknīstes katoļu baznīcas pamatinventārs 
– baznīcēnu soli, biktskrēsls, ir saglabājušies no vecās baznīcas (celta 1774. gadā, nojaukta ~ 1985. gadā). 

AKNĪSTES LUTERĀŅU BAZNĪCAS ēka (1865. g.) sākotnēji kalpojusi skolas vajadzībām, bet vēlāk – 19./20. gs. mijā 
sekmīgi pielāgota baznīcas vajadzībām. Baznīca ir koka guļbūve, kas mūsdienās apmūrēta ar ķieģeļiem, 
juma korē izveidots miniatūrs tornītis ar galeriju. 

GĀRSENES LUTERĀŅU BAZNĪCA iesvētīta 1906. gada 1. oktobrī. Baznīca ir pēdējā Gārsenes barona fon Budberga 
veltījums savai pāragri mūžībā aizgājušajai sievai, pēc tautības anglietei, Ģertrūdei Vorsai – Budbergai. 
Baznīcas celtniecību, izmantojot vietējos būvmateriālus, vadīja arhitekts Eduards Kupfers. Blakus baznīcai 
– kapsētas vidienē, atrodas klasicisma stilā celta kapliča (1906., arhitekts Eduards Kupfers), kas arī ir barona 
Budberga veltījums savai pāragri mirušajai sievai baronesei Vorsai – Budbergai. 

GĀRSENES PILS (MUIŽA) atrodas Gārsenes pagastā, celtniecības laiks ir no 1856. gada līdz 1860. gadam. 1939. 
gadā pils pārbūvēta skolas vajadzībām, un kopš 1940. gada līdz 2015. gadam tajā atradās Gārsenes 
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pamatskola. Pilī saglabājušās durvis ar stiklotu augšējo daļu, podiņu krāsns ar gleznojumiem – uz balta fona 
uzgleznotas buru laivas, vējdzirnavas, jūras skati. 

ASARES MUIŽĀ apskatāmas vairākas muižas laika ēkas – baznīca, kungu mājas (pils) drupas ar pazemes ejām, 
dārznieka dzīvojamā māja, pārvaldnieka dzīvojamā māja. Asares muižas pils (drupas) celta 1749. gadā (arh. 
G. Altenbokums), nodegusi 1927. gadā, kad tajā bijusi izvietota lauksaimniecības skola. Muižas kompleksā 
ietilpst romantiskā stila dendroloģiskais ainavu parks, kas veidots 18. gs. un papildināts 19. gs. 2. pusē. 
Muižas parka teritoriju ieskauj laukakmeņu mūris. Iespaidu papildina dižkoki un koku sugu dažādība – 
Sibīrijas baltegles, Eiropas lapegles, duglāzijas, Švedera kļavas, baltalkšņu šķeltlapu formas, košumkrūmi, 
lakstaugi. 

Būtisks priekšnosacījums tūrisma nozares attīstībai novadā ir kultūrvēsturisko un dabas objektu 
pieejamība, bet palielinoties apmeklētāju skaitam, svarīgi ir uzturēt esošo infrastruktūru un attīstīt to 
turpmāk tā, lai apmeklētāji atstātu pēc iespējas mazāku negatīvo slodzi uz objektiem un apkārtējo vidi.   

3.6. RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI  

RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Paaugstināta riska teritorijas Aknīstes novadā ir autoceļi. Bīstamas situācijas var veidoties notiekot 
autotransporta avārijām, tās var izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības noteikumu 
neievērošana, neapmierinošs autoceļu segums, laikapstākļi.  

Ugunsnedrošas un pakļautas naftas produktu piesārņojuma draudiem novadā ir degvielas uzpildes stacijas 
– SIA “Astarte – nafta” (Aknīste), SIA “Siliņi” (Ancene, Asares pagasts). 

Augstas un vidējas ugunsbīstamības meži Aknīstes novadā aizņem 1000 – 5000 ha. Plašākās mežu 
teritorijas plešas novada ziemeļu un austrumu daļā.  

Ugunsnedrošas un bīstamas situācijas ražošanas avāriju vai ārējo faktoru ietekmē var rasties kūdras 
ieguves teritorijās – Aknīstes pagasta ziemeļos, abpus autoceļam P74 un Gārsenes pagasta austrumu 
robežas daļā. 

Saskaņā ar Valsts vides dienesta mājas lapā pieejamo informāciju par avārijām un avāriju situācijām, 
pēdējos gados, Aknīstes novadā pēc pieejamās informācijas nav notikušas avārijas vai avāriju situācijas, 
kad tiktu novadītas vidē piesārņojošas vielas vai radīti draudi apkārtējai videi.46 

ANTROPOGĒNO SLODZI VEIDOJOŠIE OBJEKTI 

Piesārņojošo darbību objekti veido antropogēno slodzi novadā un organizācijām, kuras veic piesārņojošās 
darbības, tiek izsniegtas piesārņojošo darbību atļaujas.  

Aknīstes novadā izsniegtas 8 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas47 un 28 C kategorijas 
piesārņojošās darbības atļaujas (1. pielikums).  

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas novadā izsniegtas galvenokārt SIA “Aknīstes pakalpojumi” 
-  notekūdeņu attīrīšanas darbībām (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē (Aknīstes pilsētā, Asares un Ancenes ciemos un Gārsenes ciemā).  

SIA “HAWITA baltic” atrodas Aknīstes pagastā “Aerodroms”, uz austrumiem no Aknīstes pilsētas. 
Uzņēmuma teritorijā atrodas laukums kūdras brikešu glabāšanai, ražošanas cehs, palīgtelpas, 
autotransporta stāvvietas laukums, dīzeļdegvielas uzpildes stacija u.c. SIA “HAWITA baltic” nodarbojas ar 

 
46Valsts vides dienests, www.vvd.gov.lv, statistika. 

47 Informācija no Daugavpils reģionālās vides pārvalde, uzņēmuma SIA “Juniks” atļaujas darbība ir apturēta, jo Valsts vides dienestā nav iesniegts finanšu nodrošinājums. 
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kūdras ieguvi, pārstrādi, substrātu ražošanu (substrātus iegūst sajaucot dažādu veidu kūdras struktūras ar 
minerālvielām). Kā minerālvielas tiek izmantoti māli, perlīts, kaļķakmens un arī minerālmēsli, kas glabājas 
atsevišķā telpā fasētā veidā. Uzņēmuma teritorijā darbojas degvielas uzpildes stacija tikai savām 
vajadzībām. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas 400 – 500 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.48 

C kategorijas piesārņojošās darbības veicēji novadā galvenokārt vidē novada piesārņojošās vielas no 
dzīvnieku novietnēm (18 C kategorijas atļaujas). Asares pagastā izsniegtas 11 C kategorijas piesārņojošās 
atļaujas, Aknīstes pagastā – 10, Aknīstes pilsētā – 6, Gārsenes pagastā – 1 (4. att.).  

 

4. ATTĒLS. C KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJU SKAITS UN DARBĪBAS VEIDS AKNĪSTES NOVADĀ49 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA 

ŪDENSAPGĀDE 

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi Aknīstes novadā tiek nodrošināti Aknīstes pilsētā, Asares pagasta 
Asares un Ancenes ciemos un Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā, tos sniedz Aknīstes novada pašvaldības 
SIA “Aknīstes pakalpojumi”. Gārsenes pagasta Krauju ciemā centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus 
nodrošina VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”. 

Centralizētās ūdensapgādes patērētājiem ūdens tiek padots, veicot tā apstrādi. 2018. gadā, pēc veiktajiem 
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļas auditmonitoringa rezultātiem, Aknīstes 
ūdensapgādes sistēmā paraugu ņemšanas vietā (Aknīstes vidusskolas virtuves krāns, Skolas iela 19, 
Aknīste) tika konstatēta dzelzs neatbilstība (0,32 mg/l), bet Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 
ūdensapgādes sistēmā  paraugu ņemšanas vietā (slimnīcas virtuves krāns) tika konstatēta mangāna 
neatbilstība (0,106 mg/l).50 

Aknīstes novadā uzskaitītā izmantotā pazemes ūdens apjoms pēdējos gados ir bijis svārstīgs (12. tab.).  

 

 
48Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA13IB0032, Daugavpils reģionālā vides pārvalde.  2018. gada 26. novembris. 

49Daugavpils reģionālās vides pārvaldes dati, 06.02.2020. 
50Pārskati par dzeramā ūdens kvalitāti un uzraudzību, Veselības inspekcija.  
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12. TABULA. Ūdens ņemšana Aknīstes novadā no 2014. līdz 

2018.g. (tūkst.m3)51 

Gads Kopā ņemtais no dabīgajiem ūdens avotiem Kopā Vietu skaits T.sk. izmērīts 

2018.g. 98.6 96.3 10 96.3 

2017.g 109.5 90.3 9 90.3 

2016.g. 107.7 94.1 9 94.1 

2015.g. 95.1 95.1 10 95.1 

2014.g 101.7 101.7 8 101.7 

2018. gadā lielākais ūdens apjoms iegūts Aknīstes pilsētā un Gārsenes pagastā. Lielākie ūdens ieguvēji 
novadā bija Aknīstes pilsētā Aknīstes novada pašvaldības SIA “Aknīstes pakalpojumi” (27,69 tūkst. m3) un 
Gārsenes pagastā VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” slimnīcas darbībai (39,5 tūkst. m3). 2018. 
gadā komunālajām vajadzībām novadā tika izmantoti 57% no iegūtā ūdens apjoma, bet ražošanas 
vajadzībām 43%.52 

13. TABULA. Ūdens ņemšana Aknīstes novadā 2018. g. Aknīstes 

pilsētā un novada pagastos (tūkst.m3)53 

 

Kopā ņemtais no 

dabīgajiem ūdens 

avotiem 

Kopā 
Vietu 

skaits 

Lietus 

ūdeņi 

T.sk. 

ražošanas 

vajadzībām 

T.sk. komun., 

sadzīves 

vajadzībām 

Aknīstes pilsēta 36.0 33.7 4.0 2.3 0 33 

Aknīstes pag. 0.2 0.2 1.0 0.0 0,245 0 

Asares pag. 10.7 10.7 2.0 0.0 0 11 

Gārsenes pag. 51.7 51.7 3.0 0.0 39.5 8 

Aknīstes pilsētā vairāku projektu ietvaros veikta ūdenssaimniecības sakārtošana un attīstība, izbūvēts 
ūdens rezervuārs ar 2 pacēluma sūkņu staciju Skolas ielā 19A, izbūvēta USI ēka un pārvietotas ūdens 
sagatavošanas iekārtas, ēkā uzstādīts arī dīzeļģenerators, izbūvēti ūdensvadi, nodrošināta iespēja 
palielināt jaunu pieslēgumu skaitu pie centralizētā ūdensvada.  2014. gadā ERAF projektu ietvaros Asares 
ciemā tika izbūvēts centralizētās ūdensapgādes ūdensvads ar kopējo garumu – 475,8 m, bet Gārsenes 
ciemā izbūvēti ūdensvada tīkli 756,5 m garumā.54 

Aknīstes novadā, pēc LVĢMC pieejamās informācijas, atrodas 89 ūdensapgādes urbumi.55 Aknīstes pilsētā 
atrodas 10 urbumi, no tiem darbojas – 3, iekonservēti – 2, aiztamponēti – 3, bet divu urbumu statuss nav 
zināms. Aknīstes pagastā atrodas 37 urbumi, no tiem darbojas – 6, iekonservēti – 8, likvidēts – 1, 
piemests – 1, bet 21 urbuma statuss nav zināms. Asares pagastā atrodas 21 urbums, datu bāzē visu 
urbumu statuss noteikts kā nezināms, bet divi urbumi tiek izmantoti ūdensapgādei Asares un Ancenes 
ciemos un divi urbumi ir rezervē56. Gārsenes pagastā atrodas arī 21 urbums, no tiem darbojas – 4, 
neizmanto – 3, neapmierinošs – 1, aiztamponēti – 2, likvidēti – 2, statuss nav zināms – 9. Neapsaimniekotie 
urbumi var radīt pazemes ūdeņu piesārņojuma risku un ņemot vērā to, ka pēc pieejamās informācijas, 
Aknīstes novadā nav zināms vairāk kā 40 urbumu statuss, būtu jāveic to apzināšana, lai novērstu šos riskus. 

 
51Valsts statistikas pārskats “Nr.2 – Ūdens”, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", www.meteo.lv 
52Valsts statistikas pārskats “Nr.2 – Ūdens”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, www.meteo.lv 
53Valsts statistikas pārskats “Nr.2 – Ūdens”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, www.meteo.lv 
54Aknīstes novada pašvaldības dati no www.akniste.lv/projekti 
55VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, www.meteo.lv. Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 
56Pašvaldības dati. 



AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

28.  l a p p u s e  

Novadā, vietās, kur nav pieejama centralizētā ūdensapgāde vai iedzīvotāji nav pieslēgušies 
centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, tiek izmantota individuālā ūdensapgāde (urbumi un akas), to 
statuss lielākoties nav zināms. 

NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANA 

Visa Latvijas teritorija, t. sk. Aknīstes novads, noteikts par īpaši jutīgu teritoriju, uz kuru attiecas 
paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai.57 

Centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojumi Aknīstes novadā tiek nodrošināti Aknīstes pilsētā, 
Asares pagasta Asares un Ancenes ciemos un Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā, tos nodrošina pašvaldības 
SIA “Aknīstes pakalpojumi”, bet Gārsenes pagasta Kraujas ciemā centralizētu notekūdeņu savākšanu 
atsevišķām daudzdzīvokļu ēkām nodrošina VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”. 

Pēdējos piecos gados, kopumā novadīto notekūdeņu apjoms, Aknīstes novadā ir bijis svārstīgs pieaugot 
2016. un 2017. gadā (14. tab.), bet 2018. gadā samazinoties, novadot 84,96 tūkst. m3 notekūdeņu. 

14. TABULA. Ūdens novadīšana tūkst. m3 Aknīstes novadā58 

Gads 
Novadīšanas vietu 

skaits (izplūdes) 

Kopā novadītie 

notekūdeņi 

T. sk. ar att. 

norm. Tīri 

T.sk. ar att. 

norm. Netīri 

T. sk. bez att. 

norm. Tīri 

2018. g. 6 84.96 84.96 0 0 

2017. g 6 97.68 97.68 0 0 

2016. g. 6 94.58 94.58 0 0 

2015. g. 7 81.94 81.94 0 0 

2014. g 6 87.30 85.42 1.88 0 

2018. gadā lielākais novadīto notekūdeņu apjoms bija Gārsenes pagastā un Aknīstes pilsētā (15. tab.). 
Gārsenes pagastā lielākais notekūdeņu apjoms tika novadīts no VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 
bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām Krauju ciemā (39,3 tūkst. m3), bet Aknīstes pilsētā no SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” bioloģiskās attīrīšanas iekārtām Saltupes ielā (21,9 tūkst. m3).   

15. TABULA. Ūdens novadīšana tūkst. m3 Aknīstes pilsētā un 

pagastos 2018.g59 

Pagasts 
Novadīšanas vietu 

skaits (izplūdes) 

Kopā novadītie 

notekūdeņi 

T. sk. ar 

att. norm. 

Tīri 

T. sk. ar att. 

norm. Netīri 
T.sk. citi 

Aknīstes 

pilsēta 
2 30 30 0 0 

Asares pag. 2 9 9 0 0 

Gārsenes pag. 2 46 46 0 0 

Aknīstes pilsētā par notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu atskaitās viens uzņēmums – SIA “Aknīstes 
pakalpojumi”, kas nodrošina pilsētā centralizētu notekūdeņu savākšanu un to attīrīšanu divās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās (turpmāk NAI).  

Uz Aknīstes pilsētas NAI BIO-M-45 Dzirnavu ielā 21A (izbūvētas 2014.g) novada notekūdeņus diviem 
veikaliem, viesnīcai un tiek nodrošināti centrālās kanalizācijas pakalpojumi aptuveni 32 dzīvojamajām 

 
57MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, Rīgā 2002. gada 22. janvārī. 
58Valsts statistikas pārskats “Nr.2 – Ūdens”, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", www.meteo.lv  
59Valsts statistikas pārskats “Nr.2 – Ūdens”, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", www.meteo.lv  
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ēkām. Pēc attīrīšanas notekūdeņi pa novadgrāvi (10,45 m garumā) tiek novadīti Radžupes upē. NAI sastāv 
no trīs daļām – denitrifikatora, aerotenka (nitrifikatora) un otreizējā nostādinātāja. SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” ir jānodrošina jauno NAI BIO-M-45 ekspluatācija tā, lai nepasliktinātu Radžupes upes 
(Dienvidsusējas (Susejas) pieteka) esošo ūdens kvalitāti, jo Dienvidsusējas (Susejas) upei ir mērķis sasniegt 
labu kvalitāti.60 

Uz Aknīstes pilsētas otrajām NAI BIO-M-100 Saltupes ielā 9 (izbūvētas 2013. g.) novada notekūdeņus no 
Aknīstes vidusskolas, veco ļaužu pansionāta, domes ēkas, veikaliem un aptuveni 265 dzīvojamajām ēkām. 
Pēc attīrīšanas notekūdeņi pa meliorācijas grāvi (142,27 m) tiek novadīti Dienvidsusējas (Susejas) upē.61 
SIA “Aknīstes pakalpojumi” ir jānodrošina NAI BIO-M-100 ekspluatācija tā, lai nepasliktinātu Dienvidsusējas 
(Susejas) upes ūdens kvalitāti, jo Dienvidsusējas (Susejas) upei ir mērķis sasniegt labu kvalitāti62, kā arī upe 
ir iekļauta prioritāro karpveidīgo zivju ūdeņu sarakstā.  

Paliekošais piesārņojums, kas pēc notekūdeņu attīrīšanas pilsētas NAI tiek novadīts vidē, 2017. gadā būtiski 
pieauga, pieaugot BSP5, Nkop, N-NO3 (skat.16.tab.), bet 2018. gadā paliekošais piesārņojums samazinājās. 
2017. gadā būtiski pieauga kopējais novadīto notekūdeņu apjoms, kas varētu būt saistīts ar lietus ūdeņu 
pieplūdumu, jo 2017. gads ir bijis viens no mitrākajiem gadiem Latvijā. 

16. TABULA. Paliekošais piesārņojums Ilūkstes pilsētā t/gadā63  
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2014. g. 30,36 6,1 2,3 0,5 1,6 0,2 1,5 0 0 0 

2015. g. 31,44 6,9 1,3 0,6 1,8 0,3 1,5 0,08 0,009 1,4 

2016. g. 37,33 6,4 0,5 1,0 2,2 0,2 1,3 0,13 0,02 1,08 

2017. g. 46,32 11,7 1,0 1,3 3,6 0,3 2,6 1,13 0,03 1,58 

2018. g. 29,97 8 0,3 1,2 2,8 0,2 1,6 0,9 0,02 0,7 

Aknīstes pilsētā 2014. gadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3.kārta” ietvaros tika 
izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli 1029,87 m garumā un divas kanalizācijas sūkņu stacijas. Pie kanalizācijas 
tīkliem tika pieslēgta dzīvojamā māja Skolas ielā 1 un BJC Skolas ielā 1A, Strādnieku ielā 2 ēkām tika 
nodrošināts pieslēgums gan pie kanalizācijas tīkliem. 

Asares pagastā darbojas divas NAI – Asares un Ancenes ciemos. 

Asares ciema centralizētās kanalizācijas sistēmai pieslēgtas divas daudzdzīvokļu mājas, 44 individuālās 
mājas, pagasta pārvaldes ēka, bibliotēka, veikals un 35 saimniecības ēkas. Centralizēti savāktie notekūdeņi 
tiek novadīti un attīrīti bioloģiskajās NAI ASD PC 100 (jauda 20 m3/dnn, izbūvētas 2014. g.). Attīrītie 
notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī, kas ietek Vilkupes upē.64  

Ancenes ciemā centralizētās kanalizācijas sistēmai pieslēgtas 15 vienģimeņu mājas, 3 daudzdzīvokļu mājas, 
skola, veikali un esošās saimniecības kūtis un fermas ar lopiem. Notekūdeņi tiek attīrīti NAI BIO-100 

 
60Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA14IB0055, Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 19.12.2014. 
61Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA14IB0017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 08.04.2014. 
62Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.  – 2021. gadam, LVĢMC.  
63Valsts statistikas pārskats “Nr.2 – Ūdens”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, www.meteo.lv  
64Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA15IB0022, Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 08.06.2015. 
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(2006.g.) un pēcattīrīšanai izmanto četrus bioloģiskos dīķus. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas 
grāvī, kas ietek Cīruļupītē.65  

Paliekošais piesārņojums, kas tiek novadīts vidē, Asares pagastā pēdējos piecos gados ir ar tendenci 
pieaugt, salīdzinot 2014. gadu, kad vidē tika novadītas 0,8 t/gadā ar 2018. gadu, kad vidē tika novadītas 
2,5 t/gadā (17. tab.). 

17. TABULA. Paliekošais piesārņojums Asares pagastā66  
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2014. g. 8,17 0,8 0,02 0,05 0,47 0,04 0,19 0 0 0 

2015. g. 9,99 0,8 0,08 0,08 0,41 0,06 0,13 0 0 0 

2016. g. 9,66 1,8 0,12 0,32 0,90 0,07 0,39 0 0 0 

2017. g. 8,63 1,2 0,08 0,23 0,55 0,06 0,25 0,01 0,002 0,03 

2018. g. 8,55 2,5 0,17 0,44 0,79 0,06 0,49 0,42 0,004 0,14 

2014. gadā īstenojot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”, tika izbūvēts 
kanalizācijas tīkls 1597,1 m garumā, jaunas attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 m3/dnn un kanalizācijas sūkņu 
stacija. 

2012. gadā īstenojot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā”, tika veikta 
vienas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas rekonstrukcija ar teritorijas labiekārtošanu (ietverot plūsmas 
mērītāja uzstādīšanu), rekonstruēti 510 m kanalizācijas spiedvada un 35 m kanalizācijas kolektora, 
jaunbūve 190 m kanalizācijas kolektora un 3 notekūdeņu dūņu uzkrāšanas tilpņu izbūve. 

Gārsenes pagastā darbojas divas NAI – Gārsenes ciemā un Kraujas ciemā. 

Gārsenes ciemā pie centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, 
individuālās dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, Gārsenes pils, pagasta pārvalde, kultūras nams. 2016. 
gadā pie kanalizācijas tīkliem tika pieslēgtas 10 individuālās mājas (pirms tam bija izsmeļamās bedres). 
Notekūdeņi no izsmeļamajām bedrēm tiek izvesti ar asenizācijas mucu un novadīti uz notekūdeņu 
pieņemšanas aku. Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz NAI BIO – 100 (projektētā jauda 100 m3/dnn 
(2004.g)). Notekūdeņu pēcattīrīšanai izmanto divus zarus III pakāpju bioloģiskos dīķus, bet pastāvīgā 
darbībā ir tikai viens atzars ar trīspakāpju bioloģisko dīķi. Attīrītie notekūdeņu tiek novadīti Dienvidsusējas 
(Susejas) upē.67 SIA “Aknīstes pakalpojumi” ir jānodrošina NAI BIO-100 ekspluatācija tā, lai nepasliktinātu 
Dienvidsusējas (Susejas) upes ūdens kvalitāti, jo Dienvidsusējas (Susejas) upei ir mērķis sasniegt labu 
kvalitāti68, kā arī upe ir iekļauta prioritāro karpveidīgo zivju ūdeņu sarakstā. 

Kraujas ciemā pie VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” centralizētās kanalizācijas tīkliem pieslēgtas 
slimnīcas ārstniecības un saimnieciskās ēkas, kā arī piecas daudzdzīvokļu mājas. Sadzīves notekūdeņi tiek 
novadīti uz NAI BIO -100 (2.gab. kop. Jauda 200 m3/dnn (2000.g.)). Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek novadīti 
biodīķī un pēc tam meliorācijas grāvī.69 

 
65Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA10IB0076, Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 05.10.2018.  
66Valsts statistikas pārskats “Nr.2 – Ūdens”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, www.meteo.lv  
67Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA10IB0038, Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 12.07.2017. 
68Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.  – 2021. gadam, LVĢMC.  
69Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA105IB0014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 13.03.2015. 
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Paliekošais piesārņojums, kas tiek novadīts vidē pēc notekūdeņu attīrīšanu, Gārsenes pagastā pēdējos 
piecos gados ir bijis svārstīgs. 2017. gadā vidē tika novadītas 4,69 t/gadā, bet 2016. gadā vidē tika novadītas 
7,81 t/gadā (skat.18. tab.). 

18. TABULA. Paliekošais piesārņojums Gārsenes pagastā70  
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2014. g. 48.77 6.50 2.55 0.06 2.92 0.16 0.82 0 0 0 

2015. g. 40.50 6.29 0.85 1.28 2.81 0.21 1.13 0.01 0 0.001 

2016. g. 47.60 7.81 0.85 1.16 2.88 0.20 1.48 0.87 0.07 0.30 

2017. g. 42.73 4.69 0.72 0.56 1.82 0.12 0.75 0.33 0.002 0.39 

2018. g. 46.45 6.75 0.63 0.98 2.61 0.35 1.09 0.01 0.08 0.91 

2015. gadā noslēdzās projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta, Gārsenes ciemā”, kura 
ietvaros tika izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 700 m garumā un rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli 702,5 
m garumā un kanalizācijas pievadi 360,2 m garumā. Pēc projekta realizācijas kanalizācijas tīklu kopgarums 
sastāda 3240 m. 

NAI darbība Aknīstes novadā jānodrošina tā, lai vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte atbilstu normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām un nepasliktinātu dzīves vides (troksnis, smakas) un ūdensobjektu kvalitāti 
novadā. 

Pēdējos gados Aknīstes pilsētas un ciemu NAI veikušas pareizu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu 
attīrīšanu. Lai uzlabotu centralizēti savākto un attīrīto notekūdeņu apsaimniekošanu, Gārsenes ciemā būtu 
nepieciešama aka (tvertne) lieko dūņu uzglabāšanai un mineralizēšanai.71 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

Aknīstes novada saistošie noteikumi Nr.22. “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada 
administratīvajā teritorijā” (23.11.2011.) nosaka atkritumu apsaimniekošanu novadā, ka ikvienam 
iedzīvotājam un uzņēmējam ir jābūt iesaistītam atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, attiecīgi jābūt 
slēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju. 

Aknīstes novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic A/S “Daugavpils specializētais autotransporta 
uzņēmums”. Pirms tam novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “EKO LATGALE”, kas tika 
reorganizēts, t. i. pievienots komercsabiedrībai AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”. 

Aknīstes novadā 2017. gadā uzņēmums SIA “EKO LATGALE” savāca nešķirotus sadzīves 
atkritumus  -  343,54 t, stiklu – 11,87 t, jaukto iepakojumu – 24,4 t (skat. 19. tab.). 

 
70Valsts statistikas pārskats “Nr.2 – Ūdens”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, www.meteo.lv  
71Pašvaldības informācija, 2020. 



AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

32.  l a p p u s e  

19. TABULA. Savākto, reģenerācijai nodoto un atkritumu poligonā 

nodoto sadzīves atkritumu masa 2017. gadā Aknīstes novadā        

(SIA “EKO LATGALE”)72 

Nr.p.k. 
Atkritumu 

nosaukums 

Savāktais 

atkritumu 

daudzums 

(tonnas) 

Reģenerācijai 

nodoto 

atkritumu 

daudzums 

(tonnas) 

Atkritumu 

poligonā 

nodoto 

atkritumu 

daudzums 

(tonnas) 

1. Nešķirotie sadzīves atkritumi 343.54 - 343.54 

2. Stikls 11.87 10.68 1.19 

3. Jauktais iepakojums 24.4 21.96 2.44 

Aknīstes novadā atrodas 10 dalīto atkritumu šķirošanas punkti jeb viena vienība uz 279 iedzīvotājiem. 
2019. gada nogalē Aknīstes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “T-Metāls” organizēja akciju, bez maksas 
nodot elektroniskos un elektriskos atkritumus.  

Organizācijām novadā, kuras atskaitījušās par atkritumu radīšanu, radītais un savāktais atkritumu apjoms 
pēdējos gados ir bijis svārstīgs, būtiski pieaugot savāktajam sadzīves atkritumu apjomam 2018. gadā (skat. 
20. tab.). Par savākto atkritumu apjomu atsevišķos gados iztrūkst informācijas.  

20. TABULA. Radītais un savāktais atkritumu daudzums no 

organizācijām, kas atskaitījušās ar Valsts statistikas pārskatu ‘Nr.3-

Atkritumi’ (t)73 

 

2014. g. 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g. 
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Radītais 

daudzums 
1.9 779.3 1.4 260.3 3.3 235.8 7.2 165.2 2.3 166.9 

Savāktais 

daudzums 
0 0 106 290.54 - 583 - 0 122 1250.8 

 

2018. gadā par atkritumu radīšanu novadā ar Valsts statistikas pārskatu “Nr.3-Atkritumi” atskaitījās 
organizācijas – SIA “JUNIKS” (Aknīstes pilsēta), SIA “Aknīstes pakalpojumi”, Z. S. Sigma (Aknīstes pilsēta), 
VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” (Gārsenes pag.), ZS “Saltupju” (Aknīstes pilsēta), SIA “HAWITA 
baltic” (Aknīstes pagasts). Lielākais atkritumu radītājs novadā 2018. gadā bija VSIA “Aknīstes 
psihoneiroloģiskā slimnīca” (radītas 103,81 t nešķirotu sadzīves atkritumu), bet lielākais savākto atkritumu 
apjoms tika savākts un nodots pārstrādei uzņēmumā SIA “JUNIKS” (melnie metāli – 1239,69 t).74 

 
72Pašvaldības dati. 
73Valsts statistikas pārskats “3-Atkritumi”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, www.meteo.lv  
74Valsts statistikas pārskats “3-Atkritumi”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, www.meteo.lv 
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PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS 

Pēc LVĢMC datu bāzes “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs”, Aknīstes novada teritorijā 
reģistrētas 13 potenciāli piesārņotas vietas un četras piesārņotas vietas (2.pielikums).75 

Asares pagastā atrodas divas piesārņotas vietas. Skrajciemā “Bubuļi” darbojās izgāztuve “Bubuļi”, kas tika 
slēgta un 2010. gadā veikta izgāztuves rekultivācija. Bijušajā kodinātavā Ancenes ciemā, kas darbojās no 
1980. līdz 1992. gadam atradās bīstamas ķimikālijas, atlikušās bīstamās vielas tika izvestas uz Gardeni 
(1997. vai 1998. gadā). Kodinātavas ēka atrodas tikai 50 m attālumā no Dzirnavupītes. 

Aknīstes pagastā arī atrodas divas piesārņotas teritorijas. Bijušajās Aknīstes sovhoza noliktavās (Lauku ielā) 
atradās bīstamas ķimikālijas. “Glaudāni”, bijušajā ķimikāliju noliktavā tika izmantotas bīstamas vielas un 
teritorijā justa asa ķimikāliju smaka. 

Potenciāli piesārņotas vietas novadā ir bijušās izgāztuves, minerālmēslu noliktavas, DUS teritorija, 
nesankcionēta notekūdeņu novadīšanas vieta u. c. Lielākais skaits potenciāli piesārņoto vietu atrodas 
Aknīstes pagastā – 12, bet Asares pagastā – 3, Gārsenes pagastā -1, Aknīstes pilsētā – 1. 

Aknīstes novada pašvaldība ik gadu veic četru rekultivēto atkritumu izgāztuvju monitoringu – izgāztuves 
“Bubuļi”, “Urbāni” Asares pagastā, “Kabatas” Gārsenes pagastā, Pāvulāni 1 Aknīstes pagastā. 

Lai spriestu par piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību, 
nepieciešams regulāri aktualizēt informāciju par šādām teritorijām/objektiem novadā, veikt piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu detalizētāku izpēti un vietu raksturojumu, esošo izmantošanu. Izrietot no tā, 
veicama turpmākā rīcība teritoriju sakopšanā, sanācijā un turpmākajā izmantošanā. 

SOSNOVSKA LATVĀŅU INVADĒTĀS TERITORIJAS  

Sosnovska latvānis ir agresīva un invazīvā suga, kas teritorijā izkonkurē vietējās augu sugas, tādējādi 
pārņemot plašas teritorijas. Sugas izplatīšanās samazina gan teritorijas bioloģisko daudzveidību, gan 
nodara ekonomiskus zaudējumus, kā arī var ietekmēt cilvēku veselību. 

MK noteikumi Nr.467 “Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi” (30.06.2008.) un MK 
noteikumi Nr.559 “Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 
(14.07.2008.) nosaka invazīvās sugas un to ierobežošanu.  

Latvāņu ierobežošanu veic īpašnieks, uz kura zemes atrodas invazīvais augs, tā ierobežošanai tiek 
izmantotas ķīmiskās, bioloģiskās, mehāniskās vai kombinētās metodes. 

Aknīstes novadā pēc Valsts augu aizsardzības dienesta datiem uzmērīti 112 ar latvāņiem invadēti lauki, 
uzmērīšanas veiktas 2007. un 2017. gadā, līdz ar to par invadēto platību apjomu uz doto brīdi, pēc tik ilga 
laika posma (2007. g.) ir grūti spriest. Latvāņu teritorijas uzmērītas Aknīstes pagastā, Asares pagastā, un 
Aknīstes pilsētas austrumu daļā.76  

APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS 

Aknīstes pagastā applūstošās teritorijas veidojas Dienvidsusējas (Susejas) upes palos, kad applūst lielas 
zemes platības Aknīstes pagastā, abu krastu palienu pļavas.77 

 
75Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", www.meteo.lv   
76Valsts augu aizsardzības dienests, www.vaad.gov.lv. 15.01.2020. 
77Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju attīstības programma 1999.-2010., citēts, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2006. – 
2018. SIA “Reģionālie projekti”, 2006. 
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Asares pagastā īslaicīga applūšana notiek iztaisnoto upīšu – novadgrāvju palienēs, Dobes upes ielejas 
palienē ar meandriem, Dobes upes palienē aiz Zuju ezera (nepārejams dumbrājs).78 

KAPSĒTAS 

Aknīstes novadā atrodas 11 kapsētas, no tām apbedījumi vairs netiek veikt – Brāļu kapos (Aknīstes pilsēta), 
Vecajos Vilkupes kapos un Vecajos Tuņķeļu kapos (Aknīstes pag.), Vecajos Ancenes kapos (Asares pag.). 
Apbedījumi tiek veikti – Aknīstes pilsētas kapos, Aknīstes pag. – Jaunajos Vilkupes kapos un Tuņķeļu kapos, 
Asares pag. – Emsiņu kapos un Ancenes kapos, Gāresenes pag. – Gārsenes centra kapos un Aknīstes PNS 
kapos. 

3.7. DABAS RESURSU IZMANTOŠANAS TERITORIJAS 

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS  

LAUKSAIMNIECĪBA 

Lauksamniecības zemes sastāda 46% no kopējās Aknīstes novada teritorijas, t. sk. aramzeme aizņem 47%, 
pļavas – 12%, ganības – 11% un augļu dārzi – 1%.79 Novadā darbojas vairākas zemnieku un piemājas 
saimniecības, lielākoties ar jaukto lauksaimniecību, graudkopību un piena lopkopību. 

2019. gadā Aknīstes novadā bija deklarētas 11102,44 ha lielas kultūraugu platības. Aknīstes pilsētā bija 
deklarēti 8% no novadā deklarētajām platībām – 901,26 ha, Aknīstes pagastā – 22% (2388,8 ha), Asares 
pagastā – 44% (4903,3 ha), Gārsenes pagastā – 26% (2909,03 ha). Dominējošie kultūraugi bija ilggadīgie 
zālāji – 19,7%, ziemas kvieši – 17,2%, vasaras mieži – 11,6%, rudzi – 9,8%, vasaras kvieši – 9.1%, 
auzas  – 7,5%, aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu maisījums – 7,2%.80 

Pēc lauksaimniecības dzīvnieku skaita, uz 2019. gada jūlija sākumu, Aknīstes novadā dominēja liellopi un 
aitas, novadā kopumā atrādās 104 liellopu novietnes ar 1717 liellopiem un 13 aitu novietnes ar 2067 
dzīvniekiem (skat. 21. tab.). 

21. TABULA. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits81 
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Aknīste 23 4 0 2 0 15 9 0 2 0 138 

Aknīstes pagasts 643 33 948 19 2 307 31 5 3 1 193 

Asares pagasts 870 82 1119 12 4 88 51 8 3 2 188 

Gārsenes pagasts 181 16 0 0 0 20 13 0 0 0 158 

KOPĀ: 1717 135 2067 33 6 430 104 13 8 3 677 

 
78Asares pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. 2007. - 2015. Asares pagasta padome. 
79Valsts zemes dienesta dati, zemes sadalījums zemes lietošanas veidos (mērvienība - hektāros). Dati uz 01.01.2019. 
80 Lauku atbalsta dienests, deklarēto kultūraugu platību apjoms pa novadiem un pagastiem par 2019.g. 
81Lauksaimniecības datu centra publiskā datu bāze.2019.01.07. 
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Novadā darbojas 23 bioloģiskie lauksaimniecības uzņēmēji, t.sk. Aknīstes pagastā – 9, Asares pagastā – 10, 
Gārsenes pagastā – 3, kas audzē dārzeņus, augļus, graudaugus, ražo dzērienus un medus produktus.82 

2018. gadā, sakārtojot aktīvos uzņēmumus pēc nozares, Aknīstes novadā dominē uzņēmumi, kas 
nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību, graudkopību un piena lopkopību. Lielākie lauksaimniecības 
uzņēmumiem novadā ir SIA “Slaides” (graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana), 
SIA “Agro Ance” (graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana), “TAURIŅI”, Asares 
pagasta zemnieku saimniecība (jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)), Aknīstes pagasta 
zemnieku saimniecība “ŪTA” (graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana) u. c.83 

MEŽSAIMNIECĪBA 

Meža zemju platības aizņem 41% no novada teritorijas. Aknīstes pilsētā meži aizņem 11,6 ha (skat. 22. 
tab.), lielākās teritorijas atrodas pie pilsētas ziemeļu un rietumu robežas, bet Aknīstes pagastā – 4784,55 
ha, Asares pagastā – 3772,2 ha, Gārsenes pagastā – 2962,75. Valdošās koku sugas novadā ir bērzs, priede, 
egle un apse, bet pēc meža augšanas tipa dominē vēris un damaksnis.84 

22. TABULA. Meža zemes Aknīstes novadā (ha)85 
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Aknīstes pagasts 5236.54 4784.55 4654.71 233.2 112.95 20.73 20.92 55.39 8.8 

Aknīstes pilsēta 11.6 11.57 11.57 0 0 0 0 0.03 0 

Asares pagasts 3992.68 3772.2 3614.11 46.28 78.84 19.61 35.36 40.39 0 

Gārsenes pagasts 3180.47 2962.75 2830.25 112.98 57.7 5.88 21.99 19.17 0 

Kopā 12421.29 11531.07 11110.64 392.46 249.49 46.22 78.27 114.98 8.8 

2018. gadā mežizstrādes jomā novadā darbojās 14 uzņēmumi, mežkopības un citas mežsaimniecības 
darbības jomā – 4 uzņēmumi. Lielākie uzņēmumi 2018. gadā – SIA “INDĀRES” (mežistrāde), SIA “INDĀRES 
1” (mežistrāde) u. c.86 

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES UN KARJERU IZSTRĀDES TERITORIJAS 

Aknīstes novada teritorijā atrodas (pilnībā vai daļēji) 18 būvmateriālu izejvielu atradnes (saldūdens kaļķis, 
smilts, smilts – grants) un trīs kūdras atradnes.87 

Uz 2018. gada sākumu Aknīstes novadā pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupas – derīgo 
izrakteņu ieguves teritorija, bija 11 zemes vienības, kas kopumā aizņēma 797,3 ha, t. sk. 161,5 ha purvi.88 

Pēc pieejamajiem datiem Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izveidotajā Latvijas derīgo 
izrakteņu atradņu reģistrā, derīgo izrakteņu ieguve notiek četrās būvmateriālu izejvielu atradnēs un visās 
trīs novadā esošajās kūdras atradnēs (skat. 23. tab.). 

 
82Lauksaimniecības datu centra publiskā datu bāze. Bioloģiskās lauksaimniecības statistika, www.ldc.goc.lv.24.01.2020. 
83Lursoft statistikas dati, www.lursoft.lv 
84Valsts meža dienests, statistika 2019., www.vmd.gov.lv 
85Valsts meža dienests, statistika 2019., www.vmd.gov.lv 
86Lursoft statistikas dati, www.lursoft.lv 
87VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 
88Valsts zemes dienests, 2018.01.01. 
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23. TABULA. Derīgo izrakteņu atradnes Aknīstes novadā, kuras 

tiek izmantotas89 

Atradnes 

nr. 

Atradnes 

nosaukums 

Atrašanās 

vieta 
Veids Izmantošanas veids 

Krājuma 

sadalījums * 

Gads A 

2784 Kokneši Asares pag. Smilts Būvniecībai, ceļu būvei 2019. 731.07 

2738 Brēķu saules Aknīstes pag. 

Smilšmāls Pretfiltrācijas segumam 2012. 23.9 

Smilts Ceļu būvei 2015. 111.44 

1394 

Līči I – 

Jēkabpils 

raj. 

Aknīstes 

pagasts 
Smilts Ceļu būvei 1983. 70.8 

1391 Pāvulāni 

Aknīstes 

pilsēta, 

Aknīstes pag., 

Gārsenes pag. 

Smilts-

grants 

Ceļu būvei 

2019. 63.45 

Smilts 2019. 374.11 

16855 Baltmuižas 

Aknīstes nov., 

Gārsenes pag. 

Ilūkstes nov., 

Prodes pag. 

Kūdra - - - 

16829 
Lielais 

Aknīstes 
Aknīstes pag. Kūdra 

Lauksaimniecība, pakaiši, 

kurināmā frēzkūdra 
2019. 2933.24 

14335 Baltmuižas Gārsenes pag. Kūdra 
Mēslojums, pakaiši, 

enerģētika 
2019. 617.7 

2018. gada nogalē Aknīstes novadā tika akceptēta derīgo izrakteņu (kūdras) lauku paplašināšana atradnē 
“Lielais Aknīstes purvs” (atrodas Aknīstes pagasta ziemeļos). Tika izstrādāts derīgā izrakteņa (kūdras) 
ieguves kūdras atradnē “Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, organizēta 
sabiedriskā apspriešana un izvērtēšana. Atradnē plānota esošās kūdras ieguves platības paplašināšana par 
61,5 ha, līdz ar to kopējā kūdras ieguves teritorija, ieskaitot paplašināšanu, 2013. gada izpētes iecirknī 
sasniegs 141,51 ha. Kūdras ieguvi teritorijā veic SIA “Hawita baltic”.90 Uzņēmumam izsniegtas divas 
licences derīgo izrakteņu ieguvei – Nr.:CS18ZD0315 (derīga no: 10.12.2018 līdz: 27.06.2033 (kūdras 
atradnes “Lielais Aknīstes purvs” 2013. gada izpētes iecirknis)), Nr.:CS17ZD0304 (derīga no: 03.11.2017 
līdz: 27.06.2033. (kūdras atradne “Lielais Aknīstes purvs”)).91 

 
89VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. * būvmateriālu izejvielas tūkst.m3, kūdra – tūkst. t. 
90Vides pārraudzības valsts birojs, IVN projekti, derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Lielais Aknīstes purvs 
(Kūdras fonda Nr.4808)” (AS “Latvijas valsts meži”). 
91Valsts vides dienests, zemes dzīļu izmantošanas licences. 
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SIA “HAWITA baltic” uzņēmuma teritorija atrodas Aknīstes pagastā, bijušajā aerodroma teritorijā uz 
austrumiem no Aknīstes pilsētas robežas. Uzņēmumam izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības 
atļauja. Uzņēmuma teritorijā atrodas laukums kūdras brikešu glabāšanai, ražošanas cehs, palīgtelpas, 
autotransporta stāvvietas laukums, dīzeļdegvielas uzpildes stacija u. c. Galvenās piesārņojuma vielu 
emisijas gaisā no kūdras substrātu ražošanas ir kūdras putekļi un kaļķu putekļi. No degvielas uzpildes 
stacijas gaisā tiek emitēti ogļūdeņražu tvaiki. Galvenās piesārņojuma vielu emisijas gaisā no katlu mājām 
ir cietās daļiņas (PM), oglekļa oksīds, oglekļa dioksīds un slāpekļa dioksīds. No uzņēmuma teritorijas 
tuvākās dzīvojamās mājas atrodas 400 – 500 m attālumā92, uzņēmums tieši robežojas ar lauksaimniecības 
zemēm. 

Kūdras ieguves lauki Aknīstes novadā atrodas Aknīstes pagasta ziemeļu daļā, abpus autoceļam P74 Lielajā 
Aknīstes purvā un Gārsenes pagasta ziemeļaustrumu daļā, Baltmuižas purvā (lielākie ieguves lauki atrodas 
Ilūkstes novadā). Novada ziemeļaustrumu daļā atrodas gan kūdras ieguves lauki, gan netālu no tiem dabas 
liegums “Baltmuižas purvs”, kurā tiek aizsargāti un saglabāti purvu biotopi. 

Kūdras lauku sagatavošana ietver purvu un mežu teritoriju transformēšanu, kas rada gan gaisa 
piesārņojumu, gan trokšņa līmeņa pieaugšanu teritorijā, kā arī hidroloģiskā režīma izmaiņas un bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos. Veidojas atklātas, vienlaidus industriālā tipa kūdras lauku ainavas. Iegūstot 
kūdru vidē var palielināties cieto daļiņu un putekļu emisijas (transports, kūdras ieguve, pārkraušana, 
rušināšana u. c.) un troksnis. Pēc kūdras ieguves ir nepieciešams veikt rekultivācijas pasākumus slēgtajos 
kūdras laukos, lai samazinātu siltumnīcas efektu izraisošās gāzes.  

Pēc pieejamās informācijas no Aknīstes novada pašvaldības, novada teritoriju un iedzīvotājus derīgo 
izrakteņu ieguve novadā būtiski neietekmē.  

ŪDENSSAIMNIECĪBĀ UN ENERĢĒTIKĀ IZMANTOJAMĀS TERITORIJAS 

Uz Dienvidsusējas (Susejas) upes, agrākajā dzirnavu vietā, kopš 1999. gada darbojas Gārsenes 
hidroelektrostacija (HES). Ūdens resursus HES darbībai nodrošina 18 ha liels mākslīgi uzpludināts Dzirnavu 
ezers. 

Pēc MK noteikumiem Nr.27 “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības 
nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” 
(15.01.2002.) Aknīstes novadā aizliegts uz Dienvidsusējas (Susejas) upes. 

Mazo HES darbības rezultātā var tikt radītas negatīvas un neatgriezeniskas sekas ūdensobjektu 
ekosistēmām. Galvenokārt tās ir HES izraisītās mākslīgās svārstības, kas rada straujas ūdens līmeņa 
svārstības īsā laika posmā, tādējādi no dzīvotnēm aizskalojot ūdens dzīvniekus un iznīcinot biotopus. 
Gadījumos, kad HES posmos netiek nenodrošināts pietiekams ūdens līmenis, tajos mītošie dzīvie organismi 
var iet bojā.  

  

 
92Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. Nr. DA13IB0032, Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 26.11.2018. 
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4. IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS NETIKTU 

ĪSTENOTS 

Aknīstes novada teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kura izstrādes laikā, apkopojot aktuālo pieejamo informāciju par novadu, tiek plānota vienota 
teritorijas turpmākā izmantošana, atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un paredzētas 
iespējamās vides problēmas. 

Līdz šim Aknīstes novada teritorijas izmantošanu un attīstību nosaka atsevišķu pašvaldības teritoriālo 
vienību teritorijas plānojumi: Aknīstes novada Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 
2006. – 2018. gadam, Gārsenes pagasta teritorijas plānojums 2008. – 2020. gadam, Asares pagasta 
teritorijas plānojums 2003. – 2015. gadam ar grozījumiem. Līdz ar to, visā pašvaldības teritorijā nav 
vienotas normas un nosacījumi teritorijas atļautajai izmantošanai un apbūves veikšanai.  

Spēkā esošais teritorijas plānojums nav arī izstrādāts atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem – 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”, 30.04.2013. MK noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” un valsts informācijas sistēmā – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma 
(TAPIS)93 ar tajā noteikto visā valstī vienoto funkcionālo zonu klasifikāciju un atļautajiem teritorijas 
izmantošanas veidiem. 

Neizstrādājot jauno Aknīstes novada teritorijas plānojumu, netiktu izvērtēta novada teritorijas 
apdzīvojuma struktūras attīstība – pārskatītas (samazinātas un/vai palielinātas, precizētas) pagastu  ciemu 
Asare, Ancene, Gārsene un Kraujas robežas, noteikti nosacījumi dzīvojamās, publiskās un ražošanas 
apbūves veidošanai. Atbilstoši esošajiem pētījumiem, kompetento institūciju nosacījumiem un citiem 
izstrādes uzdevumiem, netiktu aktualizēta novadam nozīmīgu nozaru un jomu attīstība (transports, 
uzņēmējdarbības un ražošanas teritorijas, pakalpojumu, publiskās un zaļās teritorijas, vides ilgtspēja, 
inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājums u.tml.). 

Netiktu iestrādāti aktuālie risinājumi un specifiskas prasības teritorijas atļautajai izmantošanai, 
jaunveidojamajai apbūvei un esošās apbūves pārbūvei vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas 
teritorijās (TIN4) – Aknīstes pilsētas vēsturiskās apbūves kvartāla teritorijā starp Augšzemes ielu, Pasta ielu, 
Krasta ielu un Strādnieku ielu, Gārsenes pils (muižas) kultūrvēsturiskās apbūves ar parku teritorijā, Asares 
parkā u.c., jauna vietējas nozīmes transporta savienojuma izveidei (TIN7) Aknīstes pilsētā un Aknīstes 
pagastā,  derīgo izrakteņu ieguvei, dīķu ierīkošanai un citi aktuālie risinājumi teritorijas izmantošanai un 
apbūvei. 

Valstī vienotu normu un pašvaldībā specifisku normu neesamība traucētu novada teritorijas 
tautsaimniecības un infrastruktūras attīstību, kā arī apgrūtinātu informācijas saņemšanu par nekustamo 
īpašumu izmantošanu investoriem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Neērtības sagādātu ceļu, ielu, 
elektroapgādes, gāzes, ūdenssaimniecības un citu infrastruktūras objektu plānošana. Iespējams, ka tuvu 
dzīvojamām zonām, kultūrvēsturiski, bioloģiski un ainaviski nozīmīgām teritorijām tiktu izvietoti jauni 
ražošanas objekti ar būtisku ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību. Netiktu noteiktas teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem (TIN) ar konkrētām prasībām saimnieciskās darbības ierobežošanai, apbūvei, vides risku 
samazināšanai, apmežošanai, iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes nodrošināšanai, nacionālo un pašvaldības 
kultūrvēsturisko un dabas vērtību saglabāšanai u.tml.. 

Likumdošana nosaka, ka vietējās pašvaldības kompetencē ietilpst izstrādāt un apstiprināt teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus, kā arī koordinēt un uzraudzīt šo plānošanas dokumentu īstenošanu. 
Svarīgi teritorijas attīstības plānošanas jomā sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām vai nacionālas un vietējas 

 
93 MK noteikumi Nr.392 ”Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas noteikumi” (08.07.2014.) 
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nozīmes infrastruktūras attīstības projektiem un nepieciešamības gadījumā veikt teritorijas plānojuma 
grozījumus vai izstrādāt lokālplānojumus. 

Teritorijas plānojuma neesamība izraisītu nesaskaņas un likumu pārkāpumus vides aizsardzībā, 
aizsargjoslu, servitūtu izmantošanā, dabas resursu ieguvē, u. c. valsts un pašvaldības pārziņā esošās jomās 
(skat. 24. tab.). 

24. TABULA. Teritorijas plānojuma neesamības novērtējums 

Esošā situācija Aknīstes novadā Rezultāts, ja teritorijas plānojums netiek īstenots 

Nav vienotas normas visā pašvaldības teritorijā zemes 

vienību dalīšanai, apbūves veidošanai, apmežošanai, 

derīgo izrakteņu ieguvei u.tml.. 

Dažādi nosacījumi teritorijas izmantošanai un 

apbūves veidošanai novada atsevišķo teritoriālo 

vienību daļās (Aknīstes pilsētā un atsevišķos 

pagastos).    Neskaidrība par atļauto teritorijas 

izmantošanu. Nekontrolēta zemes īpašumu 

sadalīšana. Spekulatīvas darbības ar zemi, 

neracionāla apbūves izmantošana. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 

(TIAN) noteiktās normas zemes vienību dalīšanai, 

apbūves veidošanai, apmežošanai, derīgo izrakteņu 

ieguvei, intensīvo audzēšanas kompleksu veidošanai 

u.c. neatbilst valstī spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

Neskaidrība par atļauto teritorijas izmantošanu. 

Iespējama zemes īpašumu sadalīšana, apbūves 

veidošana u.c. neatbilstoši valstī spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām, spekulatīvas darbības ar 

zemi. 

Novada teritorijā nav noteiktas un attēlotas aktuālās 

vides un dabas resursu, ekspluatācijas, sanitārās un 

drošības aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi. 

Iespējamas likumā neparedzētas darbības 

aizsargjoslu un citās apgrūtinātajās teritorijās. 

Zemes īpašnieki, nomnieki, pašvaldība u.c. nevar iegūt 

informāciju vienotajā Latvijas Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 

https://geolatvija.lv par nekustamā īpašuma atļauto 

izmantošanu, aktuālajiem aprobežojumiem zemes 

vienības attīstībai, u.tml.. 

Zemes īpašniekiem, nomniekiem, pašvaldībai u.c. nav 

pieejama informācija un nav iespējams iegūt izziņu 

vienotajā Latvijas Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS) https://geolatvija.lv par 

zemes vienības/u atļauto izmantošanu un 

apgrūtinājumiem. Tiek pieļauta iespēja attīstīt 

saimniecisko darbību un/vai iegūt īpašumā/nomā 

teritorijas, kas nav piemērotas konkrētai saimnieciskai 

darbībai, apbūvei u.tml.. 

Nav nodefinēti nosacījumi apbūves blīvumam, ēku 

augstumam kultūras pieminekļu, dabas teritorijās un 

citās jūtīgās teritorijās.  

Nav noteiktas funkcionālā zonējuma Publiskā apbūves 

teritorija (P) apakšzonas. Nav noteiktas TIN1 un TIN4 

teritorijas. Ir iespēja būvēt kultūrvēsturiskajā ainavā 

neiederīgas ēkas un būves. Ēkas, kuras pazemina 

blakus esoša īpašuma vērtību, samazina vai pat 

degradē kultūrvēsturiskās, dabas un ainaviskās 

vērtības.  

Īpašniekam nav nodefinēta atbildība par īpašuma 

sakopšanu. 

Nav noteiktas degradētās teritorijas un nosacījumi 

(rekultivācija, sakopšana) pirms jaunas darbības 

https://geolatvija.lv/geo/tapis3
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
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uzsākšanas. Bijušo ražošanas korpusu un fermu 

grausti vizuāli mazina teritorijas ainavisko pievilcību. 

Nav apkopota informācija par aktuālo vides situāciju 

un problemātiskajām teritorijām novadā. 

Iespējams lokāls pazemes ūdens piesārņojuma risks 

(pamestie urbumi, potenciāli piesārņotās vietas), 

applūstošās u.c. riska teritorijas. 

Nav aktualizēta informācijas par 10% applūšanas 

riska teritorijām, atbilstoši valsts Plūdu riska 

pārvaldības sistēmā iekļautajai informācijai (LVĢMC 

sniegtajai digitālajai informācijai). 

Iespējama apbūve applūstošajās teritorijās. 

Nozīmīgākās teritorijas plānojuma saistošās daļas ir Grafiskā daļa, kurā noteikts funkcionālais 
zonējums/apakšzonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), apgrūtinātās teritorijas un objekti, 
sarkanās līnijas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN), kuros noteiktas gan vispārīgās 
prasības teritorijas izmantošanai visā Aknīstes novada teritorijā, gan konkrēti nosacījumi atļautajai apbūvei 
un apbūves rādītājiem, labiekārtojumam, saimnieciskajai darbībai  katrā atsevišķā funkcionālā zonā vai 
apakšzonā, vai TIN teritorijā. Tās nosaka saistošās prasības gan novada blīvas apbūves teritoriju – Aknīstes 
pilsētas un pagastu ciemu attīstību, gan pašvaldības lauku teritorijas atļauto izmantošanu, tajā skaitā 
nosacījumus lauksaimniecības zemju apmežošanai, derīgo izrakteņu ieguvei, dīķu ierīkošanai, 
labiekārtojumam, turpmākajai satiksmes un inženiertehniskās infrastruktūras plānošanai.  

Funkcionālais zonējums/apakšzonējums, TIN un tajās atļautā izmantošana tiek noteikta izvērtējot 
kopsakarībās sociāli - ekonomiskos un vides apstākļus. Atļauto izmantošanu veido līdzsvarā ar 
kultūrvēsturiskās, bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, lai vienlaicīgi veicinātu pašvaldības 
teritorijas attīstību un uzņēmējdarbību, iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu. 

 

  



AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

41.  l a p p u s e  

5. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS UN VIDES 

STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANA VAR 

BŪTISKI IETEKMĒT 

Aknīstes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar mērķi, izveidot spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem - 30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” u.c., valsts vienotajai teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS) atbilstošu 
un ilgtspējīgu pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas nodrošina sabalansētu 
dzīvojamās, publiskās, ražošanas un tehniskās vides attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
vienlaicīgi saglabājot bagāto kultūrvēsturisko, dabas un ainavisko mantojumu un veicinot vides kvalitātes 
paaugstināšanos ilgtermiņā.  

Teritorijas plānojuma risinājumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves veidošanas noteikumus, 
prasības dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību apsaimniekošanai un saglabāšanai, transporta 
attīstībai, uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai, dzīvojamās apbūves veidošanai, pakalpojumu un zaļo 
teritoriju, vides ilgtspējīgai attīstībai un inženierkomunikāciju infrastruktūras nodrošinājumam. Tomēr 
plānošanas dokumentā noteiktie risinājumi nav viennozīmīgi vērtējami, jo pēc to īstenošanas, var atstāt 
potenciāli gan pozitīvu, gan neitrālu, gan negatīvu ietekmi uz vidi. Analizējot Grafiskajā daļā noteiktos 
funkcionālos zonējumus un apakšzonējumus un TIAN nosacījumus atļautajai izmantošanai un apbūves 
veidošanai, ieteicams pastiprinātu uzmanību pievērst sekojošiem jautājumiem, kā arī teritorijām, kuras 
plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski ietekmēt. 

1. Blīvi apdzīvoto vietu - Aknīstes pilsētas un ciemu teritoriju apsaimniekošana un vides kvalitātes 
uzlabošana. Buferzonu veidošana, nepieciešamības gadījumā, kur saskaras dzīvojamā un 
ražošanas funkcija (Aknīstes pilsētā pie Zaļās ielas, Parka ielas, Avotu ielas, Kalna ielas, Augšzemes 
ielas), lai pēc iespējas mazinātu iespējamo smaku, trokšņu u.c. veida piesārņojuma ietekmi uz 
blakus esošās dzīvojamās apbūves (DzS, DzM) iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Blīvi apdzīvoto 
Aknīstes centra teritoriju, kurā koncentrējies lielākais novada iedzīvotāju skaits arī šķērso nosacīti 
intensīvākas satiksmes valsts reģionālais autoceļš P73 Vecumnieki - Nereta – Subate. 

2. Lielāko ieguves un ražošanas uzņēmumu - SIA “HAWITA baltic” (kūdras ieguve, pārstrādes rūpnīca 
Aknīstes pagastā) u.c. uzņēmumu darbības kontrolēšana. Piesārņojošo darbību atļaujās noteikto 
emisiju vidē ievērošana, būtisku ietekmju, tajā skaitā putekļu un trokšņa piesārņojuma 
nepielaušana. Galvenās piesārņojuma vielu emisijas gaisā no kūdras substrātu ražošanas ir kūdras 
putekļi un kaļķu putekļi. No degvielas uzpildes stacijām gaisā tiek emitēti ogļūdeņražu tvaiki. 
Galvenās piesārņojuma vielu emisijas gaisā no katlu mājām ir cietās daļiņas (PM), oglekļa oksīds, 
oglekļa dioksīds un slāpekļa dioksīds. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas tikai 400 – 500 m attālumā 
no SIA “HAWITA baltic” uzņēmuma teritorijas. 

3. Kūdras izejmateriāla un saražotās produkcijas kravu transportēšana caur Aknīstes pilsētas centru. 
Perspektīvā savienojuma nepieciešamība (ielas/ceļa izbūve, TIN7 teritorija) no Aknīstes pilsētas 
ielu tīkla (Dambju ielas) uz Aknīstes pagasta lauku teritorijā esošo kūdras ieguves uzņēmuma 
“HAWITA baltic” kūdras pārstrādes fabriku, lai nodrošinātu kūdras izejvielas un saražotās produkcijas 
netransportēšanu ar smagā transporta tehniku caur Aknīstes pilsētas centru. 

4. Lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības, derīgo izrakteņu ieguves, tūrisma un atpūtas 
aktivitāšu, pakalpojumu sabalansēšana ar dabas aizsardzības interesēm, nepārsniedzot dabas 
teritoriju, it īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk - ĪADT) biotopu, aizsargājamo augu, 
putnu, dzīvnieku u.tml. noturības kapacitāti pret antropogēnajām slodzēm.  

5. Dabas liegums “Baltmuižas purvs” izveidots teritorijā, kurā atrodas kūdras atradnes un uz 
ziemeļiem, ziemeļrietumiem no tā tiek veikta kūdras ieguve, atrodas atklāti kūdras ieguves lauki. 
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Kūdras ieguve liegumam pieguļošajā teritorijā negatīvi ietekmē mitruma režīmu kā rezultātā purva 
ziemeļu daļa ir apaugusi ar priedi. Pievedceļu izbūve uz kūdras ieguves vietām traucē lielo zīdītāju 
klātbūtni. Kūdras lauku sagatavošana ietver purvu un mežu teritoriju transformēšanu, kas rada gan 
gaisa piesārņojumu, gan trokšņa līmeņa pieaugšanu teritorijā, kā arī hidroloģiskā režīma izmaiņas 
un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Veidojas atklātas, vienlaidus industriālā tipa kūdras 
lauku ainavas. Iegūstot kūdru vidē var palielināties cieto daļiņu un putekļu emisijas (transports, 
kūdras ieguve, pārkraušana, rušināšana u. c.) un troksnis. Pēc kūdras ieguves ir nepieciešams veikt 
rekultivācijas pasākumus slēgtajos kūdras laukos, lai samazinātu siltumnīcas efektu izraisošās 
gāzes. Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātajās aizsargājamo purvu biotopu saglabāšanas vadlīnijās 
Latvijā94 norādīts, ka nosusināšana un hidroloģiskā režīma izmaiņas ir augsto purvu galvenais 
degradācijas iemesls. Teritorijas plānojuma 2.redakcijas risinājumi neparedz esošo kūdras ieguves 
lauku paplašināšanu pie dabas lieguma “Baltmuižas purvs” teritorijas (R1 teritorija noteikta atbilstoši 
VVD izsniegtās licences Nr.8/132 kūdras atradnes “Baltmuižas  purvs” licences laukuma robežām). 

Ņemot vērā kūdras ieguves negatīvo ietekmi uz augstā purva hidroloģiskā režīmu un bioloģisko 
daudzveidību, gadījumā, ja nākotnē tiek plānota  R1 teritoriju paplašināšana dabas lieguma tiešā 
tuvumā (Teritorijas plānojuma risinājumi to neparedz, no vides un ietekmes viedokļa nav 
atbalstāma), pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. panta 2. punktu un 3. 
panta 1., 2. un 5. punktu, nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, lai izvērtētu minētā 
plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz Dabas lieguma dabas vērtībām un 
izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Dabas aizsardzības 
plāna (DAP) un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde dabas liegumam 
“Baltmuižas purvs”. 

6. Dabas pieminekli “Vecmelderu avoti” veido izteikta negatīvā reljefa forma – Dienvidsusējas 
(Susejas) senlejas atzars ar stāvām nogāzēm un izlīdzinātu gultnes daļu, ko aizņem dzirnavu dīķis 
un purvainas platības. Līdz ar to dabas pieminekļa teritorija ir ļoti “jūtīga” no vides ietekmes 
viedokļa un tai nav vēlama apmeklētāju (tūristu u.c.)  piesaiste, jo palielināta antropogēna 
noslodze teritorijai, kurā nav organizēta apmeklētāju plūsma, var veicināt nogāžu eroziju, kas ir 
dabas pieminekli negatīvi ietekmējošs faktors.  Nozīmīgu negatīvu ietekmi var atstāt mežizstrāde 
purvainajā un nogāžu teritorijā. Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem hidroģeoloģijas 
un sugu un biotopu pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu, kas ir nozīmīgs 
savdabīgā mikroreljefa un sugu un biotopu saglabāšanai.  

7. Derīgo izrakteņu (kūdras un būvmateriālu – smilts, grants, smilts-grants, u.c.) ieguves vietu 
(iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti (putekļi, troksnis, 
hidroloģiskā režīma izmaiņas, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojums, bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās, purvu ekosistēmu degradācija, degradēto kūdrāju veidošanās, ceļu 
infrastruktūras bojāšana u.c.). Tādēļ būtiska uzmanība jāpievērš esošo un plānotās kūdras ieguves 
vietu (R1) - mērķtiecīgai apsaimniekošana, izvēloties piemērotāko rekultivācijas veidu pēc kūdras 
ieguves pārtraukšanas, līdzsvarojot vides, klimata un ekonomiskos aspektus. Teritorijas, kur 
savulaik pārtraukta vai pabeigta kūdras ieguve, bet nav veikta atbilstoša rekultivācija, rada 
siltumnīcefekta gāzu emisijas,  tādējādi ietekmējot klimatu. Renaturalizācija jeb teritorijas 
atgriešana dabai, atjaunojot purva mitruma režīmu un veģetāciju, tādējādi veicinot kūdras rašanos 
un uzkrāšanos, ir ļoti ilgstošs process. Uzmanība pievēršama arī praksei visā novada teritorijā 
ierīkot mākslīgos ūdensobjektus (dīķus) ar mērķi iegūt būvmateriālu resursus, lai darbība notiktu 
atbilstoši VVD izsniegtajām dabas resursu lietošanas atļaujām un tiktu ievēroti TIAN iekļautie 
nosacījumi. 

 
94 Priede A. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. IV Purvi, avoti un avoksnāji. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda, 
61. lpp. 
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8. Derīgo izrakteņu ieguve iespējama arī Lauksaimniecības teritorijās (L) un Mežsaimniecības 
teritorijās (M), ja tās neatrodas pilsētas un ciemu teritorijās, TIN1 (ja saskaņots ar NKMP), TIN4 un 
TIN5 teritorijās (ja saskaņots ar pašvaldību). Iespējama derīgo izrakteņu ieguvēja konfliktsituācijas 
izveidošanās ar blakus esošo zemju īpašniekiem, it īpaši tuvumā esošo dzīvojamo māju 
īpašniekiem. TIAN nosacījumu ievērošanas uzraudzība, attiecībā uz derīgo izrakteņu ieguvi un 
derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivāciju.  

9. Daugavas un Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānos 2016. - 2021. gadam 
izvirzīto prasību ievērošana novadā esošo ūdensobjektu apsaimniekošanā un aizsardzībā, vides 
kvalitātes mērķu sasniegšana līdz 2021. gadam un līdz 2027. gadam (riska ūdensobjekts Dviete), 
pamata un papildus pasākumu īstenošana. Labas ūdensobjekta ekoloģiskās kvalitātes saglabāšana 
vai sasniegšana visos novada ūdensobjektos. Ūdensteču tīrīšana (aizauguma ar ūdensaugiem 
pakāpes kontrolēšana, ūdens attīrīšana no atkritumiem), krastu sakopšana, ievērojot labas prakses 
nosacījumus ar mērķi uzlabot ūdens ekoloģisko kvalitāti, regulētos upju posmos makrofītu 
izpļaušana meandrējošā veidā. Videi draudzīga lauksaimniecības meliorācijas sistēmu pārbūve un 
atjaunošana, iekļaujot videi draudzīgus meliorācijas sistēmas elementus (sedimentācijas baseini, 
divpakāpju meliorācijas grāvji u.c., ziemas zaļo zonu vai “rugāju lauku” uzturēšana (augu segu 
ziemā veido ilggadīgie zālāji, daudzgadīgi dārzeņi, starpkultūras, ziemāji vai kultūraugu rugāji. 2 m 
platu veģetācijas buferjoslu ievērošana ūdensteču un ūdenstilpju krastos, kā arī gar meliorācijas 
sistēmu novadgrāvjiem, u.c. pasākumi. 

10. Hidromorfoloģisko pārveidojumu un izkliedētā piesārņojuma ietekme uz Lielupes un Daugavas 
upju baseinu apgabala virszemes ūdensobjektu kvalitāti. Dienvidsusējas (Susejas) upes ļoti sliktā 
ūdens ekoloģiskā kvalitāte, hidromorfoloģiskie pārveidojumi, kas ietekmē bioloģisko kvalitāti. 
Labas ūdens kvalitātes sasniegšana līdz 2021. gadam.  

11. Aknīstes pilsētas un Gārsenes ciema notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (apsaimniekotājs SIA 
“Aknīstes pakalpojumi”) attīrītie notekūdeņi nonāk Dienvidsusējā (Susejā) un Radžupē. NAI 
ekspluatācijas nodrošināšana tā, lai nepasliktinātu Radžupes un Dienvidsusējas (Susejas) esošo 
ūdens kvalitāti. Dienvidsusējas (Susejas) upei ir mērķis sasniegt labu kvalitāti, kā arī upe ir iekļauta 
prioritāro karpveidīgo zivju ūdeņu sarakstā. NAI darbība Aknīstes novadā jānodrošina tā, lai vidē 
novadīto notekūdeņu kvalitāte atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un 
nepasliktinātu dzīves vides (troksnis, smakas) un ūdensobjektu kvalitāti novadā. Lai uzlabotu 
centralizēti savākto un attīrīto notekūdeņu apsaimniekošanu, Gārsenes ciemā būtu nepieciešama 
aka (tvertne) lieko dūņu uzglabāšanai un mineralizēšanai. 

12. Dienvidsusējas (Susejas) upes applūstošās teritorijas (10%). Dzīvojamās apbūves nepieļaušana, 
applūšanas risku un to ietekmes uz iedzīvotāju drošību un potenciālo vides piesārņošanu 
izvērtēšana. Informācijas sniegšana atbildīgajām institūcijām un iedzīvotājiem par iespējamajām 
plūdu sekām. Piemēram, neatbilstoši savākto kanalizācijas notekūdeņu nonākšanu dzeramā ūdens 
akās, tuvākajos ūdensobjektos, u.c.. 

13. Kanalizācijas, ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana un ar 
centralizētajiem ūdensapgādes pakalpojumiem nodrošināto blīvas apbūves teritoriju (Aknīstes 
pilsētas un ciemu teritoriju) īpatsvara paaugstināšana (gan esošās, gan jaunveidojamās apbūves 
pieslēgšana pie esošajām centralizētajām sistēmām). “Skursteņmājas” - daudzdzīvokļu ēkas 
ciemos, kurās nav uzstādīti kopīgi apkures katli, dzīvokļi tiek apkurināti atsevišķi, uzstādot 
individuālo siltumapgādi, kas rada atmosfēras piesārņojumu, nav efektīvs un ugunsdrošs 
siltumapgādes risinājums, rada sliktu mikroklimatu arī dzīvokļos. Centralizētās siltumapgādes 
aglomerācijas teritoriju paplašināšana. 

14. Lokālu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanas efektivitātes un drošības videi 
paaugstināšana. Iekārtu ekspluatācija saistās ar vides risku, ka tās kaut kādu iemeslu dēļ var palikt 
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bez apsaimniekotāja un vidē novadīti neattīrīti sadzīves notekūdeņi, jo nebūs konkrētu personu, 
kas uzņemas atbildību par šīm iekārtām un to atbilstošu apsaimniekošanu. Pašvaldībai būtu 
jāplāno iespējamā rīcība šādos gadījumos, kā arī lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu monitorings 
gan pilsētā un ciemos, gan pēc iespējas arī lauku teritorijā. Pašvaldības saistošo noteikumu “Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aknīstes novadā” 
izdošana un ievērošana. 

15. Pamesto un neapsaimniekoto urbumu, kas ir potenciāli bīstami pazemes ūdens piesārņošanas 
avoti konkretizēšana, apzināšana un tamponēšana (Aknīstes novadā nav zināms vairāk kā 40 
urbumu statuss, būtu jāveic to apzināšana, lai novērstu šos riskus). Pastiprinātas uzmanības 
pievēršana to turpmākai apsaimniekošanas kārtībai.  

16. Difūzais un cita veida piesārņojums vidē (amonjaka emisijas gaisā, slāpekļa un fosfora emisijā 
augsnē, virszemes un pazemes ūdeņos) no lauksaimnieciskās darbības, tai skaitā no cūkkopības un 
lopkopības kompleksiem (dzīvnieku izcelsmes atkritumvielas). 

17. Meliorācijas sistēmas (koplietošanas novadgrāvju, drenāžas sistēmas u.c. objektu) atbilstoša 
apsaimniekošana, atbilstoši teritorijas esošajam vai plānotajām izmantošanas mērķim. 

18. Degradēto teritoriju un objektu - ūdens tornis (Torņa ielā 1, Aknīstē), Brūzis (īpašums “Alberte”, 
Asarē) u.c., bijušās fermas, ražošanas un tehniskās teritorijas, nepabeigtās būves u.c.) sakārtošana, 
rekultivācija un turpmākā izmantošana atbilstoši mērķim. 

19. Detalizētāka potenciāli piesārņoto vietu izpēte (augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojums) 
un piesārņojuma līmeņa novērtējums. Teritorijas sanācija, ja tiek konstatēts piesārņojums. 
Dzīvojamās un publiskās apbūves izvietošana - tikai pēc konstatētā piesārņojuma novēršanas. 
Piemēram, piesārņotā vieta - bijušajā kodinātavā Ancenes ciemā, kur atradās bīstamas ķimikālijas 
atrodas tikai 50 m attālumā no Dzirnavupītes. 

20. Sasnovska latvāņa invadētās teritorijas (Aknīstes pagastā, Asares pagastā un Aknīstes pilsētas 
austrumu daļā u.c.). Invazīvā auga izplatības ierobežošana, izmantojot ķīmiskās, bioloģiskās, 
mehāniskās un/vai kombinētās metodes. 

21. Apdzīvoto vietu ceļu un ielu tehniskā stāvokļa izpēte un atbilstošu pasākumus plānošana situācijas 
uzlabošanai, nepieciešamības gadījumā. Kā alternatīvu autotransportam, paredzēt veselīga un 
ekoloģiski tīra pārvietošanās veida – velotransporta attīstību, projektējot veloceliņus un 
velostāvlaukumus. 

22. Radžupes un Eglonas (Eglaines) upes teritoriju apsaimniekošana sadarbībā ar Jēkabpils novada 
pašvaldību. Kopīgu dabas aizsardzības un tūrisma pasākumu plānošana. 

23. Sabiedrības dažādu mērķauditoriju (pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, pieaugušie, 
seniori) izglītošana par videi draudzīgu rīcību un ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanu, 
energoefektivitātes pasākumiem, veselīgu dzīvesveidu u.c. Zinātņietilpīgo nozaru attīstība, 
bezatkritumu tehnoloģiju un citu videi draudzīgu tehnoloģiju pielietošanas ražošanā 
popularizēšana un atbalstīšana.  

Konkrētas teritorijas izmantošanas, īstenošanas ietekmes novērtēšana veicama arī pie hierarhiski zemāko 
attīstības plānošanas dokumentu - lokālplānojumu, detālplānojumu, tematisko plānojumu, būvniecības 
ieceres dokumentāciju izstrādes, kuros jau detalizētāk var izvērtēt plānotā būvobjekta, piemēram, 
ražošanas uzņēmuma, lopkopības vai vistkopības kompleksa, vai derīgo izrakteņu karjera, vai citas 
teritorijas izmantošanas ietekmi uz vides kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un iedzīvotāju veselību. Pirms 
dzīvojamās vai publiskās, vai rūpnieciskās apbūves, uzņēmējdarbības veida, attīstības jāizvērtē vietas un 
nozares atbilstība konkrētai teritorijai, jānovērtē potenciālā slodze uz vidē.  
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6. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

6.1. STARPTAUTISKIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

Starpvalstu konvencijās un Eiropas Savienības direktīvās ir ietverti starptautiskie mērķi vides aizsardzības 
jomā. 

KONVENCIJA “PAR PIEEJU INFORMĀCIJAI, SABIEDRĪBAS DALĪBU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ UN IESPĒJU 

GRIEZTIES TIESU IESTĀDĒS SAISTĪBĀ AR VIDES JAUTĀJUMIEM” JEB ORHŪSAS KONVENCIJA, ORHŪSA, 

25.06.1998.  

Konvenciju Latvija ratificēja 2002. gadā, kas nosaka sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu attiecības 
saistībā ar vides jautājumiem, sevišķi pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs.  

KONVENCIJA PAR PASAULES KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA AIZSARDZĪBU, UNESCO 

KONVENCIJA (1972. GADS).  

Konvenciju Latvija ratificēja 1997. gadā.  Konvencija definē jēdzienu “dabas mantojums” un nosaka 
uzdevumus tā aizsardzībai.   

Uzdevumi: 

1. Dabas pieminekļi – fizikāli un bioloģiski veidojumi vai šādu veidojumu grupas ar īpašu, universālu 
estētisko vai zinātnisko vērtību;  

2. Ģeoloģiski vai fizioģeogrāfiski veidojumi un noteiktas zonas – apdraudētu augu un dzīvnieku sugu dzīves 
vietas ar īpaši zinātnisku vai saglabāšanas nozīmi;  

3. Dabas teritorijas, kam īpašas nozīmes universālas vērtības no zinātnes, saglabāšanas vai dabas skaistuma 
viedokļa;  

4. Valsts pienākums ir tās teritorijā nodrošināt kultūras un dabas mantojuma identifikāciju, aizsardzību, 
konservāciju, popularizēšanu un saglabāšanu nākošajām paaudzēm. Tādēļ maksimāli jāizmanto esošie 
valsts resursi un nepieciešamības gadījumā arī starptautiskā palīdzība un sadarbība;  

5. Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, konservāciju un 
popularizēšanu, šīs konvencijas dalībvalstis atbilstoši katras valsts apstākļiem centīsies:  

✓ īstenot atbilstošu politiku, kuras mērķis būtu kultūras un dabas mantojumam piešķirt noteiktas 
funkcijas sabiedrības dzīvē, kā arī iekļaut šī mantojuma aizsardzību plānošanas programmās;  

✓ izveidot, ja tādu nav, vienu vai vairākus kultūras un dabas mantojuma aizsardzības, konservācijas 
un popularizēšanas dienestus ar atbilstošu personālu un līdzekļiem;  

✓ attīstīt zinātniskos un tehniskos pētījumus, lai valsts spētu novērtēt un novērst kultūras un dabas 
mantojumam draudošās briesmas;  

✓ veikt atbilstošus juridiskus, zinātniskus, tehniskus, administratīvus un finanšu pasākumus, lai 
atklātu, aizsargātu, konservētu, popularizētu un atjaunotu šo mantojumu;  

✓ atbalstīt nacionālo un reģionālo centru izveidošanu un attīstību, kas sagatavo speciālistus kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšanas jomās un veicina attiecīgus zinātniskos pētījumus.  

KONVENCIJA PAR BIOLOĢISKO DAUDZVEIDĪBU, RIODEŽANEIRO KONVENCIJA (1992. GADS). 

Latvijā konvencija ratificēta 1995. gadā, tās uzdevumi ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana. Galvenais uzdevums dalībvalstīm ir bioloģiskās daudzveidības 
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saglabāšanas un tās ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēģijās, plānos 
un programmās un nepieciešamo stratēģiju un citu dokumentu izstrādāšana.  

PADOMES DIREKTĪVA 92/43/EEK “PAR DABISKO SAVVAĻAS FAUNAS UN FLORAS AIZSARDZĪBU” JEB 

SUGU UN BIOTOPU DIREKTĪVA, 21.05.1992.  

Direktīvas pamatā ir vienota Eiropas ekoloģiskā tīkla Natura 2000 izveidošana, veicinot izpētes un 
zinātnisko darbu. Direktīvas mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, veicot dabisko 
biotopu, faunas un floras aizsardzību. EP direktīvas attiecināmas uz 5 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamiem 
biotopu tipiem, 1 augu, 18 putnu, 5 zīdītājdzīvnieku, 2 abinieku un 2 kukaiņu sugām. Eiropas kopienu 
padome izveido saskaņotu Eiropas ekoloģisko tīklu, kurā apvienotas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, 
un kura nosaukums ir Natura 2000. Šo tīklu, ko veido dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu teritorijas, 
izmanto, lai minētos dabisko dzīvotņu veidus un sugu dzīvotnes saglabātu vai attiecīgā gadījumā atjaunotu 
to labvēlīgo aizsardzības statusu dabiskās izplatības areālā.  

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2000/60/EK, kuras mērķis ir aizsargāt un uzlabot virszemes 

un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli un veicināt ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu, ieviešot integrētu upju 
baseinu apsaimniekošanas procesu.  

Upju sateces baseina apsaimniekošanas plānā iekļauto pasākumu mērķi ir:  

✓ Novērst virszemes ūdens objektu stāvokļa pasliktināšanos, tos uzlabot un atjaunot, sasniegt šo 
ūdens objektu labu ķīmisko un ekoloģisko stāvokli, kā arī samazināt piesārņojumu no bīstamo vielu 
izplūdēm un emisijām; 

✓ Aizsargāt, uzlabot un atjaunot visus pazemes ūdens objektus, novērst pazemes ūdeņu 
piesārņošanu un pasliktināšanos un nodrošināt līdzsvaru starp pazemes ūdeņu ieguvi un to resursu 
atjaunošanos; 

✓ Saglabāt aizsargājamās teritorijas. 

6.2. NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

Starptautiskie vides aizsardzības mērķi tiek ievēroti un noteikti nacionālajā vides un dabas aizsardzības 
likumdošanā un normatīvajos aktos.  

LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030. GADAM  

Augstākais plānošanas dokuments, kurā kā viena no prioritātēm ir daba kā nākotnes kapitāls. Tiek izvirzīts 
mērķis, Latvijai kļūt par ES līderi dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā. 
Stratēģijā tiek analizētas Latvijas tendences un izaicinājumi dabas ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomā, kā 
arī noteikti prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni un iespējamie risinājumi.  

LATVIJAS VIDES POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014. - 2020. GADAM  

Pamatnostādnēs tiek izvirzīts virsmērķis – nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, 
īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, 
nodrošinot dabas ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 
informētību par vides stāvokli. Ievērojot to, ka vides un dabas jautājumi aptver plašu jomu daudzveidību, 
Vides politikas pamatnostādnes veidotas no ieskata horizontālajos jautājumos un šādās tematiskajās 
sadaļās: augsne un zemes dzīles, otrreizējās izejvielas, dabas aizsardzība, gaisa aizsardzība, klimata 
pārmaiņas, ūdens resursi un Baltijas jūra, vides piesārņojums un riski, vides veselība, vides monitorings. 
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Sadaļās noteikts katras jomas politikas mērķis, politikas un darbības rezultāti, rezultatīvie rādītāji, kā arī 
pasākumi politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai.95  

Teritorijas plānojumā noteiktie risinājumi tiek salīdzināti ar Latvijas Vides politikas pamatnostādnēm, kurās 
noteikti nacionālie vides aizsardzības mērķi (skat. 24. tab.). 

25. TABULA. Teritorijas plānojumā ietvertie vides politikas 

pamatnostādņu 2014.-2020. gadam mērķi 

Vides politikas pamatnostādnes 

2014.-2020. gadam 
Aknīstes novada teritorijas plānojums 

Horizontālie jautājumi 

Politikas mērķis: Nodrošināt labu vides pārvaldību visos līmeņos, kā arī labu vides komunikāciju, kas balstīta 

uz pilnīgu un izsvērtu vides informāciju; veicināt sabiedrības plašu iesaistīšanos vides jautājumu risināšanā. 

Nodrošināta kvalitatīva vides komunikācija 

(sabiedrības līdzdalība). 

Iedzīvotāji piedalās publiskās apspriešanas 

sanāksmēs par teritorijas plānojuma un tā Vides 

pārskata projektiem Aknīstes novadā. 

Nodrošināt Latvijas zinātnes potenciāla iesaisti 

starptautiskos pētījumos un prognozēs, Latvijas dabas 

kapitāla izvērtēšanā un praktisku pētījumu veikšanā. 

Apkopota aktuālā informācija par vides stāvokli 

novada teritorijā, izstrādāts SIVN, kurā analizēta 

pieejamā informācija par gaisa un ūdens kvalitāti, 

piesārņojošām darbībām, ĪADT, bioloģisko 

daudzveidību u.c. informācija. 

Ilgtspējīgas attīstības un vides aspektu iekļaušana 

visu līmeņu plānošanas un ieviešanas procesos, jo 

īpaši teritoriālās plānošanas un pilsētvides attīstības 

jomās. 

Teritorijas plānojums un Vides pārskats tiek 

izstrādāts sadarbībā ar valsts institūcijām - 

Daugavpils reģionālo vides pārvaldi, Dabas 

aizsardzības pārvaldi, Veselības inspekciju, Rīgas 

plānošanas reģionu, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, LR 

Satiksmes ministriju, inženierkomunikāciju 

turētājiem un apsaimniekotājiem, kaimiņu 

pašvaldības u.c. 

Plānošanas dokumentā tiek apzinātas un analizētas 

dažādu apdraudējumu teritorijas – piesārņotās un 

potenciāli piesārņotās teritorijas, riska teritorijas 

(transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūra, 

plūdu riska teritorijas u.c.). 

Teritorijas plānojums tiek izstrādāts ievērojot 

ilgtspējības principu, kas paredz līdzsvarotu 

teritorijas attīstību un visu interešu līdzsvaru, kā arī 

pēctecības principu, izvērtējot spēkā esošā 

teritorijas plānojuma normas un to īstenošanas 

praksi. 

 
95VARAM, Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, Rīga, 2014. 
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Uz tirgu balstītu ekonomisko instrumentu izmantošana 

vides politikas mērķu sasniegšanā. 

Teritorijas plānojuma funkcionālais zonējums 

noteikts, ņemot vērā pašvaldības telpiskās attīstības 

perspektīvas vēlamās ilgtermiņa izmaiņas 

apdzīvojuma sistēmas, ražošanas un loģistikas 

teritoriju un modernas tehniskās infrastruktūras 

attīstībai. TIAN tiek noteiktas prasības, kas ir 

jāievēro, veicot dažādu saimniecisko darbību un 

būvniecību. 

Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti visos 

līmeņos līmenī un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā 

nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides 

jautājumu risināšanā. 

Teritorijas plānojums izstrādāts ņemot vērā NVO 

priekšlikumus, ciktāl tie attiecas uz šī pašvaldības 

plānošanas dokumenta kompetenci. 

AUGSNE UN ZEMES DZĪLES, OTRREIZĒJĀS IZEJVIELAS 

Politikas mērķis: Nodrošināt augsnes ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību. 

Aktualizēt pieejamo informāciju par augsnēm, iegūt 

jaunu informāciju, izmantot to, plānojot attīstību. 

 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu. 

Nodrošināt sabiedrību ar mūsdienīgu, aktuālu 

informāciju par zemes dzīļu resursiem. 

Vides pārskatā tiek sniegta vispārīga informācija. 

Teritorijas plānojuma TIAN un Grafiskajā daļā 

noteiktas funkcionālās zonas, kurās atļauta derīgo 

izrakteņu ieguve. 

Pilnveidot zemes dzīļu izmantošanas juridisko ietvaru 

un celt institucionālo kapacitāti. 
TIAN noteikti nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei. 

DABAS AIZSARDZĪBA 

Politikas mērķis: Nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli - ekonomisko interešu 

līdzsvarotību, sekmēt Latvijas kā “zaļas” valsts tēla veidošanos. 

Saglabāta un atjaunota ekosistēma un to dabiskās 

struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidība. 
Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

Pilnveidots ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 

Natura 2000 tīkls, balstoties uz sugu un biotopu 

izplatības kartēšanu, kā arī ņemot vērā jaunāko 

zinātnisko pētījumu un regulāra monitoringa datus. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlota Natura 

2000 teritorija – dabas liegums “Baltmuižas purvs” 

Apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana, 

saskaņojot dabas aizsardzības un sociāli-ekonomiskās 

intereses. 

Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

 

Nodrošināt aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanu 

un atbilstošu apsaimniekošanu, sākot ar plānošanu un 

nepieciešamo atbalsta pasākumu veicināšanu. 

Novada teritorijā esošajām ĪADT teritorijām uz 

Teritorijas plānojuma izstrādes brīdi nav spēkā esošu 

dabas aizsardzības plānu. 

GAISA AIZSARDZĪBA 

Politikas mērķis: Līdz 2020.gadam samazināt gaisa piesārņojuma ietekmi uz iedzīvotājiem un ekosistēmām līdz 

līmenim, kas nerada draudus veselībai un neizraisa ekosistēmu degradāciju. Prasību minimums šā mērķa 
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sasniegšanai ir spēkā esošo gaisa kvalitātes normatīvu izpilde un faktiskā emisiju apjoma samazināšana zem 

emisijas griestu līmeņa. 

Lokālo gaisa kvalitātes un smaku piesārņojuma 

problēmu risināšana. 

TIAN noteikti pasākumi (buferzonas u.tml.), kuri 

jāveic rūpnieciskās apbūves teritorijās negatīvās 

ietekmes samazināšanai. 

Dažādu sektoru radītā piesārņojuma samazināšana Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

Informācijas ieguve un atbildīgo institūciju kapacitātes 

celšana. 

Teritorijas plānojums izstrādāts, ņemot vērā 

institūciju un kaimiņu pašvaldību sniegtos 

nosacījumus un aktuālo informāciju. 

Sabiedrības informēšana. 
Teritorijas plānojumam un Vides pārskatam veikta 

publiskās apspriešana. 

KLIMATA PĀRMAIŅAS 

Politikas mērķis: Nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā, ņemot vērā Latvijas 

vides, sociālās un ekonomiskās intereses, veicināt Latvijas gatavību pielāgoties klimata pārmaiņām un to 

izraisītajai ietekmei. 

SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes 

nodrošināšana. 
Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām. Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

SEG emisiju uzskaite un prognozēšana. Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

ŪDENS RESURSI UN BALTIJAS JŪRA 

Politikas mērķis: Nodrošināt labu ūdeņu stāvokli un to ilgtspējīgu izmantošanu. 

Iekšzemes un jūras ūdeņu eitrofikācijas un 

piesārņojuma samazināšanās, stāvokļa uzlabošanās. 

TIAN noteiktas un Grafiskajā daļā attēlotas 

ūdensobjektu aizsargjoslas. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība 

pakalpojumu kvalitātei un pieejamībai. 

TIAN noteiktas prasības pieslēgumu veidošanai pie 

centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī 

decentralizētajai kanalizācijai. 

Plūdu riska mazināšana un plūdu seku pārvaldība. 

Grafiskajā daļā attēlotas applūstošās teritorijas (10% 

plūdu varbūtības), plūdu riska teritorijas (10)% plūdu 

varbūtības), polderu teritorijas un inženierbūves – 

esošie un plānotie aizsargdambji, sūkņu stacijas u.c. 

Nav atļauta apbūves veidošana applūstošajās 

teritorijās. 

TIAN noteiktas prasības applūšanas riska teritorijās, 

polderu un meliorācijas sistēmu sakārtošanai un 

apsaimniekošanai. 

Pārrobežu sadarbība iekšzemes un jūras ūdeņu 

stāvokļa uzlabošanai. 
Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 



AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

50.  l a p p u s e  

Vispusīgas un pilnvērtīgas informācijas ieguve 

monitoringa, pētījumu, informācijas apmaiņas, 

moderno tehnoloģiju pielietošanas ceļā. 

Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

Administratīvās, tehniskās un profesionālās 

kapacitātes paaugstināšana ar vides kontroli, 

uzraudzību un novērtēšanu saistītām institūcijām. 

Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

VIDES PIESĀRŅOJUMS UN RISKI 

Politikas mērķis: Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku 

mazināšanu un pārvaldību. 

Piesārņoto vietu apsaimniekošana, mazinot risku videi. 

Teritorijas plānojumā sniegts vispārīgs raksturojums 

par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām 

teritorijām un tās tiek grafiski attēlotas. 

Ķīmisko vielu apsaimniekošana un pārvaldība. Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

Jonizējošā starojuma avotu droša apsaimniekošana. Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

Mazināt avāriju riskus, nodrošinot operatīvu rīcību 

avāriju situācijās. 
Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

VIDES VESELĪBA 

Politikas mērķis: Samazināt nelabvēlīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēku veselību un labklājību, t.sk. novēršot 

pēc iespējas psihosomatisko ietekmi, ko rada vides veselības informācijas trūkums vai neadekvāta tās 

komunicēšana sabiedrībai. 

Nodrošināta kvalitatīva vides veselības komunikācija. Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

Latvijā radīti priekšnoteikumi vides veselības 

integratīvo pētījumu uzsākšanai. 
Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

Latvijā uzsākts cilvēku biomonitorings. Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

Izveidotas INSPIRE direktīvas prasībām atbilstošas 

ģeotelpisko datu kopas cilvēku veselības un drošības 

tēmai. 

Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

VIDES MONITORINGS 

Politikas mērķis: Nodrošināt savlaicīgu un visaptverošo vides un klimata pārmaiņu datu un informācijas 

apkopošanu un vispusīgu analīzi, lai noteiktu politikas mērķus un atbilstošus pasākumus vides stāvokļa 

uzlabošanai un savlaicīgai reaģēšanai uz klimata pārmaiņām, kā arī novērtētu līdzšinējo pasākumu un ieguldītā 

finansējuma lietderību un efektivitāti. 

Nodrošināt sabiedrību ar operatīvu informāciju par 

gaisa kvalitātes bīstamām izmaiņām. 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu. 

Tiks veikts teritorijas plānojuma īstenošanas 

monitorings VPVB norādītajos termiņos. 

Iegūt pietiekamu informāciju par ūdeņu kvalitāti un 

kvantitāti. 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu. 

Tiks veikts teritorijas plānojuma īstenošanas 

monitorings VPVB norādītajos termiņos. 
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Pilnveidot zemes monitoringa īstenošanu. 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu. 

Tiks veikts teritorijas plānojuma īstenošanas 

monitorings VPVB norādītajos termiņos. 

Iegūt informāciju par sugām un biotopiem Natura 2000 

vietās un ārpus tām. 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu. 

Tiks veikts teritorijas plānojuma īstenošanas 

monitorings VPVB norādītajos termiņos. 

Nodrošināt meža resursu un meža stāvokļa 

novērtējumu. 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu. 

Tiks veikts teritorijas plānojuma īstenošanas 

monitorings VPVB norādītajos termiņos. 

Nodrošināt savlaicīgu un regulāru sabiedrības 

informēšanu par vides monitoringa rezultātiem. 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu. 

Tiks veikts teritorijas plānojuma īstenošanas 

monitorings VPVB norādītajos termiņos. 

Aknīstes novada teritorijas plānojums izstrādāts, ievērojot LV normatīvos aktus vides un dabas aizsardzības 
jomā, ciktāl tie attiecas uz plānošanas dokumenta kompetenci un darba uzdevumu.  
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7. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA UN TĀ IESPĒJAMO ALTERNATĪVU ĪSTENOŠANAS 

BŪTISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

Šajā nodaļā sniegts Aknīstes novada teritorijas plānojumā noteikto risinājumu teritorijas izmantošanai, 
apbūves parametriem, transporta un tehnisko inženierkomunikāciju infrastruktūras u.c. attīstībai 
novērtējums attiecībā pret to ietekmi uz novada vides resursiem un to kvalitāti, atsevišķi analizējot 
būtiskākās iespējamās tiešās un netiešās ietekmes, ilglaicīgās un īslaicīgās ietekmes un summāro ietekmi. 

Ja turpmākajā plānošanas procedūrā sagaidāmās negatīvās ietekmes uz vidi tiks novērtētas kā būtiskas, 
tiks piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 

7.1. TIEŠĀS UN NETIEŠĀS IETEKMES  

Īstenojot plānošanas dokumentā atļautās izmantošanas, tās var nepastarpināti radīt tiešās un netiešās 
ietekmes uz vidi. Ietekme uz vidi var veidoties gan pozitīva, gan negatīva.  

TIEŠĀS IETEKMES UZ VIDI galvenokārt rada zemes lietojuma veida maiņa, veidojot jaunu dzīvojamo, 
publisko un rūpniecisko apbūvi, attīstot transporta infrastruktūru, veicot derīgo izrakteņu ieguvi, 
atmežošanu u.c. Zemes lietošanas kategorijas maiņa samazina dabas pamatnes platības un palielina 
piesārņojuma emisiju vidē - ūdenstecēs un ūdenstilpēs, atmosfēras gaisā, augsnē u.c. Pieaugot 
mežistrādes apjomiem, var tikt samazināta bioloģiskā daudzveidība un neskartā vide. Derīgo izrakteņu 
ieguve rada gruntsūdens līmeņa izmaiņas, putekļu un trokšņa piesārņojumu, ūdensobjektu saduļķojumu, 
siltumnīcas efektu izraisošās gāzes u.c. negatīvas tiešas ietekmes. 

Teritorijas plānojumā paredzētās būtiskākās tiešās ietekmes, kas saistītas ar zemes izmantošanas veidu 
maiņu ir derīgo izrakteņu - kūdras ieguve Lielajā Aknīstes purvā, Baltmuižas purvā, dzīvojamās, publiskās 
un ražošanas apbūves attīstības plānošana pašreizējās lauksaimniecības un meža zemēs, kā arī transporta 
infrastruktūras attīstība - plānotās pašvaldības ielas/ceļi Aknīstes pilsētā un pagastā, inženiertehniskās 
apgādes infrastruktūras plānošana. 

Attīstoties blīvai dzīvojamai apbūvei Aknīstes pilsētā un ciemos tiešo ietekmju slodze var tikt samazināta 
līdz minimumam, ja tiek sakārtota ielu un ceļu infrastruktūra, nodrošināta efektīva inženiertīklu un objektu 
darbība) un teritoriju apsaimniekošana, veidoti pieslēgumi pie centralizētajām kanalizācijas, ūdensapgādes 
un siltumapgādes sistēmām, paplašinātas centralizēto ūdenssaimniecību un siltumapgādes aglomerāciju 
robežas.  Pastiprināta uzmanība jāpievērš, paplašinot apbūvi kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās vai to 
tuvumā. Lai pēc iespējas mazinātu zemes izmantošanas veidu maiņas un konkrētu objektu (dzīvojamās 
apbūves, ražošanas, derīgo izrakteņu ieguves, inženierkomunikāciju u.c.) tiešās ietekmes uz vides kvalitāti, 
ļoti svarīgi ir ievērot un kontrolēt TIAN iekļautos aizliegumus, ierobežojumus un nosacījumus dažādu 
teritoriju izmantošanai un atļautās apbūves, labiekārtojuma veidošanai, nodrošinājumam ar 
inženiertīkliem un objektiem, kā arī ievērot LV normatīvos aktus. Pirms zemes izmantošanas veidu maiņas 
rūpīgi jāizvērtē šādas darbības ietekme uz vidi un kultūrainavu un dabas teritorijām tiešā un attālākā 
tuvumā.  

Paplašinot jaudas jau esošajos ražošanas uzņēmumos, kā arī attīstot jaunas ražošanas teritorijas, kas 
noteiktas teritorijas plānojumā - SIA “HAWITA baltic” kūdras pārstrādes rūpnīcas teritorijas paplašināšana 
Aknīstes pagastā  (jaunas ražošanas ēkas kūdras substrāta ražošanai būvniecībai), svarīgi ir ievērot 
ilgtspējīgas tehnoloģijas (bezatkritumu u.c.), lai novērstu vai pēc iespējas mazinātu piesārņojošo darbību 
ietekmi uz vidi un cilvēku dzīves kvalitāti, lai atmosfēras gaisā, virszemes un gruntsūdeņos nonāktu pēc 
iespējams mazāk piesārņojošo vielu emisiju.  

Atbildīgajām institūcijām stingri jākontrolē B kategorijas ražošanas uzņēmumu SIA “HAWITA baltic” u.c., 
ūdenssaimniecību apsaimniekotāju darbība, lai tiktu ievērotas izsniegto piesārņojošo darbību atļaujas un 
netiktu pārsniegtas piesārņojošo vielu emisijas vidē. 
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Plānojot ražošanas teritoriju un derīgo izrakteņu ieguves vietu attīstību, jāveic esošo un plānoto 
inženiertīklu un objektu, piebraukšanas iespēju un pieslēguma jaudu analīzi un atbilstības konkrētajai 
vietai novērtējumu, lai iespējami savlaicīgi novērstu problēmsituācijas nākotnē gan notekūdeņu 
apsaimniekošanā, gan emisijās atmosfēras gaisā, virszemes un pazemes ūdeņos, gan citos aspektos. 
Teritorijās, kur saskaras ražotāju un iedzīvotāju intereses (Aknīstes pilsētā pie Zaļās ielas, Parka ielas, Avotu 
ielas, Kalna ielas, Augšzemes ielas u.c., kur industriālās zonas, tajā skaitā lauksaimnieciskās ražošanas, 
robežojas ar dzīvojamo apbūvi), jebkurai rūpnieciskajai darbībai, lopkopības/putnkopības audzēšanas 
kompleksa, vai cita objekta ar iespējamu būtisku ietekmi uz vidi būvniecībai jāveic publiskās apspriešanas 
procedūra, jāveido zaļās buferzonas. Uzņēmuma darbības radītās emisijas, kas nonāk vidē var būt tikai tik 
nenozīmīgas, ka tiek ievērotas normatīvajos aktos izvirzītās prasības uz gaisa kvalitāti, virszemes un 
pazemes ūdeņiem, smakām, trokšņiem un netiek pasliktināta iedzīvotāju dzīves kvalitāte. 

Jāņem vērā, ka Aknīstes pilsētu un ciemu teritoriju perifērajās daļās nav centralizētās kanalizācijas, ir 
“skursteņmājas” ar autonomu apkuri. Iedzīvotāju mājsaimniecības bez centralizētās kanalizācijas 
nodrošinājuma rada tiešu slodzi uz ūdensobjektu kvalitāti, bet autonomās siltumapgādes – uz atmosfēras 
gaisa kvalitāti. Tāpēc tiešās ietekmes uz vidi samazināšanai būtu jāuzlabo centralizēto notekūdeņu 
savākšanas sistēmu darbības efektivitāte, jānodrošina faktisko pieslēgumu izveide. Jāveic tīklu 
paplašināšana un pilnveidošana, it īpaši blakus Dienvidsusējai (Susejai), Radžupei un to aizsargjoslās. Nav 
pieļaujama jaunu blīvu apbūves teritoriju attīstība pirms nav sakārtota tehniskā infrastruktūra un 
nodrošināti pieslēgumi pie centralizētajiem tīkliem, kas nodrošina mājsaimniecību piesārņojuma 
nonākšanu vidē upēs, ezeros un citās ūdenstilpēs, meliorācijas novadgrāvjos, gruntī, atmosfēras gaisā u.c. 

Nodrošinot efektīvu notekūdeņu savākšanu, priekšattīrīšanu un attīrīšanu, piesārņoto vietu sanāciju, 
siltumapgādes aglomerāciju paplašināšanu, saimnieciskajā darbībā izmantojot videi draudzīgas metodes, 
nepieļaujot neattīrītu sadzīves notekūdeņu, ateju un vircas bedru iepludināšanu vaļējās ūdenskrātuvēs, 
ezeros, upēs, meliorācijas grāvjos, dīķos, kā arī to iesūcināšanu gruntī, tiešās ietekmes uz vidi tiks būtiski 
samazinātas.  

Pozitīvu tiešu ietekmi uz ūdensobjektu kvalitāti, tās īstenošanas rezultātā, sniegs TIAN iekļautā norma par 
pieslēgumu veidošanu esošajai un plānotajai apbūvei pie centralizētajiem tīkliem, pašvaldības 
ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības u.c. turpmāka attīstība un modernizācija, tūrisma un atpūtas 
vietu labiekārtošana, sabiedrības vides apziņas paaugstināšana u.c.. 

TIAN ietverti aizliegumi, ierobežojumi un nosacījumi teritoriju izmantošanai, atļautajai apbūvei un 
labiekārtojuma veidošanai. Rūpīgi ievērojot un kontrolējot noteikumus, pašvaldība pēc iespējas mazinās 
zemes izmantošanas veidu maiņas un konkrētu objektu tiešās ietekmes uz vidi. 

Kā būtiska tieša pozitīva ietekme vērtējama arī ciemu teritoriju robežu un tajās plānoto blīvas apbūves 
teritoriju samazināšana, saglabājot lauksaimniecības zemes ar viensētu apbūves raksturu.  

Tiešu pozitīvu ietekmi sniegs TIAN iekļautie aizliegumi novada teritorijā augošo dižkoku 10 m aizsargjoslā 
veikt darbības, kas bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dižkoku vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi, t.sk. 
aizliegums apstrādāt zemi aizsargājamā koka 10 m aizsargjoslas teritorijā, kā arī veikt darbības, kas bojā 
dižkoka vainagu. Pozitīvi vērtējams iekļautais īstenošanas mehānisms, nosakot pašvaldībai pienākumu 
nodrošināt informācijas nodošanu zemes īpašumu apsaimniekotājiem par aizsargājamo koku teritorijas 
apsaimniekošanas noteikumiem. 

Novada ūdensobjektu ūdens kvalitātes uzlabošanā, t.sk. eitrofikācijas samazināšanā tiešu pozitīvu ietekmi 
radīs TIAN norma, kas aizliedz virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās veidot īslaicīgās kūtsmēslu krautuves 
un veikt kūtsmēslu izkliedēšanu. 

NETIEŠĀS IETEKMES UZ VIDI veidojas savstarpēji, iedarbojoties videi un tiešajām ietekmēm. Attīstoties 
tūrismam un palielinoties tūristu skaitam, var pieaugt gan antropogēnā slodze uz vidi, gan veicināta 
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apkārtējās vides sakopšana. Pārdomāta un sakārtota tūrisma un atpūtas infrastruktūra samazinātu 
negatīvo ietekmi uz vidi. 

Veicot zemes lietošanas kategoriju maiņu, izbūvējot jaunus objektus - dzīvojamo un publisko apbūvi, 
tehnisko un transporta infrastruktūru, ražošanas objektus, iegūstot derīgos izrakteņus tiek samazinātas 
dabas pamatnes un savvaļas sugu dzīvotņu platības. Svarīgi pievērst uzmanību, ja apbūves un ražošanas 
paplašināšana notiek īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tuvumā.  

Būvniecības procesā un derīgo izrakteņu ekspluatācijas procesā radītās zemes vibrācijas, troksnis un 
putekļu piesārņojums var ietekmēt jūtīgu sugu dzīvotnes. Lai pēc iespējas mazinātu netiešo ietekmi uz 
derīgo izrakteņu ieguves karjeru tuvumā konstatētajiem aizsargājamiem biotopiem, būtiski ir ievērot TIAN 
iekļautos pasākumus (noteikumus), biotopu saglabāšanai. 

Būvējot ēkas uz esošiem pamatiem un neapgūstot jaunas teritorijas, ietekme uz vidi tiek vērtēta kā 
maznozīmīga. 

Paplašinoties saimnieciskajai darbībai, vide var tikt netieši ietekmēta. Intensīvās ražošanas 
lauksaimniecība, lopkopības kompleksi var piesārņot vidi ar minerālmēsliem, vircu, škidrmēsliem u.tml., 
kas veicina ūdensobjektu aizaugšanu un Baltijas jūras ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos, nonākot tajā 
piesārņojumam caur Lielupi un Daugavu no novada ūdenstecēm – Dienvidsusējas (Susejas), Radžupes u.c.. 

Būtiski ir veikt vides izglītības pasākumus, pozitīvo pašvaldības reklāmu par labajiem darbiem vides jomā 
un citus sabiedrību informējošus pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju zaļo domāšanu un motivāciju 
saudzēt vidi, pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kur tas iespējams.  

Nepārsniedzot trokšņa, gaisa un virszemes ūdeņu robežvērtības, netiešās ietekmes neatstāj nozīmīgas 
sekas uz vidi. 

7.2. ĪSLAICĪGĀS UN ILGLAICĪGĀS IETEKMES  

Teritorijas plānojumā paredzētās darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt īslaicīgās un ilglaicīgās 
(paliekošās) ietekmes darbībās. 

Izmantošanas veidu iespējamās ietekmes uz vidi raksturotas tabulā zemāk (skat. tab. 26). 

ĪSLAICĪGĀS IETEKMES UZ VIDI rada būvniecības process - dzīvojamo, publisko, ražošanas ēku un būvju, ielu, 
ceļu un dažāda veida inženiertīklu un objektu - siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, sakaru, 
elektroapgādes u.c. objektu būvniecība vai pārbūve. Šīs darbības rada salīdzinoši īslaicīgus traucējumus 
vidē. Galvenās problēmas, kas saistītas ar minētajām darbībām ir troksnis, zemsedzes bojājumi, būvgruži, 
putekļu emisija. Lielākā daļa šo faktoru tiek likvidēti līdz ar būvniecības darbu beigšanos. 

Ceļu un ielu celtniecības un/vai pārbūves laikā iespējama teritorijas piegružošana ar būvniecības 
atkritumiem un piesārņošana ar naftas produktiem, bet ielu un ceļu ekspluatācijas laikā - piegružošana ar 
sadzīves atkritumiem, piesārņojošo vielu izmešiem. Kā arī jāmin, ka būvdarbu perioda laikā var būt 
gruntsūdeņu piesārņojums (gadījumā, ja gruntsūdeņi ir tuvu zemes virskārtai), ko rada mašīnu un 
mehānismu nepareiza izmantošana un degvielas, smērvielu, arī šķidro būvmateriālu (krāsu, laku u.c.) 
noplūdes zemes virskārtā un iespējama nonākšana gruntsūdeņos.  

Visu iepriekšminēto objektu būvniecības laikā jākontrolē, lai piesārņojošās vielas tieši nenonāktu vidē. 

Par nelielu īslaicīgu ietekmi uz vidi teritorijā var uzskatīt apmeklētāju (viesu un tūristu) skaita sezonālās 
svārstības, kas rodas pateicoties tūrismam un aktīvajai atpūtai siltajā gada periodā, līdz ar to pašvaldībai 
aktīvajā tūrisma sezonā papildus jāizvieto atkritumu savākšanas tvertnes visvairāk tūristu un vietējo 
iedzīvotāju iecienītajās atpūtas vietās. 

ILGLAICĪGU IETEKMI UZ VIDI atstāj darbības, kuras saistītas ar zemes lietojuma maiņu no viena zemes 
lietojuma mērķa uz citu (skatīt arī pie tiešo ietekmju raksturojuma). Ilglaicīgu ietekmi atstāj intensīvā 



AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

55.  l a p p u s e  

lauksaimniecība, derīgo izrakteņu karjeru ierīkošana un ekspluatācija, ražošanas teritorijas, blīvas un 
retinātas apbūves teritorijas, transporta un gājēju ceļi un inženiertīkli un objekti. 

Attīstoties apbūvei, transporta infrastruktūrai un inženiertīkliem un objektiem uz vidi var tikt radīta 
ilglaicīga ietekme. Palielinoties transporta plūsmām, kuru intensitāte ir aktīva noteiktos ceļu posmos, ielās, 
uz vidi tiek radīta ilgstoša ietekme, ko izraisa autotransporta radītais troksnis, vibrācijas un izplūdes gāzes. 
Šajā aspektā pozitīvu ilgtermiņa ietekmi radītu plānotās ielas/ceļa (TIN7) izbūve uz SIA “HAWITA baltic” 
kūdras pārstrādes rūpnīcas teritoriju, tādejādi novirzot kūdras izejmateriālu un gatavās produkcijas 
transportēšanu no pilsētas centra un blīvas dzīvojamās apbūves teritorijām.  

Būtisku ilgtermiņa ietekmi uz vidi - purvu ekosistēmu degradāciju, degradēto kūdrāju veidošanos, 
hidroloģiskā režīma izmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, ceļu infrastruktūras bojāšanu u.c. 
ietekmes pie to īstenošanas, var radīt atļautā kūdras ieguve Lielajā Aknīstes purvā un īpaši Baltmuižas 
purva kūdras atradnē, kas robežojas ar dabas liegumu “Baltmuižas purvs”. Teritorijas, kur savulaik 
pārtraukta vai pabeigta kūdras ieguve, bet nav veikta atbilstoša rekultivācija, rada siltumnīcefekta gāzu 
emisijas,  tādējādi ietekmējot klimatu. Renaturalizācija jeb teritorijas atgriešana dabai, atjaunojot purva 
mitruma režīmu un veģetāciju, tādējādi veicinot kūdras rašanos un uzkrāšanos, ir ļoti ilgstošs process. 
Tādēļ, lai šo iespējamo negatīvo ilgtermiņa ietekmi pēc iespējas novērstu, nepieciešama esošo un plānoto 
kūdras ieguves vietu (R1) mērķtiecīga apsaimniekošana, izvēloties piemērotāko rekultivācijas veidu pēc 
kūdras ieguves pārtraukšanas, līdzsvarojot ĪADT aizsardzības, vides, klimata un ekonomiskos aspektus.  

Ilgtermiņa ietekmi (gruntsūdeņu līmeņa izmaņas) rada prakse visā novada teritorijā ierīkot mākslīgos 
ūdensobjektus (dīķus) ar mērķi iegūt būvmateriālu resursus. 

Teritorijas plānojumā tiek paredzēts veikt meža zemes atmežošanu un lauksaimniecības zemju maiņu uz 
apbūves zemi, mežos un lauksaimniecības zemēs atļauts veidot derīgo izrakteņu ieguves karjerus. Šādas 
darbības radīs ilglaicīgu ietekmi uz vidi, veidosies izmaiņas ainavā, ekosistēmās, hidroloģiskajā režīmā un 
samazināsies lauksaimniecības un meža zemju īpatsvars. Pirms zemes lietošanas kategorijas maiņas 
atļaujas izsniegšanas, izvērtēt katru plānoto atsevišķo gadījumu un iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī ievērot 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumus. 

Pozitīvu ilglaicīgu ietekmi uz vidi un ainavas kvalitātes saglabāšanu radīs novadā noteiktās 13 pašvaldības 
nozīmes dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas (TIN4), arhitektūras pieminekļa "Baltkalnu" dzīvojamā ēka 
un vēstures pieminekļa Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas teritorija (TIN1) ar specifisku izmantošanu, kurās 
nav atļauta derīgo izrakteņu ieguve un apmežošana, iekļauti nosacījumi saimnieciskajai darbībai un 
apbūves veidošanai.  

26. TABULA. Izmantošanas veidu iespējamā ietekme uz vidi 

FUNKCIONĀLĀS ZONAS 

(IZMANTOŠANAS VEIDI) 
IESPĒJAMĀS IETEKMES IETEIKUMI ŠO IESPĒJAMO IETEKMJU MAZINĀŠANAI 

Mežu teritorija (M) 

▪ mežsaimnieciska 

teritorijas izmantošana; 

▪ mežs īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās; 

▪ publiskā ārtelpa ar vai bez 

labiekārtojuma; 

▪ publiskā apbūve 

(tirdzniecības un 

pakalpojumu objektu, 

 

▪ izmaiņas ainavā; 

▪ mainās biotopi; 

▪ augu sugu sastāva 

izmaiņas vai 

iznīcināšana; 

▪ samazinās meža 

teritoriju īpatsvars u.c. 

 

 

▪ pirms darbu uzsākšanas ĪADT tuvumā vai to 

robežās (ĪADT), ir jāveic ietekmes uz vidi 

novērtējums uz NATURA 2000 teritoriju 

(saskaņā ar 2006. gada 6. jūnija MK 

noteikumiem Nr. 455 „Kārtība, kādā 

novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes 

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 

2000)”); 
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FUNKCIONĀLĀS ZONAS 

(IZMANTOŠANAS VEIDI) 
IESPĒJAMĀS IETEKMES IETEIKUMI ŠO IESPĒJAMO IETEKMJU MAZINĀŠANAI 

tūrisma un atpūtas 

iestāžu, sporta ēku un 

būvju apbūve); 

▪ viensētu apbūve; 

▪ derīgo izrakteņu ieguve 

▪ stingra darbības kontrole jāveic ĪADT 

tuvumā vai to buferzonā, lai neietekmētu 

pašu ĪADT; 

▪ pirms darbu uzsākšanas, jākonsultējas ar 

Dabas aizsardzības pārvaldi; 

▪ pirms plānotās zemes lietošanas veida 

maiņas veikt bioloģisko izpēti; 

▪ neparedzēt darbības veidus, kuru īstenošana 

veicinātu aizsargājamo sugu dzīvotņu un 

biotopu iznīcināšana u.c. 

Lauksaimniecības teritorija  

▪ lauksaimnieciska 

teritorijas izmantošana; 

▪ viensētu apbūve; 

▪ publiskā ārtelpa ar vai bez 

labiekārtojuma; 

▪ mežsaimnieciskā 

izmantošana; 

▪ rūpnieciskā izmantošana 

(lauksaimnieciskās 

ražošanas un vieglās 

rūpniecības uzņēmumu 

apbūve); 

▪ derīgo izrakteņu ieguve; 

▪ tehniskā apbūve; 

▪ publiskā apbūve; 

▪ mežsaimnieciskā 

izmantošana, veicot zemes 

lietošanas kategorijas 

maiņu 

 

▪ izmaiņas ainavā; 

▪ izmaiņas virszemes 

notecē; 

▪ mainās biotopi; 

▪ samazinās vērtīgo 

lauksaimniecības 

zemju īpatsvars 

konkrētajā teritorijā 

u.c. 

 

▪ atbalstīt zemnieku interesi par 

lauksaimniecību, nodrošinot zemju atbilstošu 

apsaimniekošanu (atbalstot arī bioloģisko un 

netradicionālo lauksaimniecību); 

▪ lauksaimniecības zemi pārveidot apbūves 

zemēs tikai tad, ja tam ir pamatota vajadzība, 

tiek aizpildīti un sakopti „brīvie zemes 

apbūves gabali”, tādejādi arī tiek sakopta 

vide; 

▪ attīstot apbūvi ņemt vērā arī novada 

ainaviskās vērtības; 

▪ veicot lauksaimnieciskās darbības, ievērot 

Aizsargjoslu likumā noteiktos virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslu platumus un 

aprobežojumu tajās; 

▪ neveicināt lauksaimniecības zemju 

apmežošanu, it īpaši vienlaidus 

apsaimniekotajās un vērtīgajās LIZ platībās: 

- pirms plānotās zemes lietošanas veida 

maiņas veikt bioloģisko izpēti; 

- neparedzēt darbības veidus, kuru 

īstenošana veicinātu aizsargājamo sugu 

dzīvotņu un biotopu iznīcināšana u.c. 

Dzīvojamās un publiskās 

apbūves teritorijas 

▪ dzīvojamā apbūve 

(savrupmāju apbūve, 

mazstāvu daudzdzīvokļu 

apbūve līdz 3 stāviem; 

▪ publiskā apbūve; 

 

▪ izmaiņas ainavā; 

▪ pazemes un virszemes 

ūdeņu piesārņojuma 

risks; 

▪ mainās zemes 

izmantošanas veids;  

▪ maksimāli apbūvēt „brīvos” laukumus jau 

esošajās apdzīvotajās vietās; 

▪ apbūvēt degradētas, pamestas 

teritorijas/pagalmus, tādejādi sakārtojot vidi; 

▪ jaunās apbūves teritorijas maksimāli pieslēgt 

kopējam kanalizācijas un ūdensapgādes 

tīklam; 
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FUNKCIONĀLĀS ZONAS 

(IZMANTOŠANAS VEIDI) 
IESPĒJAMĀS IETEKMES IETEIKUMI ŠO IESPĒJAMO IETEKMJU MAZINĀŠANAI 

▪ publiskā ārtelpa ar vai bez 

labiekārtojuma 

▪ pieaug notekūdeņu 

daudzums; 

▪ pieaug atkritumu 

daudzums u.c. 

▪ izsniedzot būvatļaujas paredzēt ceļu 

infrastruktūru, pieslēgumus; 

▪ veicināt atkritumu savākšanu un dalīto 

šķirošanu u.c. 

Rūpnieciskās un tehniskās 

apbūves teritorijas 

▪ rūpnieciskā apbūve 

(lauksaimnieciskās 

ražošanas, vieglās 

rūpniecības un smagās 

rūpniecības un 

pirmapstrādes uzņēmumu 

apbūve); 

▪ derīgo izrakteņu ieguve; 

▪ tehniskā apbūve; 

▪ atkritumu 

apsaimniekošanas un 

pārstrādes uzņēmumu 

apbūve; 

▪ publiskā apbūve 

▪ izmaiņas ainavā; 

▪ pazemes un virszemes 

ūdeņu piesārņojuma 

risks; 

▪ gaisa piesārņojums; 

▪ troksnis; 

▪ pieaug atkritumu 

daudzuma;  

▪ palielinās pazemes 

ūdeņu/dzeramā 

ūdens patēriņš; 

▪ pieaug notekūdeņu 

daudzums u.c. 

▪ jaunas ražošanas zonas veidot jau esošo 

tuvumā vai degradēto teritoriju vietās 

(tādejādi sakārtojot teritoriju gan vizuāli, gan 

teritoriāli); 

▪ paredzēt pieslēgties kopējam ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklam; 

▪ izbūvēt lietusūdeņu savākšanas sistēmas; 

▪ paredzēt līgumu par atkritumu (arī bīstamo, ja 

tādi ir) apsaimniekošanu; 

▪ jaunas ražošanas teritorijas neveidot blīvi 

apdzīvoto vietu tuvumā, izglītības iestāžu, 

rekreācijas teritoriju tiešā tuvumā, ainaviski 

vērtīgās teritorijās u.c. 

Derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijas (R2)  

▪ derīgo izrakteņu ieguve; 

▪ tehniskā apbūve 

 

▪ izmaiņas ainavā un 

bioloģiskajā 

daudzveidībā; 

▪ hidroloģiskā režīma 

izmaiņas; 

▪ virszemes un pazemes 

ūdeņu piesārņojums; 

▪ degradēto kūdrāju 

veidošanās; 

▪ siltumnīcas gāzu 

veidošanās, ja netiek 

veikta atbilstoša purva 

rekultivācija pēc 

kūdras ieguves; 

▪ gaisa piesārņojums 

(putekļi); 

▪ troksnis, vibrācija 

(ieguve, 

transportēšana, u.c.); 

▪ ceļu infrastruktūras 

bojāšanās  u.c. 

▪ IVN procedūras veikšanas pirms derīgo 

izrakteņu ieguves uzsākšanas, IVN prasību 

ievērošana ieguves tehnoloģijām u.c. 

pasākumiem; 

▪ derīgo izrakteņu karjeru ekspluatācijā 

pielietot tehniskus inženierzinātņu 

risinājumus ar jaunāko tehnoloģiju 

izmantošanu; 

▪ hidroģeoloģiskā modulēšana, hidroloģisko 

staciju izvietošana; 

▪ trokšņa ietekmes modulēšana; 

▪ gruntsūdeņu monitorings (urbumu 

ierīkošana); 

▪ iepriekšēja ūdens attīrīšana no saduļķojuma 

pirms novadīšanas ūdenstecēs; 

▪ biotopu izpēte, t.sk. karjeru tuvumā esošās 

teritorijās; 

▪ purvu renaturalizācija pēc kūdras ieguves jeb 

teritorijas atgriešana dabai, atjaunojot purva 

mitruma režīmu un veģetāciju 
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FUNKCIONĀLĀS ZONAS 

(IZMANTOŠANAS VEIDI) 
IESPĒJAMĀS IETEKMES IETEIKUMI ŠO IESPĒJAMO IETEKMJU MAZINĀŠANAI 

Transporta infrastruktūras 

teritorijas 

▪ tehniskā apbūve un 

teritorijas izmantošana; 

▪ publiskā apbūve un 

teritorijas izmantošana 

 

▪ izmaiņas ainavā, 

ainavas 

fragmentācija; 

izmaiņas biotopos 

▪ pazemes un 

virszemes ūdeņu 

piesārņojuma risks; 

▪ gaisa piesārņojums; 

▪ troksnis u.c. 

 

▪ izbūves darbus izstrādā atbilstoši projektam 

un normatīvajiem aktiem; 

▪ būvniecības tehnikas uzpildīšana notiek tam 

speciāli paredzētās vietās; 

▪ jāparedz pasākumi trokšņa mazināšanai u.c. 

Ar jaunizbūvētu un/vai pārbūvētu ielu, ceļu, ražošanas un loģistikas infrastruktūras objektu ekspluatāciju 
ir un būs saistītas atsevišķas ietekmes, kuru darbība uz sabiedrību un vidi ir nepārtraukta. Šīs ietekmes - 
piesārņojums, trokšņi vairāk vai mazāk ir arī jau esošajiem tehniskās un industriālās infrastruktūras 
objektiem. Ietekmes apmērs ir atkarīgs no ielu un ceļu klājuma kvalitātes un satiksmes intensitātes 
konkrētajos to posmos. Tās ir: gaisa kvalitātes izmaiņas, trokšņa un vibrāciju līmeņa izmaiņas, izmaiņas 
tuvākās apkārtnes bioloģiskajā daudzveidībā, apkārtējo iedzīvotāju sociāli-ekonomiskā stāvokļa izmaiņas 
(piemēram, nekustamā īpašuma vērtība, mežu kadastrālā vērtība utt.). Parasti šādos ceļu būves variantos 
no zemes īpašnieku viedokļa būtu svarīga skaidrība vairākos ar ceļu būvi saistītos jautājumos. Nozīmīgākie 
no tiem ir: paredzamais būvdarbu uzsākšanas laiks, kompensāciju un zaudējuma aprēķināšanas metodika, 
iepirkuma mehānisms. Par to visu pašvaldībai ir iedzīvotāji jāinformē laicīgi, pirms darbu uzsākšanas. 

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 5.panta 1.daļai, vietējā pašvaldība teritorijas plānojumā nosaka 
publiskās infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas un to 
izmantošanas nosacījumus neatkarīgi no zemes piederības vai piekritības.  

Pozitīvās ilglaicīgās ietekmes uz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu (saglabāšanu, sakopšanu un 
aizsardzību) radīs teritorijas plānojumā paredzēto degradēto teritoriju - rekultivācija, aizliegums pilsētu un 
ciemu meža teritorijās veikt mežu kailcirti u.c. TIAN noteikumi. 

7.3. SUMMĀRĀS IETEKMES 

SUMMĀRĀS IETEKMES uz vidi teritorijas plānošanas ietvaros ir ietekmju kopums, kas veidojas, īstenojot 
plānošanas dokumentā paredzētos pasākumus. Izstrādājot teritorijas plānojumu, tajā ir iekļauti galvenie 
normatīvie akti attiecībā uz vides aizsardzību, TIAN paredzas prasības, kas gan tieši, gan netieši mazinās 
darbību negatīvo summāro ietekmi uz vidi.  Līdz ar to var secināt, ka summārā ietekme uz vidi būs 
pozitīvāka, nekā teritorijas plānojumu neīstenojot. 

IEVĒROJOT VIDES AIZSARDZĪBAS NORMATĪVUS UN ATBILDĪGO INSTITŪCIJU IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS, AKNĪSTES 

NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA NEATSTĀS SLIKTĀKU IETEKMI UZ VIDES KVALITĀTI KĀ IR PAŠLAIK. 

Tā īstenošana neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tajā skaitā Natura 2000 
teritorijām, kultūrvēsturisko un ainavisko mantojumu. Teritorijas plānojuma izstrādes procesā, saskaņots 
un atrasts kompromisa risinājums starp novada iedzīvotāju, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas un aizsardzības un pašvaldības attīstības interesēm. Teritorijas plānojuma risinājumi ĪADT un 
ĪADT piegulošajās teritorijās, tajā skaidrā Natura 2000 teritorijai - dabas liegumam “Baltmuižas purvs” 
piegulošajā teritorijā saglabā pašreizējo atļauto teritorijas izmantošanu. 

Tomēr pie teritorijas plānojuma īstenošanas, izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes 
ierīcības projektus un būvniecības, izvērtējot konkrēto attīstības un/vai būvniecības ieceri būtiski ir apskatīt 
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arī iespējamās sekundārās, kumulatīvās un sinerģiskās ietekmes uz vidi, ko nav iespējams izvērtēt 
teritorijas plānojuma mēroga un detalizācijas ietvaros (katrā funkcionālajā zonā ir atļautas/iespējamas 
dažādas izmantošanas). Pie konkrēta projekta realizācijas, ņemot vērā datus par esošo situāciju un plānoto 
izmantošanas un/vai būvniecības ieceri, jāizvērtē paredzētās darbības (būvniecības, zemes lietošanas 
veida maiņas u.c.), dabas vides un apkārtējo teritoriju izmantošanas savstarpējā mijiedarbība, lai plānotās 
darbības īstenošanas rezultātā summārā ietekme uz vidi būtu pēc iespējas nebūtiskāka. 

Izvērtējot pieejamo informāciju, konstatējams, ka visbūtiskāko ietekmi uz vidi var radīt intensīvā 
lauksaimnieciskā darbība, t.sk. lopkopības un putnkopības kompleksi, kūdras ieguve, neveicot atbilstošus 
purvu renovācijas pasākumus, industriālās zonas, kur atļauta smagās un pirmapstrādes  ražošanas 
uzņēmumu darbība. Potenciālo summāro un komutatīvo ietekmju samazināšanai ļoti būtiski ir ievērot un 
kontrolēt (veikt nepārtrauktu monitoringu) TIAN iekļautos nepieciešamos pasākumus, kā arī ietekmes uz 
vidi novērtējuma (IVN) un atbildīgo vides institūciju nosacījumus, derīgo izrakteņu ieguvē pielietot 
tehniskus inženierzinātņu risinājumus ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanu.  

Izstrādājot lokālplānojumus un atkarībā no to specifikas arī detālplānojumus, ja tiek paredzēta 
Novērtējuma likuma 1. un/vai 2. pielikuma darbu realizācija, pašvaldībai un darbības ierosinātājiem 
sadarbojoties, atbilstoši Noteikumu Nr.157 III daļā noteiktajam nepieciešams iesniegt dokumentus VPVB 
lēmuma pieņemšanai par SIVN procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu. Tajā pašā laikā, lai novērstu 
iespējamu dublēšanos un, vadoties no labas pārvaldības prakses, rekomendējams šādos gadījumos 
iespējami pārdomāti plānot konkrētos risinājumus, lai tie būtu savstarpēji atbilstoši un ietver jau zināmus 
risinājumu pamatparametrus, ko iespējams argumentēti izvērtēt, tādējādi rodot iespēju novērst 
dublējošus novērtējumus lokālplānojuma un paredzēto darbību veikšanas kontekstā. 
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8. IETEKMES UZ VIDI SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI 

Aknīstes novada teritorijas plānojums, lai samazinātu plānošanas dokumentā paredzēto darbību ietekmi 
uz dabas un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, paredz dažādus pasākumus, kas gan tieši, gan netieši mazinās 
darbību iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi. 

Teritorijas plānojuma saistošajās sadaļās Grafiskajā daļā un Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos (TIAN) noteikti risinājumi Aknīstes pilsētas, ciemu un lauku teritoriju atļautajai teritorijas 
izmantošanai (funkcionālais zonējums, TIN), apbūvei un labiekārtojumam, pilsētas un ciemu teritoriju 
robežām, transporta un inženiertehniskās apgādes infrastruktūrai, ielu sarkanajām līnijām u.c., ņemot vērā 
gan esošo teritorijas izmantošanu un pašvaldības attīstības tendences, fizisko un juridisko personu 
priekšlikumus, spēkā esošo teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu izvērtējumu, 
kompetento institūciju un kaimiņu novadu pašvaldību nosacījumus un sniegto aktuālo informāciju, 
augstāka līmeņa teritorijas plānošanas dokumentu vadlīnijas, normatīvos aktus u.c.. 

Noteiktais funkcionālais zonējums un apakšzonējums, TIN bāzēts uz sekojošiem galvenajiem principiem: 

✓ atļauto izmantošanu klasifikācija veidota saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto vienoto 
funkcionālo zonu iedalījumu; 

✓ klasifikācija izveidota ar mērķi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc iespējas 
mazāku to skaitu; 

✓ nosakot vienotas funkcionālās zonas, iespēju robežās apvienotas spēkā esošajā teritorijas 
plānojumā noteiktās zonas ar līdzīgiem izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

✓ ievērots pēctecības princips, iespēju robežās maksimāli saglabāts šobrīd spēkā esošais regulējums 
attiecībā uz teritorijas izmantošanu un apbūvi, izvērtējot lietderību un aktuālo situāciju. 

Funkcionālo zonu izmantošana - jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības Aknīstes pilsētā, Asares, 
Ancenes, Gārsenes un Kraujas ciemos un lauku teritorijā, apbūves rādītāji un citas prasības konkrētai 
atļautajai teritorijas izmantošanai tiek noteiktas TIAN. Blīvas dzīvojamās apbūves (savrupmāju un mazstāvu 
daudzdzīvokļu namu) teritorijas tiek plānotas Aknīstes pilsētā un ciemos, jauktas apbūves teritorijas 
atbilstoši vēsturiskajai apbūves un izmantošanas struktūrai Aknīstes pilsētas centrā. Asares, Ancenes, 
Gārsenes un Kraujas ciemu teritoriju robežas pārskatītas (samazinātas un/vai paplašinātas) un precizētas 
atbilstoši pašreizējai un plānotai apbūves situācijai, aktuālajai kadastra situācijai (zemes vienību robežām). 

TIAN izdalītas arī atsevišķas prasības arhitektūras pieminekļa “Baltkalnu” dzīvojamās ēkas un vēstures 
pieminekļa Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas teritorijai (TIN1), vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajām un 
dabas teritorijām (TIN4), ainaviski vērtīgai teritorijai (TIN5), vietējas nozīmes transporta infrastruktūras 
attīstības teritorijām -  pašvaldības perspektīvās ielas un ceļi (TIN7). 

Tematiskie grafiskie attēli par valsts un pašvaldības īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un objektiem, 
kultūras pieminekļiem, kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem, apdzīvojuma struktūru, ielu un ceļu 
kategorijām, inženiertehnisko un meliorācijas infrastruktūru, zemes vienību piederību, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķiem, piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām u.c.  ir apkopoti atsevišķā 
sējumā. 

8.1. NOTEIKTĀS AIZSARGJOSLAS  

Viens no instrumentiem ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšanai ir Latvijas Republikas tiesību 
aktos noteikto aizsargjoslu prasību ievērošana.  

Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs tiek attēlotas visa veida aizsargjoslas, kas attiecas uz Aknīstes 
novada teritoriju un kuru platums ir lielāks par 10 m, kā arī 10 m virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 
pilsētu un ciemu teritorijās un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslas. 
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TIAN 7.3.apakšnodaļā „Aizsargjoslas” tiek noteikti visi aizsargjoslu veidi - vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas, ekspluatācijas aizsargjoslas, sanitārās aizsargjoslas un drošības aizsargjoslas 
(saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.i. 11.07.1997. likumu „Aizsargjoslu likums” un 
atbilstošajām attiecīgo aizsargjoslu noteikšanas metodikām).  

Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem t.sk. individuāli noteiktās aizsardzības 
zonas).  

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

Grafiskajā daļā attēlotas stingrā režīma (10 m – 50 m) aizsargjoslas ap SIA “Aknīstes pakalpojumi” 
apsaimniekotajiem centralizētās ūdensapgādes urbumiem Aknīstes pilsētā, Asares, Ancenes un Gārsenes 
ciemos un VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” apsaimniekotajiem centralizētās ūdensapgādes 
urbumiem Kraujas ciemā, kā arī urbumu ķīmisko un bakterioloģisko aizsargjoslu teritorijas, atbilstoši 
artēzisko urbumu apsaimniekotāja sniegtajai informācijai, urbumu tehniskajām pasēm. 

Aprobežojumus aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām nosaka Aizsargjoslu likums, kā arī 24.01.2004. MK 
noteikumi nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. Minētie likumdošanas 
akti nosaka, ka: stingrā režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta 
ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtvē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes 
objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai (nodrošinot ūdens ņemšanas vietas tehnisko notekūdeņu 
attīrīšanu un notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas sistēmās vai uz vietējām attīrīšanas iekārtām un 
virszemes notekūdeņu novadīšanu ārpus stingrā režīma aizsargjoslas robežām), aizliegts plānot un realizēt 
jaunu individuālo un sabiedrisko dzīvojamo apbūvi un atrasties nepiederošām personām, kuras nav 
saistītas ar ūdens ieguves un apgādes objektu darbības nodrošināšanu ūdens ņemšanas vietās. 

Ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi. 
Ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto gruntsūdeņu (neaizsargātu) ūdens horizontu vai pazemes ūdens 
krājumu mākslīgas papildināšanas metodi, ķīmiskajā aizsargjoslā 500 metru platā joslā ap stingrā režīma 
aizsargjoslu aizliegts: veikt meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu, 
izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu esošo ciemu teritorijās un ēku un būvju būvniecībai viensētās 
ārpus ciema teritorijas robežām, kā arī gadījumos, kad tas nepieciešams ūdensapgādes būvju būvniecībai, 
veidot jaunus ciemus un paplašināt esošos, ārpus esošajiem ciemiem sadalīt zemi zemes vienībās, kas 
mazākas par 2400 m2, no jauna projektējamos un pārbūvējamos būvobjektos novadīt notekūdeņus (arī 
pēc attīrīšanas lokālajās attīrīšanas iekārtās) gruntī un virszemes ūdensobjektos, kā arī ierīkot atkritumu 
apglabāšanas poligonus. 

Bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais 
izvērtējums. Ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto pazemes (no virszemes piesārņojuma infiltrācijas 
neaizsargātu) ūdens horizontu, kā arī pazemes ūdens resursu mākslīgas papildināšanas metodi, papildus 
jāievēro stingrā režīma aizsargjoslas aprobežojumi. Bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegta arī derīgo 
izrakteņu ieguve, vides riska objektu izvietošana (DUS, atkritumu apglabāšanas poligoni u.c.). 

Teritorijas plānojuma risinājumi ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslu teritorijās nav pretrunā normatīvo aktu 
prasībām. 

Ņemot vērā AS “Latvijas Valsts meži”96 (turpmāk LVM) priekšlikumu meža aizsargjoslas ap Aknīstes pilsētu 
teritoriju maiņai, Teritorijas plānojumā pārskatīts meža aizsargjoslas ap Aknīstes pilsētu novietojums. 
Izvērtējot konkrētās meža teritorijas, LVM piedāvāja atcelt meža aizsargjoslas ap pilsētu statusu mežam 

 

96 AS “Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģiona nosacījumi Aknīstes novada teritorijas plānojuma izstrādei (01.10.2019., Nr.4.1-
2_08co_101_19_713) 
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zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56250080088 (57. un 58. kvartālā) un noteikt meža aizsargjoslu ap 
pilsētu mežam zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56620030204 (87. kvartāls). Zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 56620030204 (87. kvartāls) atrodas vairākas LVM ierīkotas un uzturētas atpūtas 
vietas ar galdiem, soliem, nojumēm, ugunskura vietām, kā arī gājēju tiltiņi un pastaigu takas. Norādītā 
meža teritorija ir populāra vietējo iedzīvotāju vidū un bieži apmeklēta. Grafiskajā daļā attēlota meža 
aizsargjoslas teritorija meža zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56620030204 (87. kvartāls), ņemot 
vērā LVM priekšlikumu. 

Lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu 
negatīvās ietekmes Aizsargjoslu likums paredz, ka atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu 
laukiem ir nepieciešama 200 m sanitārā aizsargjosla, atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai 
dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai - 100 m, bet attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā – 
50 m sanitārā aizsargjosla, kas nosakāma no objekta ārējās robežas vai ārējās malas. Aizsargjoslu likumā ir 
noteikti aprobežojumi attiecībā uz jaunu, ar NAI darbību nesaistītu ēku būvniecību un jaunu dzeramā 
ūdens ņemšanas vietu ierīkošanu. 

Līdz ar to jaunu dzīvojamo apbūvi un dzeramā ūdens ņemšanas vietu ierīkošanu ierobežo sanitārās 100 m 
aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām - Aknīstes pilsētas NAI BIO-M-45 (Aknīstē, Dzirnavu ielā 
21A), Aknīstes pilsētas otrajām NAI BIO-M-100 (Aknīstē, Saltupes ielā 9), Asares ciema NAI ASD PC, 
Ancenes ciema NAI BIO-100, Gārsenes NAI BIO-100 un 200 m aizsargjosla ap VSIA “Aknīstes 
psihoneiroloģiskā slimnīca NAI BIO -100 Kraujas ciemā. Šajās sanitārajās aizsargjoslās ap NAI Teritorijas 
plānojumā netiek plānota dzīvojamās apbūves attīstība.   

Savukārt kapsētu - Aknīstes pilsētas kapu (Aknīstes pilsētā), Jauno Vilkupes kapu (Aknīstes pagastā), 
Emsiņu kapu un Ancenes kapu (Asares pagastā), Gārsenes centra kapu un  Aknīstes psihoneiroloģiskās 
slimnīcas (PNS) kapu (Gārsenes pagastā) 300 m sanitārajās aizsargjoslās nav pieļaujama lokālo 
ūdensapgādes vietu ierīkošana. 

Vides pārskatā netiek uzskaitītas un analizētas visas aizsargjoslas, jo tās tiek atrunātas Teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Vides pārskatā aizsargjoslas tiek analizētas 
pēc nepieciešamības un kā secinājumi tiek izvērtēta to atbilstība/neatbilstība spēkā esošajai likumdošanai. 

Jaunveidojamajiem objektiem visa veida aizsargjoslas ir jānosaka un jāattēlo lokālplānojumos, 
detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvniecības ieceres dokumentācijās atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

8.2. PLĀNOŠANAS DOKUMENTĀ NOTEIKTIE IEROBEŽOJUMI UN NOSACĪJUMI 

Aknīstes novada teritorijas plānojumā noteikti nosacījumi un ierobežojumi, kas samazinās ar teritorijas 
attīstību saistīto darbību ietekmi uz vidi. Plānošanas dokumentā iekļauti pasākumi, kas paredz vides, dabas 
un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību. 

NOSACĪJUMI KULTŪRVĒSTURISKĀ, AINAVISKĀ, UN DABAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANAI UN 

AIZSARDZĪBAI 

Viens no Aknīstes novada attīstības mērķiem ir arī saglabāt Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona daudzveidīgo 
kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, kas ietver gan valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus un ĪADT, 
gan pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus un ainaviski vērtīgās dabas teritorijas. 

Respektējot kultūras pieminekļu un to kultūrvēsturiskās vides vērtības, Teritorijas plānojumā noteikta 
funkcionālā zonējuma apakšzona un teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kurās TIAN noteikti specifiski 
nosacījumi atļautajai apbūvei un labiekārtojumam: 
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✓ Publiskās apbūves teritorija (P1) - arhitektūras pieminekļa Asares luterāņu baznīca teritorijā, kā arī 
pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļu - Gārsenes luterāņu baznīca, Aknīstes Svētā 
Ignācija Romas katoļu baznīca un Aknīstes luterāņu baznīca teritorijās; 

✓ Teritorijas ar īpašiem noteikumiem - arhitektūras pieminekļa “Baltkalnu” dzīvojamās ēkas teritorija 
un vēstures pieminekļa Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas teritorija (TIN1), iekļaujot individuālās 
aizsardzības zonas teritoriju; 

✓ Noteiktas 17 vietējas (pašvaldības) nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4) - Aknīstes 
pilsētas vēsturiskās apbūves kvartāls starp Augšzemes ielu, Pasta ielu, Krasta ielu un Strādnieku 
ielu, Kukutenes ozolu aleja, Gārsenes pils (muižas) kultūrvēsturiskā apbūve ar parku, Gārsenes 
luterāņu baznīca, Gārsenes kapliča, Asares parks, Radžupes ieleja, Aknīstes luterāņu baznīca, 
Aknīstes Svētā Ignācija Romas katoļu baznīca un Vecās Aknīstes katoļu baznīcas vārti, Vilkupes 
kapu kapliča un Vilkupes kapu vārti, akmens “Lutauši”, akmens “Barona krēsls”, Altārakmens, 
Romzas dižakmens, piemineklis kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem un hercoga 
Jēkaba kanāla posms; 

✓ Noteikta ainaviski vērtīgā teritorija (TIN5) – Dienvidsusējas (Susejas) ielejas ainaviski vērtīgā 
teritorija. TIN5 teritorija noteikta pa dabā redzamām robežām - no Aknīstes pils robežas līdz 
novada administratīvās teritorijas robežai starp valsts reģionālo autoceļu P73 un pašvaldības ceļu.  

TIAN noteiktas prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un ĪADT aizsardzībai. Grafiskajā daļā 
attēlotas ĪADT, to funkcionālās zonas, kultūras pieminekļu teritorijas, kultūras pieminekļu aizsardzības 
zonas, t.sk. individuālās aizsardzības zonas (turpmāk – IAZ). Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādātās 
ĪAZ ap kultūras pieminekļiem ļauj racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras 
pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

TIAN IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI 

✓ Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā darbība, arī 
apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras 
pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un 
apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. 
tml.). Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļa aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras 
piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

✓ Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, 
ūdenstilpņu iekārtošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi. Jebkuriem zemes 
darbiem, kas skar arheoloģijas pieminekļu teritorijas un aizsardzības zonas, nepieciešams 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) saskaņojums un arheoloģiskās izpētes vai 
uzraudzības nodrošinājums. 

✓ Pārbūvējot vai atjaunojot arhitektūras pieminekļu ēkas nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un 
arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, verandu, lodžiju, dekoratīvo fasāžu 
rotājumu, u. c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma izmaiņas. Oriģinālie 
logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs 
nav iespējama. Nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas vai metāla konstrukciju logiem. Durvju 
un kāpņu nomaiņas gadījumā tās izgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm. Fasāžu 
apmešanu vai apšūšanu veic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja 
nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, to veic no ēkas iekšpuses. 

✓ Publiskās apbūves teritorijā (P1) (Asares luterāņu baznīcas, Gārsenes luterāņu baznīcas, Aknīstes 
Svētā Ignācija Romas katoļu baznīcas un Aknīstes luterāņu baznīcas teritorijās) atļauta tikai 
reliģisko organizāciju ēku apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa, kas ietver apstādījumus un 
labiekārtojumu, t.sk. autostāvvietas publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai. Nav atļauta P1 
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teritorijas sadalīšana un jaunas apbūves veidošana, izņemot, ja tā nepieciešama baznīcas reliģisko 
funkciju nodrošināšanai. Atļautā maksimālā apbūves intensitāte 80%, maksimālā apbūves 
augstums un stāvu skaits  - 9 m, 1 stāvs un mansarda izbūve (neattiecas uz baznīcu ēku pārbūvi 
vēsturiskajā veidolā). Labiekārtojums un apbūve, ja tā nepieciešama baznīcas  reliģisko funkciju 
nodrošināšanai, veidojama ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un 
autentiskumu, saskaņojot ar NKMP un pašvaldības būvvaldes arhitekti. 

✓ TIN1 teritorijās (arhitektūras pieminekļa “Baltkalnu” dzīvojamās ēkas teritorija un vēstures 
pieminekļa Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas teritorija” izmantošanā un apsaimniekošanā 
ievērojami individuālo aizsardzības zonu uzturēšanās režīma noteikumi. Nav atļauta jaunas 
apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo kultūrvēsturisko apbūvi. Pieļaujama tikai 
tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, kas ar savu apjomu, arhitektonisko izveidojumu, 
augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nerada vizuālās uztveres traucējumu 
kultūrvēsturiskajai apbūvei un tās dabiskajai un tradicionālajai ainavai, apbūves parametrus 
saskaņojot ar NKMP un pašvaldības būvvaldes arhitektu. Jaunbūvējamo būvju augstums nedrīkst 
pārsniegt kultūrvēsturiskās apbūves augstumu. Būvju funkcija nedrīkst būt pretrunā ar 
tradicionālās vides raksturu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību kopumā radīto noskaņu 
saglabāšanu (nav pieļaujamas rūpnieciska rakstura, sprādzienbīstamas, ugunsnedrošas, ar 
paaugstinātu trokšņa līmeni vai piesārņojumu saistītas būves). Paredzot jebkura veida atļauto 
būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu, pašvaldības būvvalde būvniecības ieceres akceptā vai 
būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai. 

✓ Arhitektūras pieminekļa Asares luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.8898) individuāli 
noteiktajā aizsardzības zonā (funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorijas (L)) atļauta tikai tāda 
apbūve, kas ar funkciju, apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un 
tonalitāti nepazemina kultūras pieminekļu vērtību un nerada traucējumus to ietverošajai ainavai. 
Nav pieļaujama vēsturiski izveidojušās vides raksturam neatbilstoši blīva apbūve, liela apjoma un 
kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves veidošana, kā arī rūpnieciska rakstura, 
sprāndzienbīstamas, ugunsnedrošas, ar paaugstinātu trokšņu līmeni vai piesārņojumu saistītas 
būves un darbības, kas saistītas ar ekoloģisko apstākļu negatīvām pārmaiņām: augsnes eroziju, 
ķīmisku vai fizisku augsnes un gaisa piesārņošanu. 

✓ TIN4 teritorijās saglabājama raksturīgā vide - reljefs, apstādījumu, apzaļumojuma un apbūves 
raksturs, koku grupas un alejas, savvaļas puķu audzes, kā arī raksturīgie skatu punkti uz 
kultūrvēsturiskajiem objektiem un dabas ainavām. Apbūves atjaunošana ir jāveic, saglabājot 
vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan 
arhitektoniskajām kvalitātēm, saskaņā ar pašvaldības būvvaldē apstiprinātu būvniecības ieceres 
dokumentāciju. Nav pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves 
veidošana. 

✓ TIN4 teritorijās pārbūvējot vai atjaunojot kultūrvēsturiskās ēkas nav pieļaujama to fasāžu 
vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, dekoratīvo fasāžu 
rotājumu u.c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma izmaiņas. 
Kultūrvēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama 
tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas 
konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā tās jāizgatavo autentiskas iepriekšējām 
durvīm vai kāpnēm. Kultūrvēsturisko ēku fasāžu apmešana vai apšūšana jāveic ar vēsturiskajām 
tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama ēkas ārsienu siltināšana, tā jāveic 
no ēkas iekšpuses. 

✓ Aknīstes pilsētas vēsturiskās apbūves kvartālā jaunajai apbūvei stilistiski jāiekļaujas kopējā kvartāla 
apbūvē. Strādnieku ielā saglabājams vēsturiskais bruģis. 
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✓ TIN5 teritorijā izvērtējot konkrēto situāciju un nepieciešamību, ainavisko apsvērumu risināšanai 

Pašvaldība var izvirzīt prasību izstrādāt ainavu tematisko plānojumu vai meža ieaudzēšanas plānu 

lauksaimniecības zemju lietošanas kategoriju maiņai meža zemēs. Liela apjoma objektu 

(telekomunikāciju torņi (virs 30 m), ražošanas vai noliktavu ēkas u.c.), tehniskās infrastruktūras un 

apbūves izvietošanai, ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5) nepieciešams atbilstošās nozares 

speciālista vai eksperta atzinums par plānotā objekta ietekmi uz ainavu un ieteikumi tās 

mazināšanai. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu 

arhitektūras stilu un ēku apdares materiālus. Būvju novietojums un labiekārtojums nedrīkst aizsegt 

skatus uz ainavu vērtībām, pārvietojoties pa autoceļiem. Būvniecība, labiekārtojums un zemes 

lietošanas kategorijas maiņa vai atmežošana TIN5 teritorijās pieļaujama atbilstoši Teritorijas 

plānojumā, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošos normatīvos aktos noteiktajai kārtībai 

un ierobežojumiem. 

✓ Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas 

ainaviskajās teritorijās TIN5, kā arī pieguļošajiem nekustamajiem īpašumiem pie ainaviski 

vērtīgajām teritorijām TIN5, pašvaldības būvvalde būvatļaujā vai būvniecības ieceres akceptā 

norāda specifiskas prasības. Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras labiekārtojuma objektus 

(informācijas stendus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes u.c.) 

atļauts izvietot tikai ar kompetento valsts iestāžu un Pašvaldības saskaņojumu. 

Lai saglabātu dabas vērtības, Radžupes ielejas teritorijā nav rekomendējama koku ciršana kailcirtē. 
Nepieciešama bebru skaita regulēšana un to darbības ierobežošana. 

Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, nepieciešamības gadījumā var noteikt arī citus pašvaldības 
nozīmes aizsargājamos kultūrvēsturiskos, ainaviskos un dabas objektus, izvirzot papildus konkrētas 
prasības, lai nesamazinātu ēkas/būves, dabas teritorijas vai objekta vēsturisko, ainavisko u.c. vērtību. 

NOSACĪJUMI DZĪVOJAMĀS APBŪVES VEIDOŠANAI 

Teritorijas plānojumā blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas (Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) plānotas Aknīstes pilsētā un ciemos – Asare, Ancene 
(Asares pagastā), Gārsene, Kraujas (Gārsenes pagastā). 

Ņemot vērā Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas publiskās apspriešanas rezultātus un iedzīvotāju 
priekšlikumus no Asares ciema teritorijas robežas izslēgtas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5644 
004 0277, 5644 004 0024 un 5644 004 0268, kurās tiek veikta lauksaimnieciska izmantošana un netiek 
plānota blīva dzīvojamā apbūve. 

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) noteiktas Aknīstes pilsētā un ciemos - Gārsene, Asare un Ancene, lai 
nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam pilsētas un ciemu teritorijās, paredzot atbilstošu 
infrastruktūru. Jaunas DzS teritorijas plānotas Aknīstes pilsētas un ciemu teritoriju centra daļās, kur ir 
iespēja pieslēgties pie pašvaldības centralizētajiem tīkliem, kā paplašinājums jau esošajai savrupmāju 
dzīvojamajai apbūvei. 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) noteiktas Aknīstes pilsētā un Gārsenes, Asares, Ancenes 
un Kraujas ciemos ar jau esošu daudzdzīvokļu namu apbūvi līdz trijiem stāviem, lai iedzīvotājiem 
nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Iespējas jaunas DzM teritorijas attīstībai 
plānotas Aknīstes pilsētā kvartālā starp Skolas, Skanstes un Saltupes ielām, pie jau esošo mazstāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūves. 
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Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD) ar apbūvi virs 3 stāviem Aknīstes novadā netiek 
plānotās. 

TIAN IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI 

✓ DzS teritorijās galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve (savrupmājas un dvīņu mājas). 
Publiskās apbūves objekti atļauti kā papildizmantošanas veids. Minimāla jaunveidojamā zemes 
vienības platība 1200 m2, maksimālais apbūves blīvums 30%, apbūves maksimālais augstums un 
stāvu skaits - 12 m, 2 stāvi un mansarda stāva izbūve. 

✓ DzM teritorijās galvenais izmantošanas veids ir daudzdzīvokļu namu apbūve līdz trijiem stāviem, 
rindu māju un savrupmāju apbūve. Kā papildizmantošanas veids atļauta arī publiskā apbūve un 
labiekārtota ārtelpa, kas ietver publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma 
infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu 
nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai. Minimāla jaunveidojamā zemes 
vienības platība 1200 m2, maksimālā apbūves intensitāte 110%, minimālā brīvā zaļā teritorija 40%, 
apbūves maksimālais augstums un stāvu skaits - 15 m, 3 stāvi. 

✓ DzS teritorijās nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo 
iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. 

✓ DzM teritorijās nav atļautas degvielas un gāzes uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu 

apkopes uzņēmumi. 

✓ Jaunveidojamajām DzS teritorijām, obligāti jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja maģistrālie ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli ir izbūvēti 

pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu. Visām Mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām (DzM) ir 

obligāta centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija un siltumapgāde vai vienota lokālā ēkas 

siltumapgādes sistēma. 

✓ Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā autonovienē paredz autostāvvietu vismaz 1,5 automašīnai. 
Palīgēkas - šķūnīši u.tml. pie daudzdzīvokļu mājām izbūvējamas vienotā stilā, saskaņojot ar 
pašvaldības būvvaldi. 

✓ Aizliegts veikt būvniecību piesārņotās teritorijās, ja nav veikta to rekultivācija un/vai sanācija, kā 
arī izmantot teritoriju, ēkas un būves dzīvojamajai un publiskajai funkcijai pirms nav novērsts 
esošais vides piesārņojums. Potenciāli piesārņotajās vietās pirms jaunas atļautās izmantošanās 
uzsākšanas vai būvniecības jāveic izpēte un, ja tiek konstatēts piesārņojums, jāveic teritorijas 
rekultivācija un/vai sanācija.  

✓ Jaunas dzīvojamās apbūves veidošana atļauta arī Jauktās centra apbūves teritorijās (JC) Aknīstes 
pilsētas centra teritorijās gar Augšzemes ielu un pie Skolas ielas, kā arī Ancenes ciemā (bijušā 
bērnudārza ēkas un teritorija) ar jau vēsturiski izveidojušos vai plānotu jauktu izmantošanas 
spektru. Daudzdzīvokļu māju apbūve līdz 3 stāviem un rindu māju apbūve, kā palīgizmantošana 
atļauta arī Publiskās apbūves teritorijās (P). 

✓ Viensētu apbūve atļauta Lauksaimniecības teritorijās (L1) Aknīstes pilsētas un ciemu teritoriju 
perifērijas daļās, kā arī novada lauku teritorijā, kur noteiktas Lauksaimniecības teritorijas (L). 

NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI RAŽOŠANAS TERITORIJĀM 

Lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu, nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi 
un transporta infrastruktūru, Teritorijas plānojumā noteiktas Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R). 
Ražošanas teritorijas plānojumā plānotas jau vēsturiskajās vietās Aknīstes pilsētā (abpus Melioratoru 
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ielai, Lauku ielai, Kalna ielai u.c.), kur jau pašlaik darbojas ražošanas uzņēmumi.   Jauna ražošanas teritorija 
plānota Aknīstes pagasta lauku teritorijā pie jau esošās SIA “HAWITA baltic” kūdras pārstrādes rūpnīcas, 
tās paplašināšanai – jaunas ražošanas ēkas kūdras substrāta ražošanai būvniecībai u.c. uzņēmuma 
darbībai nepieciešamajai infrastruktūrai. Šeit jau ir nepieciešamā tehniskā infrastruktūra un uzņēmējs 
plāno ieguldīt investīcijas uzņēmējdarbības vides attīstībā. 

Veidojot jaunus rūpnieciskos objektus, ir jāizvērtē, vai konkrētās darbības un objekti neatbilst Novērtējuma 
likuma 1.un/vai 2.pielikumā minētajām darbībām un to noteiktajiem robežsliekšņiem.  

R teritorijās esošo un plānoto ražošanas uzņēmumu radītās emisijas var būt tikai tik nenozīmīgas, ka  

Vieglās rūpniecības uzņēmumu, kas nerada piesārņojumu, būvniecība atļauta arī Jauktās centra 
apbūves teritorijās (JC) Aknīstes pilsētas centra teritorijās gar Augšzemes ielu un pie Skolas ielas. 

Lauksaimniecības teritorijās (L, L1) atļauti vieglās rūpniecības uzņēmumi un lauksaimnieciskās ražošanas 
uzņēmumi.  

TIAN IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI 

✓ R teritorijās galvenais izmantošanas veids ir rūpnieciskā apbūve (vieglās, lauksaimnieciskās 
ražošanas, energoapgādes, smagās un pirmapstrādes, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes 
uzņēmumu) un noliktavu apbūve.  Kā papildizmantošanas veids atļauta arī publiskā apbūve (biroju, 
tirdzniecības/pakalpojumu objektu apbūve). Minimāla jaunveidojamā zemes vienības platība - pēc 
funkcionālās nepieciešamības, maksimālā apbūves intensitāte 150%, minimālā brīvā zaļā teritorija 
10%, apbūves maksimālais augstums - atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai cita 
tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai. 

✓ Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā jāparedz pasākumi 
apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu - prettrokšņa 
sienas, aizsargstādījumi u. tml.. 

✓ Atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un sānpagalmos. Atklātu uzglabāšanu nožogo ar 

necaurredzamu žogu, saskaņā ar pašvaldības būvvaldes nosacījumiem. 

✓ Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības paredz apstādījumiem. 

✓ Intensīvās audzēšanas kompleksi un lopkopības un putnkopības fermas atļautas tikai ārpus 
Aknīstes pilsētas un ciemu teritoriju robežām. 

✓ Veidojot jaunas ražotnes vai citus piesārņojumu radošus objektus, ja Rūpnieciskās apbūves 

teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot Tehniskās apbūves 

teritorijām (TA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ražotājs sev piederošajā teritorijā gar 

zemes vienības/u robežu vai ap piesārņojumu radošo objektu ierīko buferzonu. Tās platumu nosaka 

un pamato detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, atkarībā no uzņēmuma 

darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti. 

✓ Sanitārās un drošības aizsargjoslas jaunveidojamajiem piesārņojumu radošiem objektiem nedrīkst 

pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņots ar kaimiņu zemes vienības 

īpašnieku. 

✓ Būvēm, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, attālums no zemes vienību robežām ar 
dzīvojamo vai publisko apbūvi nedrīkst būt mazāks par 50 m, izņemot inženiertehniskās apgādes 
tīklu un objektu izvietošanu un teritorijas labiekārtojumu. 

✓ Būves, kas nepieciešamas ražošanas materiālu apstrādei, nedrīkst būt īslaicīgas lietošanas būves. 
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NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI 

Aknīstes novadā derīgo izrakteņu ieguves vietas (aktīvi karjeri un karjeri, kuriem normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtība akceptēta paredzētā darbība – derīgo izrakteņu ieguve, izsniegta VVD licence vai 
atļauja derīgo izrakteņu ieguvei) noteiktas kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1). R1 teritorijas (derīgo 
izrakteņu – kūdra, smilts, smilts – grants, smilšmāls esošie un plānotie ieguves karjeri) noteikti, lai 
nodrošinātu derīgo izrakteņu ieguves darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, 
inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru un TIAN izvirzītu nosacījumus derīgo izrakteņu 
ieguvei. 

Teritorijas plānojumā R1 teritorijas noteiktas ņemot vērā pēctecības principu – saglabājot spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā, kā arī ņemot vērā aktuālās VVD izsniegtās atļaujas un licences derīgo izrakteņu 
ieguvei - kūdras atradnes “Baltmuižas purvs”97 (Gārsenes pagasta ziemeļaustrumu daļā), “Lielais Aknīstes 
purvs”98 (Aknīstes pagasta ziemeļos), smilts, smilts-grants atradnes, smilšmāla atradnes “Brēķu saules”, 
“Kokneši”, “Pāvulāni”, “Līči I”. 

Teritorijas plānojuma 2.redakcijas risinājumi neparedz esošo kūdras ieguves lauku paplašināšanu pie dabas 
lieguma “Baltmuižas purvs” teritorijas (R1 teritorija noteikta atbilstoši VVD izsniegtās licences Nr.8/132 kūdras 
atradnes “Baltmuižas  purvs” licences laukuma robežām).  

Lai samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, ko varētu radīt plānotās darbības – derīgo 
izrakteņu ieguve īstenošana, TIAN noteikti pasākumu un risinājumu, definēti nosacījumi derīgo izrakteņu 
ieguvei, teritoriju izmantošanai un attīstībai. 

LV normatīvo aktu noteiktajā kārtībā derīgo izrakteņu ieguve, atļauta tikai teritorijas plānojuma TIAN 
norādītajās funkcionālajās zonās – Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R1), Lauksaimniecības teritorijās (L), 
Mežu teritorijās (M) un Ūdeņu teritorijās (Ū).   

Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām zemes dzīļu ieguves jomā, 
saskaņojot darbību ar kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm un pašvaldību. 

Plānojot derīgo izrakteņu ieguvi vai citas darbības, pirms to uzsākšanas ir jāizvērtē, vai plānotās darbības 
neatbilst objektiem, kuriem atbilstoši Novērtējuma likuma 1.pielikumā noteiktajam ir jāveic ietekmes uz 
vidi novērtējuma (turpmāk IVN) procedūra. Savukārt atbilstoši minētā likuma 2.pielikuma 1)punkta 
1)apakšpunktā noteiktajai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, ja šīs zemes 
platība ir lielāka par 50 hektāriem, 1)punkta 4)apakšpunktā noteiktajai apmežošanai un atmežošanai, ja 
zemes platība lielāka par 50 hektāriem, 2)punkta 1)apakšpunktā noteiktajam derīgo izrakteņu ieguvei 5 
hektāru vai lielākā platībā, kūdras ieguvei 25 hektāru vai lielākā platībā, 3)punkta 8)apakšpunkta vēja 
elektrostaciju būvniecībai, kā arī citām darbībām, kas pārsniedz Novērtējuma likuma 2.pielikumā noteiktos 
robežlielumus, attiecināms ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.  

Paredzētās darbības - derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi novērtējums veicams normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos pēc iespējas agrākā derīgo izrakteņu ieguves plānošanas, projektēšanas un lēmumu 
pieņemšanas stadijā.  

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība vispusīgi 
izvērtējot ziņojumu, sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai 
neakceptēšanu. 

 
97 Lielākie kūdras ieguves lauki atrodas blakus esošajā Ilūkstes novadā 
98 Izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Vides pārraudzības valsts birojs, IVN projekti, derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku 
paplašināšana kūdras atradnē “Lielais Aknīstes purvs (Kūdras fonda Nr.4808)” (AS “Latvijas valsts meži”). 
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TIAN IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI 

 

✓ Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta Aknīstes pilsētas un ciemu teritorijās un tuvāk par 500 m no 

pilsētas vai ciema teritorijas robežas, kā arī tuvāk par 300 m no lauku teritorijā esošas dzīvojamās 

vai publiskās apbūves teritorijā esošas būves, kā arī tūrisma un rekreācijas objektiem, izņemot 

gadījumu, ja saņemts nekustamā īpašuma, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā 

valdītāja saskaņojums. 

✓ Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta kultūras pieminekļu teritorijās, vietējas nozīmes 
kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgā teritorijā (TIN5), ĪADT un tuvāk 
par 200 m no tās robežas. ĪADT vai tuvāk par 200 m no ĪADT robežas, derīgo izrakteņu ieguve kā 
izņēmums pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj spēkā esošie ĪADT normatīvie akti un 
saņemts DAP saskaņojums, kultūras pieminekļu aizsardzības zonās - ja tiek saskaņots NKMP, TIN4 
un TIN5 teritorijā - ja tiek saskaņots pašvaldībā. 

✓ Nav atļauta derīgo izrakteņu ieguve tuvāk par 300 m no kapsētu teritorijas (DA1 teritorijas) 
robežas. 

✓ Plānojot jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjerus, izstrādā transporta shēmu, lai novērstu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvotajām vietām gar transportēšanas ceļiem, saskaņojot ar 
pašvaldību un VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

✓ Derīgo izrakteņu karjeru izstrādātāji uztur kārtībā derīgo izrakteņu transportēšanā izmantojamos 
ceļus, neatkarīgi no īpašuma piederības, veic to atputekļošanu vai asfaltēšanu līdz valsts 
galvenajam vai reģionālajam autoceļam pirms izstrādes uzsākšanas un izstrādes laikā, kā arī 
vienojas par pašvaldības un privāto ceļu izmantošanu ar privātīpašnieku, to saskaņojot ar 
pašvaldību. Stingri ievēro drošības pasākumi un ierobežo nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā. 

✓ Derīgo izrakteņu ieguves  vietās nav atļauta atkritumu izgāšana. 

✓ Lai novērstu draudus vides un apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pasliktināšanai, kā arī 
sekmētu ieguves vietas iekļaušanos ainavā, pēc derīgo izrakteņu ieguves vietas ekspluatācijas 
beigām, derīgo izrakteņu ieguvējam ir jāveic derīgo izrakteņu ieguves vietas teritorijas 
rekultivācija, saskaņā ar projektu, kā arī jāsakārto karjeru izstrādes laikā bojātā infrastruktūra - 
piebraucamie ceļi u.c.. Pēc rekultivācijas zemes vienībai nosaka izmantošanu atbilstoši funkcionālo 
zonu Lauksaimniecības teritorija (L), Ūdeņu teritorija (Ū) vai Mežu teritorija (M) noteikumiem. 

Lai novērstu plašu degradēto teritoriju veidošanos labi pārredzamā vietā, rekultivācijas darbus 
rekomendējams uzsākt jau derīgo izrakteņu ieguves laikā. Ja tiek ierīkotas lauksaimniecības zemes, 
auglīgās zemes slānim jāatbilst agrotehniskām prasībām. Ja zemes auglība neatbilst agrotehniskām 
prasībām, zemi jāapmežo.  

NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI MEŽA TERITORIJU IZMANTOŠANAI 

Lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko 
(mežsaimnieciskas izmantošanas), ekoloģisko (“zaļās plaušas”) un sociālo funkciju (aktīvās un pasīvās 
atpūtas) īstenošanu, Teritorijas plānojumā noteiktas Mežu teritorijas (M) un meža aizsargjoslas ap Aknīstes 
pilsētu teritorija. 

Mežsaimniecības teritoriju izmantošanu detalizē meža ierīcības un apsaimniekošanas plāni. 

Meža zemes lietošanas veida maiņa veicama normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Ja zemes vienībā, tiek 
konstatētas aizsargājamas sugas vai biotopi jāsaņem eksperta atzinums un būvniecība realizējama ārpus 
aizsargājamo sugu atradnēm vai biotopiem. 
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Saimnieciskā darbība mežu teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, veicama saskaņā 
ar šo teritoriju DAP apsaimniekošanas ieteikumiem, vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem. 

TIAN IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI 

✓ M teritorijās galvenais izmantošanas veids ir mežsaimnieciska izmantošana, mežs ĪADT un publiskā 
ārtelpa ar vai bez labiekārtojuma. Kā papildizmantošanas veids atļauta arī publiskā apbūve 
(tūrisma un atpūtas, tirdzniecības/pakalpojumu, sporta objektu apbūve), viensēta un derīgo 
izrakteņu ieguve, veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu. Minimāla jaunveidojamā zemes 
vienības platība – 2 ha, maksimālais apbūves blīvums 5%, minimālā, apbūves maksimālais 
augstums - 12 m. 

✓ M teritorijās atļauta vienas viensētas būvniecība, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha 
un aizsargjoslas vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība. 

✓ Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta M teritorijās Aknīstes pilsētas un ciemu teritorijās. 

✓ Meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot ja tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu 
ierīkošanai, jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu postījumiem vai citu specifisku funkciju 
pildīšanai. 

✓ M teritorijās atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas LV normatīvo aktu prasības un iespējams 
nodrošināt  normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības aizsardzības zonas 
teritoriju.  

Lai pēc iespējas saglabāt zaļās atpūtas un buferzonas teritorijas blīvi apdzīvotajās vietās, rekomendējams 
Aknīstes pilsētā un ciemu teritorijā esošos pašvaldības mežus saglabāt kā mežaparku - iedzīvotāju atpūtas 
teritoriju, neparedzot mežistrādi, izņemot kopšanas cirtes un apbūvi - izņemot teritorijas labiekārtošanas 
infrastruktūru un ar tūrismu un rekreāciju saistītas būves. Pilsētas un ciemu teritorijās, neatkarīgi no meža 
piederības, nav vēlama kailcirte, bet  būtu veicama tikai mežu atjaunošanas cirtes - izlases cirte, kopšanas 
cirte, ainavu un sanitārā cirte, kā arī cita cirte ko izmanto meža infrastruktūras un robežstigu izveidošanai 
un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai vai dabas vērtību saglabāšanai. Pašvaldībai rekomendējams šīs 
prasības iestrādāt atsevišķos saistošajos noteikumus (nav Teritorijas plānojuma TIAN kompetence un 
deleģējums). Atbilstoši Meža likuma 2.panta (4) daļai, pilsētu un ciemu teritorijā meža apsaimniekošanas 
papildu nosacījumus paredz arī pašvaldību saistošie noteikumi. 

Izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un būvniecības ieceres dokumentācijas meža zemēs, ir jāveic 
īpaši aizsargājamo augu sugu un īpaši aizsargājamo meža biotopu inventarizācija. 

NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI 

Lauksaimniecības teritorijas (L, L1) plānotas novada lauku teritorijā (L), Aknīstes pilsētas un Asares, 
Ancenes, Gārsenes un Kraujas ciemu teritoriju perifērijas daļās ar mērķi nodrošināt lauksaimniecības 
zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to 
saistītajiem pakalpojumiem, bet pilsētas un ciemu teritorijās perspektīvē iespējama teritorijas kā apbūves 
zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā viensētu tipa apbūve.  

TIAN tiek definētas prasības galvenajai un papildizmantošanai lauksaimniecības teritorijās, jaunu 
lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēto ēku izvietošanai un esošo dzīvnieku turēšanas ēku vai 
būvju ekspluatācijai.  Lauksaimniecības zemju lietošanas veida maiņa veicama atbilstoši LV normatīvo aktu 
prasībām. 
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TIAN IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI 

✓ L un L1 teritorijās galvenais izmantošanas veids ir lauksaimnieciska izmantošana, t.sk. 
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu un viensētu apbūve. Kā papildizmantošanas veids atļauta 
arī publiskā apbūve (tūrisma un atpūtas, tirdzniecības/pakalpojumu, sporta u.c. objekti, vieglās 
rūpniecības un energoapgādes uzņēmumi), derīgo izrakteņu ieguve un mežsaimnieciska 
izmantošana, veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu atļauta tikai lauku teritorijā. Minimāla 
jaunveidojamā zemes vienības platība - 2 ha L teritorijās, 2500 m2 - L1 teritorijās pilsētā un ciemos, 
maksimālais apbūves blīvums 30%, apbūves maksimālais augstums - 12 m, 2 stāvi un mansarda 
izbūve. 

✓ Pilsētas un ciemu teritorijās nav atļauti cūku un mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksi. No 
jauna būvējamo cūku vai mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksu minimālais attālums līdz 
pilsētas vai ciema teritorijas robežai – 3 km, līdz dzīvojamajai mājai lauku teritorijā - 1 km, izņemot, 
ja saskaņots ar dzīvojamās mājas īpašnieku, kura īpašumu skar noteiktais attālums. 

✓ Aknīstes pilsētā un ciemos mājlopiem paredzētās būves atļauts izvietot funkcionālajā zonās 
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), Lauksaimniecības teritorija (L1) un Savrupmāju apbūves 
teritorijās (DzS), ievērojot veterinārās prasības un sanitāri higiēniskās normas. 

✓ L teritorijās atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un iespējams 

nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības aizsardzības zonas 

teritoriju. 

NOSACĪJUMI ŪDEŅU TERITORIJĀS UN DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJĀS 

Teritorijas plānojumā lielākās ūdensteces un ūdenstilpes Dienvidsusēja (Suseja), Vilkupe, Radžupe, Zalvīte, 
Gārsenes Dzirnavu dīķis, Zuju ezers, Lielezers u. c. ietilpst funkcionālajā zonā Ūdens teritorija (Ū). Lai 
izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, 
transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai, Ū teritorijās galvenie izmantošanas veidi ir 
ūdenssaimnieciska izmantošana, publiskā ārtelpa ar un bez labiekārtojuma, ūdens telpas publiskā 
izmantošana.  

Sabiedrībai pieejamās, ar augiem apaudzētas un koptās publisko apstādījumu teritorijas - parki, skvēri, 
labiekārtotas ūdeņu piekrastes ar atpūtas un peldēšanās vietām, labiekārtotas pastaigu takas u.tml., kā arī 
kapsētu teritorijas ietvertas funkcionālajā zonā Dabas un apstādījumu teritorija (DA, DA1). DA teritorijas 
noteiktas Aknīstes pilsētā gar Dienvidsusēju (Suseju), zemākajās vietās aiz Skolas ielas, kur izrakti dīķi u.c., 
ciemu teritorijās (Gārsenes muižas parks, Asares parks u.c), lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, 
kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, 
ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. DA1 teritorijas ietver visas novada kapsētu 
teritorijas. 

DA teritorijās galvenie izmantošanas veidi ir publiskā ārtelpa ar un bez labiekārtojuma. DA teritorijās atļauti 
arī sezonas rakstura tirdzniecības kioski, inventāra nomas punkti, estrāde u.tml. DA1 teritorijās - kapsētas, 
ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru, tai skaitā nedzīvojamās būves - kapličas, 
krematoriju ēkas u.c., kas saistītas ar kapsētas funkcionēšanu. 

Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, nosaka publisko ūdenstilpju ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 
noteikumus, kuros tiek paredzēta ūdenstilpnes apsaimniekošanas kārtība, attīstība un aizsardzība, 
nodrošinot atbilstošu ūdens kvalitāti un nosakot saimnieciskās darbības veicēju (īpašnieku un nomnieku) 
pieļaujamās darbības ūdenstilpē un krastmalas teritorijā. 

TIAN IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI 

✓ Nav atļauta dzīvojamā apbūve uz ūdens un peldbūves uz ūdens pakalpojumu objektu ierīkošanai. 
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✓ DA teritorijās maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 10%, apbūves maksimālais 
augstums un stāvu skaits - 6 m, 1 stāvs (neattiecas uz estrādes izbūvi). 

✓ Krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem vai citiem norobežojumiem, nodrošinot piekrastes 
tauvas joslu 10 m platumā, bet gar privāto ūdeņu krastiem - 4 m. 

✓ Publiskās peldvietas norobežo ar bojām, motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana atļauta 

ūdeņos ārpus boju norobežotās teritorijas, ne tuvāk par 50 m no publiskās peldvietas, 

izņemot gadījumus, kad ūdenstransporta līdzeklis tiek nolaists ūdenī, izmantojot publiskās atpūtas 

vietas teritorijā speciāli tam izbūvētās vai iekārtotās vietas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

✓ Ūdensteču un ūdenstilpju krastu līnijas drīkst nebūtiski izmainīt krastu nostiprināšanai, lai novērstu 
ūdensteču un ūdenstilpju krastu līniju tālāku eroziju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
izstrādājot būvprojektu krastu nostiprināšanai. Krastu nostiprināšanu drīkst veikt bez krasta līnijas 
izvirzīšanas, pārvietošanas ūdensteces vai ūdenstilpes virzienā. 

✓ Pirms atpūtas un tūrisma objektu izveides izvērtē visus potenciālos kopto zaļumvietu ietekmējošos 
faktorus, lai neradītu paaugstinātu slodzi uz vidi.  

Virszemes ūdens objektu izmantošanai, t.sk. teritorijas labiekārtojuma būves, organizētas peldvietas, 
glābšanas stacijas un citas ar sportu un rekreāciju saistītās būves, ja nodomātā izmantošana nav saistīta ar 
tauvas joslā atļauto, obligāti izstrādājams detālplānojums vai būvniecības ieceres dokumentācija, vēlams 
veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Publiski pieejamo atpūtas vietu pie ūdeņiem teritorijās 
pieļaujama tikai tādu objektu būvniecība, kas paredzēti pludmales apkalpošanai (sanitārais mezgls, 
pārģērbšanās kabīnes, soliņi, atkritumu urnas u.tml.). 

Upju ieleju nogāzēs nav atļauts veikt darbības, kas paātrina virszemes ūdeņu noteci un veicina nogāžu 
erozijas procesu attīstību. Aizliegts mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (aizbērt gravas, 
grāvjus un karjerus, rakt dīķus, ierīkot drenāžu), veikt grunts nomaiņu, izņemot gadījumus, ja minētās 
darbības ir saskaņotas ar atbildīgajām institūcijām vai minēto pasākumu veikšanai izstrādāta būvniecības 
ieceres dokumentācija. 

Pašvaldībai rekomendējams pieņemt atsevišķus saistošajos noteikumus (nav Teritorijas plānojuma TIAN 
kompetence un deleģējums) par kopto apstādījumu apsaimniekošanu. 

IEROBEŽOJUMI ALTERNATĪVO ENERGOAPGĀDES OBJEKTU IZVIETOŠANAI  

Teritorijas plānojamā nav paredzētas konkrētās zonas alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām (VAN), vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu 20 kW un vairāk atļauts 
izvietot Rūpnieciskās apbūves teritorijā,  Tehniskās apbūves teritorijā un Lauksaimniecības teritorijā (L). 
VAN noteikti arī nosacījumi vēja elektrostaciju ar maksimālo jaudu 20 kW izvietošanai. 

Stacionāro saules bateriju bloku (paneļu) un saules kolektoru, siltumsūkņu zemes kolektoru izvieto 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņojot ar atbildīgajām institūcijām. 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju 
aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus Aknīstes novada teritorijā uz Dienvidsusējas (Susejas) 
upes. Hidroelektrostacijas izbūvē ievēro normatīvo aktu prasības un saskaņojot ar atbildīgajām institūcijām 
un pašvaldību. 

TIAN IEKĻAUTIE NOSACĪJUMI 

✓ Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 20 kW nav atļauts izvietot kultūras pieminekļu teritorijās un to 
aizsardzības zonās, īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk arī ĪADT), ja to nosaka spēkā 
esošie ĪADT normatīvie akti, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un 
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ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5), izņemot, ja TIN4 un TIN5 teritorijās ir saskaņots ar Pašvaldību. 
Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ja nav pretrunā ĪADT normatīvajiem aktiem, vēju 
elektrostacijas atļautas tikai saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

✓ Vēja elektrostacijas individuālās lietošanas vajadzībām ar maksimālo jaudu līdz 20 kW atļauts 
izvietot Aknīstes pilsētā, ciemos un lauku teritorijā, ja; 1) saņemti VVD tehniskie noteikumi, 2) 
masta augstums nepārsniedz 10 m un ir saskaņots ar pašvaldības būvvaldi, 3) attālums no vēja 
elektrostacijas torņa līdz zemes vienības robežai ir vismaz 1,5 reizes lielāks nekā masta augstums, 
4) blakus esošajos nekustamajos īpašumos prognozētais trokšņa līmenis nepārsniedz normatīvajos 
aktos pieļaujamo, 5) citam īpašniekam piederošai esošai dzīvojamajai vai publiskai apbūvei nav 
apēnojuma no vēja elektrostacijas rotora. 

✓ Aknīstes pilsētā un ciemos atļauts izbūvēt tikai tādas koģenerācijas stacijas, kuru tehnoloģiskās 
darbības rezultātā nerodas smaku piesārņojums. Koģenerācijas stacijas izvieto Tehniskās apbūves 
teritorijā (TA) un  Rūpniecības apbūves teritorijās (R, R1), atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

✓ Biogāzes koģenerācijas stacijas, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā rodas smaku piesārņojumus 
atļauts izbūvēt tikai lauku teritorijā.  Minimālo attālumu no Aknīstes pilsētas vai ciemu teritorijas 
robežas izvērtē pašvaldība katrā gadījumā individuāli, ņemot vērā paredzēto tehnoloģisko darbību 
un iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju dzīves vidi. Plānojot koģenerācijas stacijas izbūvi, ņem vērā 
valdošo vēju virzienu un tās novietni saskaņo ar pašvaldību. 
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9. IESPĒJAMO ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS 

Alternatīva vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentam – AKNĪSTES 

NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM ir „0” alternatīva, kad tiek saglabāts spēkā esošais Aknīstes novada 
teritorijas plānojums ar dažādiem regulējumiem dažādās novada daļās (pilsētā un katrā pagastā) un netiek 
plānota atļautā novada teritorijas izmantošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem teritorijas 
attīstības plānošanā - 30.04.2013. MK noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” un valsts informācijas sistēmai - teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmai (turpmāk - TAPIS)99. 

„0” alternatīvas izvēle neatbilstu augstāka līmeņa nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas 
dokumentu izvirzītajiem mērķiem, normatīvo aktu prasībām un vides interesēm. Neizstrādājot jaunu 
teritorijas plānojumu, netiktu aktualizēta novadam nozīmīgu nozaru - transporta, inženiertehniskās 
infrastruktūras, uzņēmējdarbības un ražošanas, pakalpojumu, dzīvojamo teritoriju attīstība, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības teritoriju, dabas teritoriju ilgtspējīga izmantošana. Atbilstoši 
aktuālajai Aknīstes novada iedzīvotāju skaita prognozei un pieprasījuma pēc dzīvojamās, publiskās, 
ražošanas u.c. apbūves, netiktu pārskatītas (grozītas) ciemu teritoriju robežas (samazinātas vai 
paplašinātas, precizētas atbilstoši aktuālajam kadastram) un tajās plānotās blīvas apbūves teritorijas. 
Netiktu aktualizētas pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas u.tml., prasības derīgo 
izrakteņu ieguvei, apmežošanai, transporta un tehniskajai infrastruktūrai, alternatīvajiem energoapgādes 
objektiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, apbūves veidošanai, degradēto teritoriju un objektu 
turpmākajai izmantošanai.  Šādas „0” izvēles īstenošana aizkavētu arī vides un dabas aizsardzības 
pasākumu efektīvu īstenošanu. Teritorijas turpmākajā attīstībā tiktu veikti nepārdomāti pasākumi un 
nesistemātiskas darbības, kas kavētu saimnieciskās darbības un infrastruktūras attīstību, novestu pie vides 
problēmu saasināšanās un kultūrvēsturiskā un ainaviskā mantojuma vērtību degradācijas. Nebūtu ievērots 
pēctecības princips, izvērtēti un sasniegti attīstības mērķi, kas noteikti Aknīstes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam.  

Tomēr teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 izstrādes laikā tika apspriesti un analizēti dažādi risinājumi - 
attīstības scenāriji jeb alternatīvas. Nozīmīgākās attīstības alternatīvas tika apskatītas Aknīstes pilsētas un 
ciemu teritoriju robežām.  

Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas izstrādes laikā tika apspriesti un analizēti dažādi risinājumi – trīs 
alternatīvas Aknīstes novada apdzīvojuma struktūrai. 

PIRMĀ ALTERNATĪVA - saglabāt spēkā esošajā teritorijas plānojumā attēlotās Aknīstes pilsētas teritorijas 
robežas un saglabāt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās ciemu Asare, Ancene, Gārsene un 
Kraujas teritoriju robežas. 

OTRĀ ALTERNATĪVA - saglabāt spēkā esošajā teritorijas plānojumā attēlotās Aknīstes pilsētas teritorijas 
robežas, grozīt (palielināt vai samazināt) un/vai precizēt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās 
ciemu Asare, Ancene, Gārsene un Kraujas robežas atbilstoši aktuālajai un plānotajai apbūves un kadastra 
situācijai.  

TREŠĀ ALTERNATĪVA - grozīt spēkā esošajā teritorijas plānojumā attēlotās Aknīstes pilsētas teritorijas robežas, 
grozīt (palielināt vai samazināt) un/vai precizēt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās ciemu Asare, 
Ancene, Gārsene un Kraujas robežas atbilstoši aktuālajai un plānotajai apbūves un kadastra situācijai.  

Izvērtējot iepriekš uzskaitīto spēkā esošo normatīvo aktu prasības, aktuālo esošo zemes vienību struktūru, 
apbūves situāciju, apdzīvojuma un uzņēmējdarbības prognozes, transporta un inženiertehniskās 
infrastruktūras nodrošinājumu u.c. kritērijus, iespējamos ekonomiskos un emocionālos ieguvumus un 

 
99 MK noteikumi Nr.392 ”Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas noteikumi” (08.07.2014.) 
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zaudējumus pašvaldībai, iedzīvotājiem, t.sk. novada teritoriālā iedalījuma vienību (pilsētas un pagastu) 
izmaiņas, Aknīstes novada pašvaldība nolēma Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijā iekļaut un nodod 
sabiedrības vērtējumam (publiskajai apspriešanai) otro alternatīvu, ar priekšlikumu esošo ciemu teritoriju 
grozīšanai atbilstoši aktuālajai plānošanas situācijai. 

Šī alternatīva ir visatbilstošākā Teritorija plānojuma īstenošanas periodam - turpmākajiem vismaz 10 
gadiem. Tās īstenošanas rezultātā netiks mainīta novada teritoriālā iedalījuma vienību struktūra (Aknīstes 
pilsētas, Aknīstes pagasta, Asares pagasta un Gārsenes pagasta robežas), pašvaldības administratīvā 
struktūra (pārkārtotas pagastu pārvaldes), adresācija, uzņēmējdarbības reģistrs u.c., tajā pašā laikā 
atbilstoši aktuālajai zemes izmantošanas, kadastrālajai un apbūves struktūrai pārskatītas esošo ciemu 
teritoriju robežas, izslēdzot no tām perifērijā esošās lauksaimniecības zemes un mežu teritorijas, kurās 
netiek plānota blīva dzīvojamā apbūve, bet tās tiek izmantotas daudzveidīgai saimnieciskajai darbībai. 

Teritorijas plānojumā identificētas Sēlijas kultūrvēsturiskajam reģionam un Aknīstes novadam raksturīgās 
dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Aknīstes novada teritorijā noteiktas un attēlotas 10 pašvaldības 
nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4 teritorijas), kā arī kultūrvēsturiskie un 
dabas objekti, izvirzītas specifiskas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei šajās teritorijās.  

Teritorijas plānojuma risinājumos noteiktā atļautā izmantošana uzskatāma par pozitīvi vērtējamu 
kompromisa risinājumu, kur izstrādes laikā tika panākta vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm - 
pašvaldību, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un kompetentajām institūcijām 
(nosacījumu un atzinumu sniedzējiem). Nosakot šos risinājumus un izvēloties attīstības alternatīvu tika 
sabalansētas privātpersonu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām. 

Vides pārskats tika sagatavots, analizējot teritorijas plānojuma sējumos iekļauto informāciju, tās atbilstību 
normatīvo aktu prasībām, iesaistīto institūciju sniegtajiem nosacījumiem, fizisko, juridisko personu un 
pašvaldības priekšlikumus. 
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10. KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI 

Kompensēšanas pasākumi tiek veikti Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklā 
iekļauto dabas teritoriju un objektu saglabāšanai, aizsardzībai un negatīvo ietekmju sabalansēšanai, kas 
rodas plānošanas dokumenta paredzēto darbību rezultātā. 

AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS ir izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Teritorijas 
plānojumā netiek paredzētas darbības, kuru rezultātā tiktu negatīvi ietekmētas Natura 2000 teritoriju 
ekoloģiskās funkcijas un integritāte. Izstrādātais dokuments nenonāk pretrunās ar īpaši aizsargājamo 
teritoriju izveidošanas un aizsardzības mērķiem, kā arī neplāno rīcības, kas uzskaitītas likumā “Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām”, 43. panta sestajā, septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos. 

Civilās vai juridiskās personas vainu par dabai vai dabas objektiem nodarītu kaitējumu nosaka Latvijas 
Republikā pastāvošā likumdošana. Likumi, kas aizsargā apkārtējo vidi – 02.11.2006. “Vides aizsardzības 
likums” un 02.03.1993. likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, kā arī tiem pakārtotie Ministru 
Kabineta noteikumi - MK noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.), MK noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitāti”(12.03.2002.), MK noteikumi Nr.858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu 
raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” 
(19.10.2004.), MK noteikumi Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu 
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” (20.08.2002.) u.c..   

Kārtību, kādā privātas un juridiskas personas kompensē videi nodarīto kaitējumu, nosaka spēkā esošie 
normatīvie akti.  
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11. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS PĀRROBEŽU 

IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 

Aknīstes novada teritorija tieši robežojas ar Lietuvas Republikas teritoriju.   

AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ netiek plānota lielu rūpnieciskās ražošanas vai energoapgādes 
uzņēmumu ar būtisku ietekmi uz vidi izvietošana novada teritorijā, kas radītu būtisku piesārņojumu un 
veicinātu pārrobežu piesārņojuma pārnesi. Tomēr jāņem vērā, ka caur Aknīstes novada teritoriju tek 
daudzas ūdensteces, kas ietek Daugavā un Lielupē pa tām tālāk Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, kuru 
ekoloģisko stāvokli ietekmē tās piekrastē esošo valstu piesārņojums no lauksaimniecības, sadzīves 
notekūdeņiem, fosilā kurināmā, transporta u.c. darbībām. 

Kā jau minēts, plānošanas dokumentā netiek paredzēta tādu ražošanas zonu izveide, kurās kā atļautā 
izmantošana minēta valstiski nozīmīgu, lielu rūpniecisku objektu būvniecība, kas varētu izraisīt arī 
pārrobežu piesārņojuma ietekmi. Gadījumā, ja teritorijas plānojuma darbības laikā tiks plānota nozīmīga 
rūpniecības komercsabiedrības būve, tad jāņem vērā, ka likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. 
pielikumā ir norādītas darbības, kuriem ir jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums un 5. pielikumā ir norādītas 
darbības, kurām nepieciešams veikt sākotnējo izvērtējumu. Saskaņā ar šo likumu tiks izvērtētas paredzētās 
darbības ietekmes uz apkārtējo vidi (paredzētās darbības izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras 
ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī floru, faunu, bioloģisko daudzveidību, 
augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto 
jomu mijiedarbību), kā arī uz blakus teritorijām. Ražošanas komercsabiedrības būvniecība, kuriem pēc 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšanas tiks konstatēts, ka to darbība var radīt būtiskas 
pārrobežu ietekmes, visticamāk netiks realizēta.  Līdz ar to arī nav paredzama šādu ražotņu iespējamā 
pārrobežu ietekme ar piesārņojošo vielu emisijām atmosfērā. Tas pats attiecināms arī uz šādu vielu 
emisijām ūdenstilpēs un ūdenstecēs. 

Plānošanas dokumenta īstenošanas saistītās ietekmes uz vides kvalitāti un vides resursiem ārpus Latvijas 
Republikas teritorijas - nav sagaidāmas tiešas un būtiskas negatīvas ietekmes. 

Kā netieša pārrobežu ietekme minama paredzēto ekonomisko aktivitāšu paaugstināšanās, kas netieši var 
ietekmēt Baltijas jūras vides stāvokli. Ietekme saistīta ar komunālo un rūpniecisko notekūdeņu, 
lauksaimnieciskās darbības radīto tiešo un difūzo piesārņojumu, kas no novada ūdenstecēm, tajā skaitā 
meliorācijas grāvjiem nokļūst Daugavā, Lielupē un no tām ekoloģiski jūtīgajā Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā. 
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12. ĪSTENOŠANAS MONITORINGS 

Īstenošanas monitorings Teritorijas plānojumam jāveic, lai noteiktu tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, kas 
nav bijusi plānota izstrādājot dokumentu, kā arī ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 
atzinumu par Vides pārskatu.   

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings ir noteikts MK noteikumos Nr.157 “Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.). 

Izstrādājot Teritorijas plānojuma monitoringu, izmanto informāciju, kas iegūta gan izstrādājot Vides 
pārskatu, valsts statistikas datus un citu pašvaldībai pieejamo informāciju, gan salīdzinot vēsturiskos un 
aktuālos datus par Aknīstes novada teritoriju.  

Pašvaldībai (VPVB atzinumā par Vides pārskatu norādītajā termiņā) - vismaz divas reizes plānošanas 
periodā jāiesniedz monitoringa ziņojumus VPVB. Par pamatu monitoringa ziņojuma formai var izmantot 
VPVB sagatavoto paraugu un metodiskos ieteikumus.  

Ziņojumā tiek apkopota pieejamā informācija par novada vides (dabas) faktoriem, ekonomiskajiem 
faktoriem un teritorijas plānojuma rezultatīvajiem rādītājiem. Monitoringa ziņojumu veikšanai var 
izmantot Aknīstes novada teritorijas plānojumu, Vides pārskatu, valsts statistikas pārskatus, datubāzes u.c. 
informācijas avotus, pievēršot uzmanību atsevišķiem indikatoriem (skat.tab.25).  

27. TABULA. Indikatori Teritorijas plānojuma monitoringa 

ziņojuma izstrādei 

Joma Indikatori 

Virszemes un pazemes 

ūdeņu kvalitāte 

✓ Ūdensobjektu ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte (LVĢMC dati); 

✓ Peldvietu kvalitāte (Veselības inspekcijas un pašvaldības dati); 

✓ Savākto un attīrīto notekūdeņu daudzums (LVĢMC dati); 

✓ Paliekošais piesārņojums (LVĢMC dati, pašvaldības dati). 

Gaisa kvalitāte ✓ Emisijas no katlu mājām, rūpniecības u.c. emisiju avotiem (LĢMC dati, 

Daugavpils reģionālā vides pārvalde); 

✓ Reģistrētā autotransporta skaits, t. sk. elektrotransporta (CSDD dati); 

✓ Elektromobiļu uzlādes staciju skaits (CSDD dati); 

✓ Ielu, ceļu uzturēšanas pasākumi putekļu samazināšanai (ielu uzkopšana 

pēc ziemas sezonas, grants seguma ielu uzturēšana vasaras periodā u. c. 

pasākumi (Pašvaldības dati)); 

✓ Energoefektīvo projektu skaits (Pašvaldības dati). 

Ūdens saimniecība ✓ Ūdeņu krājumu izmantošanas intensitāte (LVĢMC dati) 

✓ Dzeramā ūdens analīžu rezultāti (Pašvaldības dati, Veselības inspekcija); 

✓ Savākto un attīrīto notekūdeņu daudzums (LVĢMC dati) 

✓ Piesaistīto fizisko un juridisko personu skaits, kuriem tiek nodrošināti 

centralizētās kanalizācijas pakalpojumi (Pašvaldības dati); 

✓ Attīrīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām 

(Pašvaldības dati, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, LVĢMC dati); 

✓ Virszemes ūdeņu kvalitāte, kuros tiek novadīti attīrītie notekūdeņi 

(Daugavpils reģionālā vides pārvalde, LVĢMC dati); 
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Joma Indikatori 

✓ Ieviestie pasākumi tīrāku notekūdeņu novadīšanai vidē (organizāciju, 

pašvaldības dati). 

Atkritumu 

apsaimniekošana 

✓ Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanas pasākumi novadā 

(pašvaldības dati un atkritumu apsaimniekotāja dati); 

✓ Radīto atkritumu apjoms (t.sk. bīstamo atkritumu) (LVĢMC, Pašvaldības 

dati); 

✓ Nodoto šķiroto un sadzīves atkritumu apjoms (LVĢMC, Pašvaldības dati). 

Aizsargājamās dabas 

teritorijas 

✓ Īpaši aizsargājamo biotopu platības un kvalitāte, īpaši aizsargājamo sugu 

atradņu skaits un stāvoklis (Aknīstes novada pašvaldība sadarbībā ar sugu 

un biotopu ekspertiem, Dabas aizsardzības pārvalde); 

✓ Dabas aizsardzības plāna izstrāde/aktualizācija (Aknīstes un Ilūkstes 

novada pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvalde); 

✓ Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu pieņemšana 

(Aknīstes un Ilūkstes novada pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvalde). 

Kultūrvēsturiskais 

mantojums un tūrisms 

✓ Sakārtoto kultūrvēsturisko objektu skaits (Pašvaldības dati); 

✓ Attīstīto un sakārtoto tūrisma objektu un infrastruktūras projektu skaits 

(Pašvaldības dati); 

✓ Pašvaldības saistošo noteikumu izstrāde (novada pašvaldība, Nacionālā 

kultūras mantojuma pārvalde). 

Degradētās teritorijas, 

piesārņotās un 

potenciāli piesārņotās 

vietas 

✓ Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu, degradēto teritoriju skaits 

(pašvaldības dati, LVĢMC, īpašnieki); 

✓ Sakārtoto, attīstīto un revitalizēto objektu/teritoriju skaits (Pašvaldības 

dati, īpašnieki). 
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13.  KOPSAVILKUMS 

VIDES PĀRSKATS ir izstrādāts AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM (turpmāk arī Teritorijas plānojums). 
Stratēģiskās ietekmes uz vidi (turpmāk SIVN) izstrādes nepieciešamība noteikta likumā “Par ietekmes uz 
vidi novērtējums”, sastāvs un izstrādes kārtība - 23.03.2004. MK noteikumos Nr. 157 “Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Teritorijas plānojumam SIVN procedūra uzsākta 
saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk - VPVB) 16.12.2019. pieņemto lēmumu Nr.4-02/62 
”Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

TERITORIJAS PLĀNOJUMS ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi 
turpmākai Aknīstes novada teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai. Plānošanas dokumentā tiek 
noteiktas funkcionālās zonas un apakšzonas, teritorijas ar īpašiem nosacījumiem (TIN), esošā un plānotā 
publiskā, transporta un maģistrālo inženiertīklu un objektu infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi (TIAN), apgrūtinātās teritorijas un objekti u.c. atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. 

VIDES PĀRSKATU sagatavoja SIA “Reģionālie projekti”, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, konsultējoties ar 
Vides pārraudzības valsts biroju (VPVB), Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju, 
VVD Daugavpils reģionālo vides pārvaldi un Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļu. Sabiedrības 
informēšanai par plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādi tiek organizēta publiskā apspriešana.  

VIDES PĀRSKATA MĒRĶIS ir novērtēt plānošanas dokumentā paredzēto darbību, plānotās teritorijas 
izmantošanas un apbūves radīto ietekmi uz vidi un ĪADT, izvērtējot Grafiskās daļas kartes un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN). 

VIDES STĀVOKLIS Aknīstes novadā vērtējams kā salīdzinoši labs, bet atsevišķās jomās, stāvoklis ir jāuzlabo. 
Jāpievērš uzmanība sabalansētai dzīvojamās, publiskās, ražošanas un tehniskās apbūves attīstībai, 
ietekmes uz vidi minimizēšanai derīgo izrakteņu, it sevišķi kūdras ieguves vietās saskares zonā ar 
Baltmuižas purva liegumu, zaļo (dabas) un zilo (ūdeņu) teritoriju labiekārtošanai un publiskās pieejamības 
paaugstināšanai. Nozīmīga ir virszemes ūdensobjekta – Dienvidsusējas (Susejas) ar ļoti sliktu ūdens 
ekoloģisko kvalitāti, kvalitātes uzlabošana, Daugavas un Lielupes baseinu apsaimniekošanas plānos 
noteikto pasākumu programmas īstenošana labas ūdens ekoloģiskās kvalitātes sasniegšanai visos novada 
ūdensobjektos. Nepaciešama arī tehniskās infrastruktūras (ūdenssaimniecības, siltumapgādes, atkritumu 
saimniecības u.c.) efektivitātes paaugstināšana un jaunu pieslēgumu pie centralizētajām sistēmām 
veidošana, degradēto teritoriju sakārtošana, lai apkārtējā vidē nonāktu pēc iespējas mazāk piesārņojuma 
un iedzīvotāju dzīves kvalitāte paaugstinātos. 

Kopumā Aknīstes novadā vides kvalitāti var vērtēt kā labu, jo novadā neatrodas liels skaits uzņēmumu, 
kuru darbības ietvaros vidē tiktu novadīts liels apjoms piesārņojošo vielu, kā arī novadā 41% aizņem mežu 
teritorijas. Kā galvenie potenciālie gaisa piesārņojuma avoti ir siltumapgādes dūmeņi, NAI un 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas, autoceļi un kūdras ieguves lauki. 

Teritorijas, kurās teritorijas plānojuma īstenošanas rezultātā var tikt pieļautas nozīmīgākas ietekmes, kā 
arī aktuālākie jautājumi ir: 

✓ Blīvi apdzīvoto vietu - Aknīstes pilsētas un ciemu teritoriju apsaimniekošana un vides kvalitātes 
uzlabošana. Buferzonu veidošana, nepieciešamības gadījumā, kur saskaras dzīvojamā un 
ražošanas funkcija; 

✓ Lielāko ieguves un ražošanas uzņēmumu - SIA “HAWITA baltic” (kūdras ieguve, pārstrādes 
rūpnīca Aknīstes pagastā) u.c. uzņēmumu darbības kontrolēšana. Piesārņojošo darbību atļaujās 
noteikto emisiju vidē ievērošana, būtisku ietekmju,  tajā skaitā putekļu un trokšņa piesārņojuma 
nepielaušana. Jauna transporta savienojuma izveide, lai kūdras izejmateriāls un produkcija netiku 
transportēta caur Aknīstes pilsētas centru; 
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✓ Derīgo izrakteņu (kūdras un būvmateriālu – smilts, smilts-grants, u.c.) ieguves vietu iespējamās 
ietekmes uz vidi un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti (putekļi, troksnis, hidroloģiskā režīma 
izmaiņas, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojums, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, 
purvu ekosistēmu degradācija, degradēto kūdrāju veidošanās, vienlaidus industriālā tipa kūdras 
lauku ainavas veidošanās, ceļu infrastruktūras bojāšana, pievedcelu izbūve uz kūdras ieguves 
vietām traucē lielo zīdītāju klātbūtni u.c.). Kūdras ieguve Baltmuižas purva liegumam pieguļošajā 
teritorijā. Iespējamo ietekmju uz vidi mazināšanai nepieciešama TIAN noteikumu, VVD izsniegto 
dabas resursu lietošanas atļauju ievērošana, stingra uzraudzība un pastāvīgs vides stāvokļa 
monitorings; 

✓ Augstas vai labas ūdensobjekta ekoloģiskās kvalitātes sasniegšana novada ūdensobjektos. 
Hidromorfoloģisko pārveidojumu un izkliedētā piesārņojuma ietekmes uz Lielupes un Daugavas 
upju baseinu apgabala virszemes ūdensobjektu kvalitāti mazināšana. Difūzā piesārņojuma no 
lauksaimnieciskās darbības novēršana. NAI darbības kontrolēšana un decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu uzskaite; 

✓ Komunālās saimniecības attīstība un ar centralizētajiem ūdensapgādes, kanalizācijas un 
siltumapgādes pakalpojumiem nodrošināto blīvas apbūves teritoriju Aknīstes pilsētā un ciemos 
paplašināšana; 

✓ Degradēto teritoriju un objektu sakārtošana un iesaistīšana ekonomiskajā apritē, primāra 
izmantošana; 

✓ Sabiedrības dažādu mērķauditoriju (pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, pieaugušie, 
seniori) izglītošana par videi draudzīgu rīcību un ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanu, 
energoefektivitātes pasākumiem, veselīgu dzīvesveidu u.c. Zinātņietilpīgo nozaru attīstība, 
bezatkritumu tehnoloģiju un citu videi draudzīgu tehnoloģiju pielietošanas ražošanā, derīgo 
izrakteņu ieguvē, lauksaimniecībā u.c. popularizēšana un atbalstīšana.  

Teritorijas plānojuma 2.redakcijas risinājumi neparedz esošo kūdras ieguves lauku paplašināšanu pie dabas 
lieguma “Baltmuižas purvs” teritorijas (R1 teritorija noteikta atbilstoši VVD izsniegtās licences Nr.8/132 kūdras 
atradnes “Baltmuižas  purvs” licences laukuma robežām).  

Lai samazinātu plānoto darbību ietekmi uz apkārtējo vidi, tiek paredzēta vesela virkne dažādu pasākumu - 
aizsargjoslas (atbilstoši LV “Aizsargjoslu likumam”), nosacījumi dzīvojamās, publiskās un rūpnieciskās 
apbūves veidošanai, teritorijas ar īpašie noteikumiem (TIN), nosacījumi derīgo izrakteņu (kūdra, smilts – 
grants, smilšmāls u.c.) ieguvei, nosacījumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas veidošanai, 
nosacījumi ūdeņu pieejamībai, lauksamniecības zemju apmežošanai u.c., kas gan tieši, gan netieši 
samazinās antropogēno slodzi uz vidi un mazinās darbību negatīvo ietekmi.  

Netiek paredzēts „0” variants, kad netiek izstrādāts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, jo tas ir 
pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī teritorijas plānojumā netiek plānotas darbības, kas ietekmētu 
Natura 2000 teritorijas. Līdz ar to kompensēšanas pasākumi nav nepieciešami un netiek noteikti.  Saistībā 
ar plānošanas dokumenta īstenošanu nav paredzamas pārrobežu ietekmes. Teritorijas plānojuma 
īstenošanas sekas tiks novērtētas veicot plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringu VPVB 
norādītajos gados. 

Kopumā jāsecina, ka izstrādātais Aknīstes novada teritorijas plānojuma projekts nav pretrunā ar dabas 
aizsardzības normatīviem un to mērķi atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem vides un dabas 
aizsardzības mērķiem.  Ja tiks ievērotas vides aizsardzības normatīvu un kompetento institūciju izvirzītās 
prasības, plānošanas dokumenta īstenošana neatstās sliktāku ietekmi uz ĪADT, tajā skaita Natura200 
teritoriju – dabas liegumu “Baltmuižas purvs” vides kvalitāti kā ir pašlaik.  
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1.pielikums. B un C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumi100 

Uzņēmuma nosaukums 
Piesārņojuma 

kategorija 
Piesārņojošā darbība Adrese 

    
SIA "Aknīstes 
Pakalpojumi" 

B kategorija 
(DA10IB0038) 

1. pielikuma 8.9. punkts "Akācijas", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads 

SIA "Aknīstes 
Pakalpojumi" 

B kategorija 
(DA10IB0076) 

1. pielikuma 8.9. punkts Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads 

SIA "Juniks"101 
B kategorija 

(DA12IB0022) 
1. pielikuma 5.15.punkts Zaļā iela 3B, Aknīste, Aknīstes novads 

SIA "HAWITA baltic" 
B kategorija 

(DA13IB0032) 

1. pielikuma 4.1., 4.2. 
punkts; 2.pielikums 1.1.1., 
1.3., 6.1., 6.3., 6.7. punkts 

"Aerodroms", Aknīstes pagasts, Aknīstes 
novads, 

SIA "Aknīstes 
Pakalpojumi" 

B kategorija 
(DA14IB0017) 

1. pielikuma 8.9. punkts Saltupes iela 9a Aknīste, Aknīstes novads 

SIA "Aknīstes 
Pakalpojumi" 

B kategorija 
(DA14IB0055) 

1. pielikuma 8.9. punkts Dzirnavu iela 21a, Aknīste, Aknīstes novads 

VSIA "Aknīstes 
psihoneiroloģiskā 

slimnīca" 

B kategorija 
(DA15IB0014) 

1. pielikuma 5.8., 8.6., 8.9. 
punkts; 2. pielikuma 1.1. 

punkts 
"Alejas", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads 

SIA "Aknīstes 
Pakalpojumi" 

B kategorija 
(DA15IB0022) 

1. pielikuma 8.9. punkts Asare, Asares pagasts, Aknīstes novads 

SIGMA, Aknīstes pilsētas 
ar lauku teritoriju 

J.Gasūna zemnieku 
saimniecība 

C kategorija (JR-
21) 

2. pielikuma 6.1. punkts Augšzemes iela 64, Aknīste,  Aknīstes novads 

ŪTA, Aknīstes pagasta 
zemnieku saimniecība 

C kategorija (JR-
23) 

2. pielikuma 4.2. punkts 
Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju, Jēkabpils 

rajons 

SIA "CELMĀRES" 
C kategorija (JR-

51) 
2. pielikuma 4.2. punkts 

Augšzemes ielā 66, Aknīste, Jēkabpils rajons, 
LV-5208 

SIA "Siliņi" 
C kategorija (JR-

52) 
2. pielikuma 1.3. punkts "Strauti", Asares pagasts, Aknīstes novads 

SIA "Siliņi" 
C kategorija (JR-

53) 
2. pielikuma 4.1. punkts "Strauti", Asares pagasts, Aknīstes novads 

SIA “Aknīstes veselības un 
sociālās aprūpes centrs” 

C kategorija (JR-
72) 

2. pielikuma 1.1. punkts Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils rajons 

SIA "LAUKSAIMNIECĪBAS 
UZŅEMUMS STRIKI" 

C kategorija (JR-
73) 

2. pielikuma 4.1. punkts 
“Censoni”, Aknīstes pilsētas lauku teritorija, 

Jēkabpils rajons 

KAKTIŅI AKNĪSTES 
PILSĒTAS LAUKU 
TERITORIJAS  ZS 

C kategorija (JR-
91) 

2. pielikuma 4.1. punkts 
“Kaktiņi”, Aknīstes lauku teritorija, Jēkabpils 

rajons 

Olga Baršaja 
C kategorija (JR-

92) 
2. pielikuma 4.1. punkts “Viļumani”, Asares pagasts, Jēkabpils rajons 

LIEPAS, Aknīstes pilsētas 
ar lauku teritoriju 

Curikova zemnieku 
saimniecība 

C kategorija (JR-
98) 

2. pielikuma 4.1. punkts 
„Kraujēni”, Aknīstes lauku teritorija, Jēkabpils 

rajons 

STRAUTIŅI, Aknīstes 
pilsētas lauku teritorijas 
zemnieku saimniecība 

C kategorija (JR-
106) 

2. pielikuma 4.1. punkts 
„Strautiņi”, Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju, 

Jēkabpils rajons 

LAPEGLES, Aknīstes 
pilsētas ar lauku teritoriju 

zemnieku saimniecība 

C kategorija 
(DA11IC0055) 

2. pielikuma 4.1. punkts „Lapegles”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 

SIA "Aknīstes 
Pakalpojumi" 

C kategorija 
(DA12IC0001) 

2. pielikuma 1.1. punkts Saltupes iela 9, Aknīste 

 
100 Daugavpils reģionālā vides pārvalde. 06.02.2020. 

101 Atļaujas darbība ir apturēta, jo Valsts vides dienestā nav iesniegts finanšu nodrošinājums. 
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Uzņēmuma nosaukums 
Piesārņojuma 

kategorija 
Piesārņojošā darbība Adrese 

SIA "ASTARTE-NAFTA" 
C kategorija 

(DA12IC0035) 
2. pielikuma 1.3. un 1.4. 

punkts 
Augšzemes iela 60, Aknīste 

Egons Silaraups 
C kategorija 

(DA14IC0058) 
2. pielikuma 4.1. punkts Aizkārkli, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 

Agris Zindigs 
C kategorija 

(DA14IC0060) 
2. pielikuma 4.1. punkts Kaņepītes, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 

OZOLKALNI, Asares 
pagasta V.Dzenuškas 

zemnieku saimniecība 

C kategorija 
(DA14IC0062) 

2. pielikuma 4.1. punkts Bites, Asares pagasts, Aknīstes novads 

DADZĪŠI, Jēkabpils rajona 
Gārsenes pagasta 

zemnieku saimniecība 

C kategorija 
(DA14IC0063) 

2. pielikuma 4.1. punkts Dadzīši, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads 

TAURIŅI, Jēkabpils rajona 
Asares pagasta zemnieku 

saimniecība 

C kategorija 
(DA14IC0064) 

2. pielikuma 4.1. punkts Tauriņi, Asares pagasts, Aknīstes novads 

AIZPURVI, Asares pagasta 
I.Vaiņiutes zemnieku 

saimniecība 

C kategorija 
(DA14IC0065) 

2. pielikuma 4.1. punkts Aizpurvi, Asares pagasts, Aknīstes novads 

SIA "Slaides" 
C kategorija 

(DA15IC0011) 
2. pielikuma 6.1. punkts "Slaides", Asares pagasts, Aknīstes novads 

ĀMURI, Asares pagasta 
G.Liepas zemnieku 

saimniecība 

C kategorija 
(DA15IC0025) 

2. pielikuma 4.1. punkts Drustāni, Asares pagasts, Aknīstes novads 

Laima Eihmane 
C kategorija 

(DA15IC0032) 
2. pielikuma 4.1. punkts „Domāni”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 

Jēkabpils rajona Aknīstes 
"SALTUPJU" zemnieku 

saimniecība 

C kategorija 
(DA15IC0043) 

2. pielikuma 6.1. punkts Avotu iela 2b, Aknīste, Aknīstes novads 

Guntars Dzenuška 
C kategorija 

(DA16IC0049) 
2. pielikuma 4.1. punkts 

"Ozolkalni", Ancene, Asares pagasts, Aknīstes 
novads 

PRIEDES, Aknīstes lauku 
teritorijas zemnieku 

saimniecība 

C kategorija 
(DA16IC0120) 

2. pielikuma 4.1. punkts „Priedes”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 

Sanita Goldberga 
C kategorija 

(DA17IC0005) 
2. pielikuma 4.1. punkts „Lejas”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 

SIA "Slaides" 
C kategorija 

(DA19IC0001) 
2. pielikuma 1.1. punkts 

"Graudu centrs", Asares pagasts, Aknīstes 
novads 
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2. pielikums. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu saraksts Aknīstes novadā102 

Reģistrācijas 
numurs 

Nosaukums ATVK Kategorija 
Kadastra 
numurs 

Reģistrācijas iemesls, sīkāka 
pieejamā informācija 

56448/1352 

Bijusī 
atkritumu 
izgāztuve 
"Bubuļi" 

Asares 
pag. 

Piesārņota vieta 56440050242 

Legāla sadzīves atkritumu 
izgāztuve (1989. - 2001. g.), 

atrodas gruntsūdeņu plūsmas 
augštecē un derīgo izrakteņu 

atradnē "Ancene". 

56257/840 

Bijusī Aknīstes 
sovhoza 

noliktavas 
(Lauku ielā) 

Aknīstes 
pag. 

Piesārņota vieta 
56050010422, 
56050010429 

Indīgo ķimikāliju noliktava, 
minerālmēslu un pesticīdu 
glabātavas, darbojās līdz 

1973., 1993. g. 

56257/832 

Glaudāni 
(bijusī 

ķimikāliju 
noliktava) 

Aknīstes 
pag. 

Piesārņota vieta 56250020077 
Radžupe, bīstamo vielu 

izmantošana, jūtama asa 
ķimikāliju smaka. 

56448/831 
Bijusī 

kodinātava 
Ancenē 

Asares 
pag. 

Piesārņota vieta 56440050250 
Ferma, bijusī indīgo ķimikāliju 
noliktava, atrodas 50 m netālu 

no Dzirnavupītes. 

56448/5338 
Atkritumu 
izgāztuve 

Urbāni 

Asares 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 56440040090 Slēgta izgāztuve. 

56628/5302 
Izgāztuve 
Kabatas 

Gārsenes 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 56620020005 
Bijusī izgāztuve pārtrauca 

darboties 2007. g. 

56257/838 

Pavulāni 
(sadzīves 
atkritumu 
izgāztuve) 

Aknīstes 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 56250070182 Izgāztuves daļa rekultivēta. 

56257/4325 SIA NordTorf 
Aknīstes 

pag., 
Aeradroms 

Potenciāli piesārņota vieta - 
Kūdras substrātu ražošanas 
iekārtas, bijuša B kategorijas 

uzņēmuma teritorija. 

56257/843 

Slēgta fekālo 
un sadzīves 
atkritumu 

izgāztuve pie 
šaursliežu 
dzelzceļa 

Aknīstes 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 56250070018 Slēgta, rekultivēta izgāztuve. 

56257/842 
Grava aiz 

Aknīstes vsk. 
un slimnīcas 

Aknīstes 
pilsēta 

Potenciāli piesārņota vieta 

56050010442, 
56050010439, 
56050010438, 
56050010443, 
56050010446, 
56050010421 

Grava ilgstoši kalpojusi kā 
kanalizācijas notekūdeņu 

izplūdes vieta no vidusskolas, 
slimnīcas, ceptuves. 

56257/841 Ulasi 
Aknīstes 

pag. 
Potenciāli piesārņota vieta 56250060001 

Darbojās ilgstoši ievērojama 
minerālmēslu noliktava. 

56257/839 

Jaunbērziņi 
(bijusī indīgo 

ķimikāliju 
noliktava aiz 

Jaunbērziņiem) 

Aknīstes 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 56250010091 
Minerālmēslu un pesticīdu 

glabātavas, Radžupe. 

56257/837 

Bijusī nelegāla 
atkritumu 

izgāztuve (aiz 
Torņiem) 

Aknīstes 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 56250010112 
Nelegāla sadzīves atkritumu 

izgāztuve. 

56257/836 
Kalniņi (pretī 

ceļam uz 
"Kalniniem") 

Aknīstes 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 56250010094 
Šķūnis, kurā ilgus gadus tika 

uzglabāti minerālmēsli. 

 
102Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", www.meteo.lv 
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Reģistrācijas 
numurs 

Nosaukums ATVK Kategorija 
Kadastra 
numurs 

Reģistrācijas iemesls, sīkāka 
pieejamā informācija 

56257/835 

Susēja (Bij. 
indīgo 

ķimikāliju 
noliktava) 

Aknīstes 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 
56250070065, 
56250070056 

Darbojās līdz 1980. g. atradās 
šķūnis, bijusī indīgu ķimikāliju 

noliktava, neizvākta, bet 
aprakta ar buldozeriem. 

56257/834 
Uzkalni (bijusī 
minerālmēslu 

noliktava) 

Aknīstes 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 56250040007 
Šķūnis, kurā tika uzglabāti 

minerālmēsli, tiek izmantots 
zemnieku saimniecībai. 

56257/833 

Radžupe (bijusī 
degvielas un 

amonjaka 
noliktava) 

Aknīstes 
pag. 

Potenciāli piesārņota vieta 
56250020077, 
56250050028 

Tika izvietota uzkalniņā, 
apaugušā ar priežu mežu, kas 
kara laikā bombardēts, mucas 

izvietotas plašā joslā apkārt 
mežam, ar eļļu salieta 

lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme. 
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3. pielikums. Dižkoki103 
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1. 81676 Valsts 
nozīmes 

Parastā priede Pinus sylvestris - - Gārsene, 
Dīķi, starp 

ceļu un 
apartu lauku 

- - Ir foto 3.26 - Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

2. 105951 Valsts 
nozīmes 

Parastā priede Pinus sylvestris - labs Kapos - mežā dobums lejas 
daļā 

  

- 

 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

3. 223482 Valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur Rūdupes 
dižozols 

slikts Gārsenes 
pagasts, 
Rūdupes 
krastā, 

netālu no 
bijušās 

mājvietas un 
ceļa uz 
Gārseni 

izlūzis liels 
zars D pusē 

0 - 5.68 būtu 
atjaunojama 
informācijas 

zīme 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

4. 356346 Nav 
definēts 

- liepa Tilia sp. Liepa - Gārsene, 
Aknīstes 
novads 

- - - - - - 

5. 356347 nav 
definēts 

- liepa Tilia sp. Liepa - Gārsene, 
Aknīstes 
novads 

- - - - - - 

6. 356348 nav 
definēts 

- liepa Tilia sp. Liepa - Gārsene, 
Aknīstes 
novads 

- - - - - - 

 
103 informācija no dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols”, uz 11.08.2020. 
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7. 105950 valsts 
nozīmes 

Parastā priede Pinus sylvestris 

 

viduvējs kapos - mežā kaltuši zari, 
dobums 

  

- 

 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

8. 105866 valsts 
nozīmes 

Parastā priede Pinus sylvestris 

 

viduvējs Ceļa DA 
puse, 

atsevišķi 

apakšējais 
lielais zars 

nokaltis 

  

3.27 

 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

9. 105868 valsts 
nozīmes 

Parastā priede Pinus sylvestris 

 

labs Atsevišķi lejas zari 
nozāģēti, sīks 

dob. 

Sakņu 
noarša

na 

izcili 
ainaviska 

3.24 

 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

10. 457776 valsts 
nozīmes 

parastā liepa Tilia cordata - labs Asares 
pagasts, 

Asare, Parka 
iela 

lūzis zars, 
dobums 

ciemat
a ielas 

uzturēš
ana 

- 5.1 nav 
nepieciešama 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

11. 458175 valsts 
nozīmes 

parastais ozols Quercus robur - teicams Aknīstes 
pagasts 

aramzemes 
malā pie 

grāvja 

0 nav - 4.73 nepieciešama 
krūmu izciršana 

vainaga 
projekcijā 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

12. 457775 valsts 
nozīmes 

parastā liepa Tilia cordata - viduvējs Asares 
pagasts, 
Asares 
muižas, 
ciemata 

apstādījumi 

dobums, 
stumbra 
trupes 

pazīmes pie 
koka 

pamatnes, 
mizas 

bojājums pie 
stumbra 

pamatnes 

ciemat
a ielas 

uzturēš
ana 

- 4.8 būtu 
nepieciešams 

uzlikt stumbram 
atstarotāju 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

13. 462595 likvidēts 
(nav 

spēkā) 

Parastā liepa Tilia cordata Bērzāru 
dižliepa 

- Aknīstes 
pagasts, 

aramzemē, 
senā, 

nojauktā 
mājvietā 

- - nozāģēta 
2016. 
gada 
ziemā 

2.95 - - 

14. 546704 valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur - slikts Aknīstes 
pagasts, pie 

senas 
mājvietas un 

stumbra 
trupe, 

meliorācijas 
grāvja pusē 

meliorā
cijas 

sistēma
s 

tuvu 5.3 vainaga 
sakopšana 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 
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meliorācijas 
grāvja 

vainaga zari 
gandrīz 
pilnībā 

nokaltuši 

atjauno
šana/uz
turēšan

a 

15. 105864 valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur Velnalas 
ozols 

labs Aknīstes 
pagasts, 

mežā 

sala plīsuma 
plaisa 

vainaga 
aizaugš

ana 

 

4 nepieciešams 
atsegt vainagu 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

16. 462594 valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur Vilkupes 
ozols 

viduvējs Aknīstes 
pagasts 

stumbra 
trupe, sausi 

un lūzuši zari 

0 precizēta 
vērtība 
LV100 

6.1 vainaga 
sakopšana, 

koku izzāģēšana 
vainaga 

projekcijā 

Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

17. 580015 Neatbilst 
kritērijiem 

- lapegle larix spp. - teicams - - - Lapegle p 
1,38 m, h 
16,6 m, 

st 5 

1.38 - - 

18. 580021 potenciāls 
(plānots) 

- liepa - - - teicams - - - Liepa p 
3,40 m, h 
20,4 m, 

st 5 

3.4 - - 

19. 580064 valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur - labs - - - Ozols 
4,40 m, h 
16,0 m, 

st 4 

4.4 - Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

20. 580076 valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur - labs - - - Ozols 
6,57 m, h 
21,6 m, 

st 4, 
jātīra 
krūmi 

6.57 jātīra krūmi Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

21. 580085 valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur - labs - - - Ozols p 
1,0=6,15 
m, h 14,8 

m, st 4 

- - Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

22. 580089 valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur - teicams - - - Ozols p 
4,0 m, h 

4 - Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 
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23,6 m, 
st 5 

23. 580101 valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur - labs - - - Ozols 
p0,7=5,4

2 m, h 
23,0 m, 

st 4 

- - Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

24. 580262 valsts 
nozīmes 

Parastā priede Pinus sylvestris - teicams - - - Priede 
2,70 m, h 
26,8 m, 

st 5 

2.7 - Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

25. 580303 valsts 
nozīmes 

Parastā vīksna Ulmus laevis - labs - - - Vīksna 
p0,5=7,4

0 m, h 
17,6 m, 

st 4 

- - Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

26. 642008 valsts 
nozīmes 

Parastais ozols Quercus robur - - - - - - 4,9 - Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 

27. 637253 potenciāls 
(plānots) 

Parastais ozols Quercus robur - - - - - - 3,83 - Dabas 
piemineklis: 

Dižkoks 
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