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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 daļai.1 

STRATĒĢISKAIS 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 kārtībā.2 

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 jomu.3 

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 metodes.4 

 
  

                                                      

 

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 



IEVADS 

Viesītes novada teritorijas plānojuma (turpmāk arī Teritorijas plānojums) izstrāde uzsākta saskaņā ar Viesītes novada 
pašvaldības domes 2017. gada 12. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 21 “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādi” 
(sēdes protokols Nr.6). 

Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums Viesītes novada teritorijas plānojumam tiek veikts pamatojoties uz Vides 
pārraudzības valsts biroja 2018. gada 21. aprīļa lēmumu Nr.4-02/18 ”Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu”. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi 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. 

Viesītes novadā atrodas vairākas NATURA 2000 teritorijas vai to daļas - dabas parks “Sauka”, dabas liegums 
“Aizdumbles purvs”, dabas liegums “Nomavas purvs”, dabas liegums “Paltupes meži”, dabas liegums “Švēriņu purvs“, 
dabas liegums “Slapjo salu purvs”, dabas liegums “Supes purvs” un dabas liegums “Zaķu riests”. 

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 Viesītes novada teritorijas plānojumam izstrādāja SIA „Reģionālie projekti”, sadarbībā ar Viesītes novada 
pašvaldības speciālistiem, un ņemot vērā reglamentējošo normatīvo aktu prasības, Vides pārraudzības valsts biroja un 
citu atbildīgo institūciju rekomendācijas. 

 

  



1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA MĒRĶIS UN UZDEVUMI, SASTĀVS 

UN SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

1.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA SASTĀVS 
Viesītes novada Teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst:  

▪ I PASKAIDROJUMA RAKSTS; 

▪ II GRAFISKĀ DAĻA M 1: 10 000 (Viesītes pilsētas, pagastu ciemu teritoriju Grafiskās daļas izdrukas M 1: 5000); 

▪ III TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI (TIAN). 

Teritorijas plānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiek apstiprināti kā Viesītes 
novada pašvaldības saistošie noteikumi. 

Teritorijas plānojuma izstrādes dokumentācija apkopota atsevišķā sējumā “PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA 
IZSTRĀDES PROCESU”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTĀ iekļauts spēkā esošā Viesītes novada teritorijas plānojuma, kas sastāv no atsevišķiem 
teritorijas plānojumiem: Saukas pagasta teritorijas plānojums,  Rites pagasta teritorijas plānojums, Elkšņu pagasta 
teritorijas plānojums un Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju plānojums,  izvērtējums, Teritorijas plānojuma risinājumu 
apraksts un izvērtējums atbilstībai hierarhiski augstākajiem nacionālas, reģionālas un vietējas nozīmes attīstības 
plānošanas dokumentiem. Paskaidrojuma rakstam pievienoti TEMATISKIE GRAFISKIE ATTĒLI. 

GRAFISKAJĀ DAĻĀ, atbilstoši mēroga precizitātei M 1: 10 000 attēlotas Viesītes pilsētas teritorijas robežas, pagastu 
ciemu teritoriju robežas, teritorijas funkcionālais zonējums, 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, 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 un 
teritorijās ar īpašiem noteikumiem (TIN teritorijās), citas prasības, aprobežojumi un nosacījumi, ņemot vērā dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības, teritorijas īpatnības un specifiku. 

PĀRSKATĀ PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU apkopota informācija un dokumentācija saistībā ar 
plānošanas dokumenta izstrādi (lēmumi, publikācijas, ziņojumi par institūciju nosacījumu, atzinumu ievērošanu, fizisko 
un juridisko personu priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu, izstrādes darba grupu un publiskās apspriešanas 
sanāksmju protokoli u.c.). 

1.2. GALVENAIS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un 
racionāli izmantot novada teritoriju un tās resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku, izvērtējot 
novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un nosakot 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 Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums – pēc administratīvi teritoriālās reformas nav izstrādāts vienots Viesītes 
novada teritorijas plānojums un, 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 Viesītes novada pašvaldības domes 2017. gada 12. aprīļa sēdes 
lēmumu Nr. 21 “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādi” (sēdes protokols Nr.6), 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” 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.  



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

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

Teritorijas attīstības plānošanas likuma (01.12.2011.) 3.pants kā būtisku teritorijas attīstības plānošanas principu nosaka 
“pēctecības principu”, ka jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, izvērtējot spēkā esošos attīstības 
plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi. Ņemot vērā “pēctecības principu”, jaunajā Viesītes 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).  

1.3. SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 
Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka Latvijas Republikā teritorijas attīstību plāno, izstrādājot savstarpēji 
saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus: 

▪ nacionālajā līmenī - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu; 
▪ reģionālajā līmenī - plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu;  
▪ vietējā līmenī - vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas 

plānojumu, lokālplānojumus un detālplānojumus. 

Izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tiek ievērots Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
(01.12.2011.) ietvertais savstarpējās saskaņotības princips, kas paredz, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, tos savstarpēji saskaņot un izvērtēt citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 

Dažādu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju un saskaņotību skatīt 1.attēlā. 

 

 
 

1.attēls. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU HIERARHIJA 

Lai nodrošinātu sabalansētu un saskaņotu teritorijas attīstības plānošanu, Teritorijas plānojuma izstrādē ņemti vērā 
kaimiņu pašvaldību – Neretas, Jaunjelgavas, Salas, Jēkabpils un Aknīstes novada attīstības plānošanas dokumenti, kā 
arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni. 
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA, IESAISTĪTĀS 

INSTITŪCIJAS UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

2.1. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA 

STRATĒĢISKĀS IETEKMES UZ VIDI veikšanas nepieciešamību un VIDES PĀRSKATA sagatavošanas procedūru nosaka 
Latvijas Republikas nacionālie normatīvie akti - likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (13.11.1998.) un MK 
noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.), kā arī Eiropas 
Savienības (ES) - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2001/42/EK (27.06.2001.) par noteiktu plānu un 
programmu ietekmi uz vidi novērtējumu. 

Lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Viesītes novada teritorijas 
plānojumam pieņēma Vides pārraudzības valsts birojs (lēmums Nr.4-02/18, 21.04.2018.). 

Vides pārskata projekts tika sagatavots, pamatojoties uz Teritorijas plānojuma projekta izvērtējumu - plānošanas 
dokumentā noteiktajiem risinājumiem attiecībā uz Grafiskajā daļā noteikto teritorijas funkcionālo zonējumu un 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteiktajiem vispārējiem un atsevišķajiem nosacījumiem turpmākajai novada 
teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai. 

Vides pārskata izstrādē tika izmantoti elektroniski pieejami informācijas avoti, datu bāzes, kā arī dažādi publicēti 
materiāli, institūciju publiskie gada pārskati, Viesītes novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti un publiskie 
gada pārskati.

NOZĪMĪGĀKIE INFORMĀCIJAS AVOTI 

DATU AVOTS DATU NOSAUKUMS INFORMĀCIJAS SATURS 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs 

Datu bāzes: 

Valsts statistikas pārskata veidlapa 
"Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa 
aizsardzību" 

Dati par stacionāro avotu emisijām 
atmosfēras gaisā 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs 

Valsts statistikas pārskata veidlapa 
"Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par 
atkritumiem"  

Dati par bīstamajiem un sadzīves 
atkritumiem 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs 

Valsts statistikas pārskata veidlapa 
"Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens 
resursu lietošanu" 

Ūdens patēriņa uzskaite, novadīto 
notekūdeņu apjomi, paliekošais 
piesārņojums 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu reģistrs 

Informācija par piesārņotām un 
potenciāli piesārņotām teritorijām 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs 

Lielupes baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāns un Plūdu 
riska pārvaldības plāns 2016. - 2021. 
gadam 

Daugavas baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāns un Plūdu 
riska pārvaldības plāns 2016. - 2021. 
gadam 

Informācija par Lielupes un 
Daugavas upju sateces baseinu 
apgabalos esošajiem 
ūdensobjektiem, to 
apsaimniekošanu 

Dabas aizsardzības pārvalde www.daba.gov.lv 

Dati par īpaši aizsargājamām 
teritorijām, mikroliegumiem, īpaši 
aizsargājamām sugām un 
biotopiem 

http://www.daba.gov.lv/
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DATU AVOTS DATU NOSAUKUMS INFORMĀCIJAS SATURS 

Vides pārraudzības valsts biroja 
mājas lapa 

www.vpvb.gov.lv 

Dati par atļaujām, informācija par 
procedūru, indikatoru saraksts, 
informācija pašvaldībām 

2.2. IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS 
Sagatavotais Vides pārskata projekts tika nodots izskatīšanai un atzinuma saņemšanai:   

▪ Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei; 

▪ Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles 
nodaļai; 

▪ Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai. 

Pēc atzinumu saņemšanas no iepriekšminētajām institūcijām, Vides pārskata projekts tika papildināts un precizēts 
atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai un gala 
atzinuma sniegšanai. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas laikā notika konsultācijas ar Viesītes novada 
struktūrvienību speciālistiem, kā arī tika veikta pašvaldības teritorijas apsekošana dabā. 

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, saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. novembra sēdes lēmumu Nr. 16 “Par 
Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai” (sēdes protokols Nr.15). 

  

http://www.vpvb.gov.lv/
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA APRAKSTS UN IESPĒJAMĀS 

IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS NETIKTU 

ĪSTENOTS 

3.1. ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS UN DABAS RESURSU ĪSS 

RAKSTUROJUMS 

3.1.1. ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS UN TERITORIJA 

Viesītes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Sēlijas centrālajā daļā. Rietumu daļā novads 
robežojas ar Neretas novadu, ziemeļu daļā ar Jaunjelgavas un Salas novadiem, austrumu daļā ar 
Jēkabpils un Aknīstes novadiem un dienvidu daļā ar Lietuvas Republiku. Novads ietilpst Zemgales 
plānošanas reģionā.  

Platība ir 650,5 km2 un 2018. gada sākumā novadā dzīvoja 3 619 iedzīvotāji.  

Novada teritorija sastāv no Viesītes pilsētas, Viesītes, Saukas, Elkšņu, Rites pagastiem. Lielākā novada 
apdzīvotā vieta ir Viesītes pilsēta ar 1 544 iedzīvotājiem 2018. gada sākumā. Novada administratīvais 
centrs - Viesītes pilsēta.  

Administratīvā centra – Viesītes pilsētas - attālums līdz nacionālās nozīmes centram Jēkabpilij – 31 km, 
līdz valsts galvaspilsētai Rīgai – 142 km. 

3.1.2. ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE 

Viesītes novads, tāpat kā Latvijas teritorijas lielākā daļa ietilpst Austrumeiropas platformas ziemeļrietumu daļā, kur 
ģeoloģiskās uzbūves pamatelementi ir kristāliskais pamatklintājs un nogulumieži. Kristālisko pamatklintāju veido 
dažāda vecuma metamorfie un intruzīvie ieži, tā virsma ieguļ aptuveni 780 m zem jūras līmeņa. Šo iežu saguluma 
apstākļi, sastāvs un vecums ir sarežģīti nosakāmi un nav precīzi datēti. Pamatklintāju pārsedz bieza, dažāda vecuma 
nogulumiežu sega. Pirmskvartāra nogulumi pārstāvēti ar venda, kembrija, ordovika, silūra un devona sistēmas 
iežiem, no kurām katra tiek iedalīta svītās. 

Kvartāra segu veido dažāda vecuma, ģenēzes un sastāva nogulumi, kuru kopējais biezums novada teritorijā 
svārstās no dažiem metriem līdzenumos līdz 40 m Sēlijas paugurvalnī.  Glacigēnie nogulumi ir plaši izplatīti visā 
Viesītes novadā un galvenokārt veido mūsdienu reljefa formas. Vietām tos pārsedz fluvioglaciālie, limnoglaciālie 
un purvu nogulumi.  

Gruntsūdeņi Sēlijas paugurvalnī ieguļ 0,5 – 2 m ieplakās, bet atsevišķos pauguraina reljefa iecirkņos līdz pat 20 m 
no zemes virsmas.   

Viesītes novada austrumu puses malējā daļa iekļaujas Aknīstes nolaidenumā, kas atrodas Austrumlatvijas zemienē. 
Zemes virsma ir viļņots līdzenums ar retiem pauguriem un plašiem purviem starp tiem. Šīs teritorijas ģeoloģisko 
griezumu galvenokārt veido morēnas nogulumi (smilšmāls un mālsmilts ar grants un oļu piejaukumu), kā arī 
fluvioglaciālie nogulumi, kas veido paugurus un to grupas. 

3.1.3. RELJEFS 

Viesītes novads atrodas Augšzemes augstienes Sēlpils (Sēlijas) paugurvalnī, Viesītes pazeminājumā. D no Viesītes 
pilsētas sastopami vidējpauguru masīvi, kā arī sīkpauguru reljefs. Viesītes novada vidusdaļu šķērso Sēlijas 
paugurvalnis, tās R daļa atrodas Viduslatvijas zemienes Taurkalnes līdzenumā, bet A malā sākas Austrumlatvijas 
zemienes Aknīstes nolaidenums. Paugurvalnī reljefs ļoti saposmots – centrālo daļu aizņem Viesītes pauguraine, 
vidusdaļā paugurvalni šķērso Viesītes pazeminājums ar Viesītes subglaciālo iegultni. Teritorijas A daļu ZR – DA 
virzienā šķērso Daugavas un Lielupes ūdensšķirtne. 

Reljefs Viesītes pilsētā un tās apkaimē ir izteikti paugurains, kur absolūtā augstuma atzīmes mainās no 105 m līdz 
130 m virs jūras līmeņa. Pilsēta atrodas vidēji 110 m virs jūras līmeņa. Viesītes pilsētas teritorijā vairākās 
starppauguru ieplakās saglabājušies nelieli ezeri. 
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3.1.4. KLIMATS 

Gada vidējais nokrišņu daudzums Viesītes novadā ir 662 mm. Vidējā gaisa temperatūra janvārī ir no -6,50C, bet 
jūlijā +17,10C. Gada vidējā temperatūra vidēji ir +5,30C. Bezsala periods ilgst no 150 līdz 160 dienām. Pavasarī un 
vasarā dominējošie ir R vēji, rudenī un ziemā – DR.  

3.1.5. MEŽI 

Viesītes novadā meža zemes aizņem 56% no kopējās teritorijas (36 521 ha)5.  No meža teritorijām, sadalījumā pa 
aizsargājamām teritorijām, Viesītes novadā pēc pieejamajiem datiem 2018. gadā plašākās teritorijas aizņēma 
ūdenstilpju, ūdensteču un mitrzemju aizsargjoslas, dabas parku teritorijas, dabas liegumu, buferzonas ap 
mikroliegumiem u.c. (skat:tab1).  

TABULA:1. Meža un meža zemju platību sadalījums pa aizsargājamām teritorijām Viesītes novadā6 

Aizsargājamā kategorija Platība (ha) 

Ūdenstilpju, ūdensteču un mitrzemju aizsargjosla, kopā 2069,74 

Aizsargājamā zona gar ūdeņiem 720,79 

Aizsargājamā zona gar mitrzemēm 597,84 

Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjosla 568,43 

Dabas parku kopplatība 1766,41 

Dabas parka - ainavu aizsardzības zona 1061,43 

Dabas parka - dabas parka zona 692,72 

Dabas parka - īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības zona 97,80 

Dabas parka - neitrālā zona 10,42 

Dabas liegumu kopplatība 1113,25 

Buferzonas ap mikroliegumiem 652,15 

Mikroliegumi 316,31 

Kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas kopā 322,52 

Valsts nozīmes kultūras pieminekļu aizsardzības zonas 272,02 

Vietējas nozīmes kultūras pieminekļu aizsardzības zonas 41,76 

Valsts nozīmes kultūras pieminekļi 8,74 

Īpaši aizsarg. meža iecirkņi 200,76 

Aizsardzības aizsargjoslu ierobežojuma josla 182,68 

                                                      

 

5 Valsts zemes dienesta statistikas dati, 2018. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/statistika/statistika-no-kadastra/ZLV/ 
6 Valsts meža dienests. Meža statistikas CD 2018, Pieejams: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-
statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809#jump 
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Aizsargājamā kategorija Platība (ha) 

Aizsargjosla ap pilsētām 80,8 

Bioloģiski nozīmīgu struktūras elementu kopplatība 46,82 

Bioloģiski nozīmīgi meža struktūras elementi - bioloģiski vērtīga mežaudze 42,2 

Bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementi - purvu salas 4,62 

Zinātniskie objekti 33,59 

Meži pilsētas administratīvajā teritorijā 17,17 

 

3.1.6. ŪDEŅI 

Ūdensobjektu zemes aizņem 4,3 % no novada teritorijas (2 804 ha).7 Lielākoties Viesītes novads ietilpst Lielupes 
sateces baseina apgabalā, taču novada ziemeļu daļa un nedaudz arī austrumu daļa ietilpst arī Daugavas sateces 
baseina apgabalā. Uz Lielupi ūdeņus novada Dienvidsusēja, Bolūžu upeite, Salāte, Mēmeles pieteka, Viesīte un 
Dienvidsusējas pieteka, Zalvīte ar pietekām Dešupīti, Gobāju, Iesnupi, Aralīte, kā arī Klauce, Dūņupe (Sauka). Uz 
Daugavu ūdeņus novada Ziemeļsusējas pieteka Piestiņa un Podvāzes pieteka Biržupes grāvis, kā arī Pikstere, 
Jodupe, Plaktupīte.  Viesītes novadā ir vairāk nekā 20 ezeri: Saukas, Piksteres ezers, Viesītes ezers, Sūpes, Viņaukas 
ezers, Šveriņu ezers, Kugres ezers, Ceplīšu ezers, Eķengrāvis ezers, Vasarāja ezers, Viesītes pilsētas ezers, Nomavas 
ezers, Aumanis, Krīgānu, Garais, Saukas dzirnavu dīķis, Aklais ezers, Aizdumbles, Lielais Klauces, Mazais Klauces un 
Bākūzis u.c. 

Civillikuma 1. pielikumā  kā publiskie ezeri novada teritorijā noteikti – Viesītes ezers, Garais ezers (Akmeņu ezers, 
Ilzes ezers) (Latvijas daļa) un Saukas ezers. Zvejas tiesības valstij pieder Aizdumbles ezerā (Dumbļa ezers, Dutvulu 
ezers), Krīgānu, Piksteres un Sūpes ezeros. 

3.2. ATMOSFĒRAS GAISA KVALITĀTE UN TROKSNIS 
Gaisa piesārņojums un troksnis ir būtiski vides kvalitātes ietekmes faktori. Šie divi faktori atstāj nozīmīgu ietekmi 
uz iedzīvotāju dzīves telpu un dabas daudzveidību. 

Atmosfēras gaisa kvalitāti ietekmē transports, ražošanas uzņēmumi, individuālās saimniecības, u.c. Ietekmi uz 
gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni teritorijā nosaka gan atrašanās attālums no to ietekmējošajiem avotiem, gan 
dabiskie faktori – valdošie vēji, reljefs, meži, parki u.c. 

Viesītes novadā nav izvietota atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa stacija, līdz ar to netiek veikts gaisa kvalitātes 
nepārtraukts monitorings. 

Var pieņemt, ka piesārņotākais gaiss un augstāka trokšņa ietekme novadā veidojas Viesītes pilsētas teritorijā, kur 
koncentrējas vairāk uzņēmumi un ir aktīvāka satiksme, kā arī pie intensīvākās satiksmes autoceļiem un ražošanas 
uzņēmumiem novada teritorijā. 

3.2.1. STACIONĀRO AVOTU EMISIJAS 

2017. gadā Viesītes novadā Valsts statistikas pārskatā „Nr.2 – Gaiss” atskaitījušās tikai 3 organizācijas, kuras veic 
piesārņojošas darbības. Visām no tām ir C kategorijas piesārņojošas darbības atļauja. 

Viesītes novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu, kuri būtiski ietekmētu gaisa kvalitāti. Sadalījumā pēc nozarēm, 
2017. gadā novadā pēc skaita dominēja uzņēmumi, kuri nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un 

                                                      

 

7Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2017. gada 1. janvāri, VZD 
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zivsaimniecību, augkopību un lopkopību, medniecību un saistītajām palīgdarbībām, mežsaimniecību un 
mežizstrādi. 

Lielākoties novadā emisijas tiek novadītas vidē no organizācijām, kuras izmanto sadedzināšanas iekārtas, 
sadedzinot kurināmo katlu māju siltumenerģijas ražošanai. Kā kurināmais novadā tiek izmantota šķelda un malka. 
2017. gadā kā kurināmais šķelda tika patērēta 3407,52 t (3 iekārtas) un malka 88 t (1 iekārta) - Viesītē, Smilšu ielā 
39a un Viesītes pagastā, “Eķengrāve”.8 

Gaistošie organiskie savienojumi (benzīns un petroleja) gaisā nonāk no degvielas uzpildes stacijas Raiņa iela un 
Meža ielu krustojumā, Viesītē (SIA "ASTARTE-NAFTA"). 

Piesārņojošo vielu emisiju kopējais apjoms gaisā no 2015. gada līdz 2017. gadam Viesītes novadā pieaudzis 
attiecībā uz oglekļa dioksīdu, oglekļa oksīdu un slāpekļa oksīdiem (tab.1). Taču kopējais iekārtu skaits, par kurām 
organizācijas atskaitās, palielinājās tikai no 2015. uz 2016. gadu. Piesārņojošo vielu pieaugums novadā no 2015 
līdz 2017. gadam daļēji saistīts ar katlu mājas Viesītē kurināšanas jaudas pieaugumu. Šajos gados pakāpeniski 
pieauga šķeldas kā izmantotā kurināmā apjoms novadā. 

TABULA:1. TABULA:2. Izmešu apjoms Viesītes novadā no 2015. līdz 2017. gadam (t)9 

 2015. gads 2016. gads 2017.gads 

Iekārtu skaits 11 15 15 

Kopā 33,92 179,88 3775,11 

Petroleja 0,01 0,01 - 

Benzīns 0,04 0,05 - 

Cietās izkliedētās daļiņas 0,06 2 1,82 

PM10[i] 1,35 - - 

Slāpekļa dioksīds 0,07 - - 

Ogļūdeņraži - - 0,5 

Oglekļa oksīds 26,94 10,21 32,96 

Oglekļa dioksīds - 164,20 3733,10 

Slāpekļa oksīdi (NOx) 5,45 3,41 6,73 

 

3.2.2. MOBILO AVOTU EMISIJAS  

Autotransports ir galvenais mobilo emisiju avots novada teritorijā. Transporta infrastruktūras ietekmes zonās 
veidojas gan gaisa piesārņojums, gan trokšņa līmeņa paaugstināšanās.  

Viesītes novadu šķērso: 

➢ valsts nozīmes reģionālie autoceļi:  
▪ P75 Jēkabpils—Lietuvas robeža (Nereta) 
▪ P73 Vecumnieki - Nereta - Subate 

➢ valsts vietējās nozīmes autoceļi (V771, V784, V965, V820, V914, V807, V809, V793, V792, V787, V788, 
V956, V818, V819, V806, V821, V803); 

                                                      

 

8 VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Valsts statistiskais pārskats "2-Gaiss" 
9VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Valsts statistiskais pārskats "2-Gaiss" 
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➢ pašvaldības ceļi. 

Uz reģionālajiem autoceļiem novadā vidējā automašīnu skaita diennaktī intensitāte pēdējos gados nav bijusi izteikti 
mainīga, izņemot būtisku pieaugumu P73 autoceļa intensitātē no 2016. līdz 2017. gadam (tab.3). Uz autoceļa P75, 
posmā P72 - Viesīte, vidējais automašīnu skaits 2016. gadā bija 859, no tām 13% sastādīja kravas automašīnas, bet 
posmā Viesīte - Nereta 2015.gadā intensitāte bija 459 automašīnas un no tām 11% kravas automašīnas. Autoceļa 
P73 posmā P75 - Aknīste 2017. gadā vidējā automašīnu intensitāte bija 1222. Kravas transporta intensitāte, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājusies, sastādot 22% no kopējā automašīnu kopskaita. 

 

TABULA:3. Satiksmes intensitāte uz valsts reģionālajiem autoceļiem (vid. auto skaits diennaktī)10 

Ceļa Nr. P75 P73 

Ceļa nosaukums Jēkabpils—Lietuvas robeža (Nereta) Vecumnieki - Nereta - Subate 

Posms P72 - Viesīte Viesīte - Nereta P75 - Aknīste 

2013 1130 - 843 

2014 - - 977 

2015 - 459 - 

2016 859 - 843 

2017 - - 1222 

2013 KT% - - 24 

2014 KT% 14 - 17 

2015 KT% - 11 - 

2016 KT% 13 - 30 

2017 KT% - - 22 

 

Satiksmes radītais piesārņojums un troksnis novadā galvenokārt ir saistīts ar autoceļiem P73 un P75, tomēr lielāku 
negatīvo ietekmi rada autoceļš P73, kurš sava ģeogrāfiskā novietojuma valsts pierobežā dēļ veido tranzīta koridoru, 
kā rezultātā tam ir salīdzinoši augstāka kravas transporta intensitāte. Līdz ar to var prognozēt, ka arī turpmāk 
novadā esošo gaisa kvalitāti ietekmēs satiksmes intensitāte uz reģionālajiem ceļiem. 

Gaisa piesārņojums no putekļiem Viesītes novadā veidojas uz valsts vietējās nozīmes autoceļiem un pašvaldības 
ceļiem, lai gan satiksmes intensitāte uz šiem ceļiem ir samērā zema, tiem lielākoties ir grants segums.  

Reģistrēto transportlīdzekļu skaits un izmaiņas novada teritorijā arī ir viens no rādītājiem, kas var raksturot 
potenciālo piesārņojumu no mobilajiem avotiem. 2018. gada sākumā Viesītes novadā kopumā reģistrēti 1922 
transportlīdzekļi. Kopš 2014. gada sākuma līdz 2016. gada sākumam Viesītes novadā vērojams transportlīdzekļu 
skaita pieaugums, bet 2017. gada sākumā skaits samazinājies (tab:4).  

TABULA:4. Reģistrētie transportlīdzekļi Viesītes novadā 

                                                      

 

10 VAS „Latvijas Valsts ceļi”, satiksmes intensitāte, KT – kravas automašīnas, ww.lvceli.lv 
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Gads Vieglie Kravas Autobusi Motocikli 
un tricikli 

Piekabes un 
puspiekabes 

Kvadricikli Mopēdi Kopā 

01.01.2018. 1485 168 10 36 151 2 70 1922 

01.01.2017. 1437 153 9 29 146 2 67 1843 

01.01.2016. 1509 159 12 29 156 3 65 1933 

01.01.2015. 1457 175 12 28 156 2 58 1888 

01.01.2014. 1397 165 11 145 36 3 51 1808 

 

3.3. VIRSZEMES UN PAZEMES ŪDENS KVALITĀTE 

3.3.1.  ŪDENSTECES, ŪDENSTILPES, TO KVALITĀTE 

Viesītes novadā zeme zem ūdeņiem aizņem 2804 ha, jeb 4,3% no novada teritorijas11. Ūdensobjekti ietilpst 
Lielupes baseina apgabalā un daļa novada ziemeļu un austrumu teritorijas Daugavas baseina apgabalā. 

LIELĀKĀS VIRSZEMES ŪDENSTECES:  

▪ Dienvidsusēja,  
▪ Bolūžu upeite,  
▪ Viesīte,  
▪ Zalvīte,  
▪ Klauce,  
▪ Biržupes grāvis,  
▪ Pikstere,  

▪ Gobāja, 
▪ Plaktupīte,  
▪ Iesnupe,  
▪ Dūņupe (Sauka),  
▪ Piestiņa, 
▪ u.c. 

 

LIELĀKĀS ŪDENSTILPES:  

▪ Saukas,  
▪ Piksteres,  
▪ Viesītes,  
▪ Sūpes,  
▪ Viņaukas,  
▪ Aizdumbles,  
▪ Šveriņu,  
▪ Kugres,  
▪ Ceplīšu, 
▪ Lielais Klauces ezers 

Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu publiskie ezeri Viesītes novadā: 

▪ Viesītes ezers,  
▪ Garais ezers (Akmeņu ezers, Ilzes ezers) (Latvijas daļa),  
▪ Saukas ezers. 

Saskaņā ar Civillikumu zvejas tiesības valstij pieder Aizdumbles ezerā (Dumbļa ezers, Dutvulu ezers), 
Krīgānu, Piksteres un Sūpes ezeros. 

                                                      

 

11Valsts zemes dienesta dati, 2018.01.01., www.vzd.gov.lv 
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Pēc MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) par 
prioritārajiem zivju ūdeņiem noteikta Lielupes upju baseina apgabala upe Dienvidsusēja (karpveidīgo zivju 
ūdeņi) un par prioritārajiem zivju ūdeņiem noteikts Saukas ezers. 

LIELUPES BASEINA APGABALS 

Lielupes baseina apgabalam izstrādāts Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam, 
kurā no Viesītes novada teritorijā esošajiem ūdensobjektiem iekļaujas - Dienvidsusēja   (L169), Viesīte (L162), Zalvīte 
(L165), Viesītes ezers (E038), Saukas ezers (E039), Garais ezers (E040), Krīgānu ezers (E078), Viņaukas ezers (E081) un 
Aizdumbles (E080). Vairumam no šiem ūdensobjektiem kvalitāte tiek vērtēta kā vidēja, Zalvītei un Aizdumbles ezeram 
tā ir laba, taču Dienvidsusējai kvalitāte tiek vērtēta kā slikta. Mērķis visiem ūdensobjektiem ir sasniegt labu ekoloģisko 
kvalitāti. (tab:5). 

Papildus negatīvu ietekmi uz Dienvidsusēju rada 3 mazās HES, kas būtiski izmaina upes tipu un kavē dabiskai upei 
raksturīgo sugu attīstību, taču tās neatrodas Viesītes novada teritorijā. 

TABULA:5. Kvalitātes mērķi un izņēmumi Lielupes upju baseinu apgabala ūdensobjektiem (2016. – 2012.g.)12 

ŪDENSOBJEKTS 

 

ŪDENSOBJEKTA EKOLOĢISKĀ 

KVALITĀTE 
KVALITĀTES 

MĒRĶIS 
PIEZĪMES 

Dienvidsusēja (L169 ) Slikta Laba (2021.g) Izkliedētais piesārņojums, novadīti lieli 
notekūdeņu apjomi 

Viesīte (L162) Vidēja Laba (2021.g) - 

Zalvīte (L165) Laba Laba (2021.g) - 

Viesītes ezers (E038) Vidēja Laba (2021.g) Izkliedētā piesārņojuma būtiska slodze, 
tiek novadīti lieli notekūdeņu apjomi  

Saukas ezers (E039) Vidēja Laba (2027.g) Slikta ķīmiskā kvalitāte - alvas tributīls, 
dzīvsudrabs ūdenī, bromdifenilēteri 
biotā 

Garais ezers (E040) Vidēja Laba (2021.g) Tiek novadīti lieli notekūdeņu apjomi. 
Piemērojot papildu pasākumus, ir 
iespējams uzlabot kvalitāti 

Krīgānu ezers (E078) Vidēja Laba (2021.g) - 

Viņaukas ezers (E081) Vidēja Laba (2021.g) - 

Aizdumbles ezers (E080) Laba Laba (2021.g) Nav pieejami valsts monitoringa dati, 
sakarā ar apgrūtinātu piekļūšanu šim 
ezeram. Atrodas īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā – dabas liegumā 
“Aizdumbles purvs”. Ezers atrodas 
augstā purva masīvā. Barošanās  – 
pamatā tikai atmosfēras. Ietek neliels 
grāvis, kurš tek cauri purva teritorijai. 
Pamatojoties uz critical source area un 
makrofītu sugu sastāva novērtējumu, 
vērtējums – laba kvalitāte. 

                                                      

 

12 Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2015. 
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Lai sasniegtu ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes mērķus, Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 
2016.-2021.gadam noteikti pamata un papildus pasākumi (tab:6). 

TABULA:6. Pasākumu programma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai 

ŪDENSOBJEKTS PASĀKUMS 

Dienvidsusēja (L169 ) Veikt izvērtējumu par nepieciešamu turbīnu nostrādi caurplūduma režīmā 
mazajās HES (Grīvnieku, Ērberģes un Neretas HES); 1.pas. Pārskatīt HES 
apsaimniekošanas noteikumus un ūdens resursu lietošanas atļauju 
nosacījumus, saskaņot tos kopīgi tiem mazajiem HES, kuri ir uz vienas upes 
(Grīvnieku, Ērberģes un Neretas HES); 2. pas. Kopīgu pasākumu plāna izstrāde 
plūdu risku samazināšanai mazajiem HES, kas atrodas kaskādē uz vienas upes; 
3. pas. Veikt mazo HES ūdenskrātuvju apsekojumu, novērtēt to stāvokļa ietekmi 
uz ūdeņu kvalitāti un noteikt nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus 
(ūdensaugu izpļaušana, celmu izvākšana u.c.) 

Viesīte (L162) Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, 
nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu 
aglomerācijās ar CE>2000 (Viesīte) 

Zalvīte (L165) - 

Viesītes ezers (E038) Virszemes noteces mākslīgo mitrāju veidošana; Videi draudzīga mežu 
meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana, iekļaujot videi draudzīgus 
meliorācijas sistēmas elementus (sedimentācijas baseini, divpakāpju 
meliorācijas grāvji u.c. MK noteikumu Nr. 600 12. pielikumā minēti pasākumi) 

Saukas ezers (E039) Ezerā jāīsteno Nacionālā mēroga papildu pasākumi 

Garais ezers (E040) Pārskatīt ūdensobjekta sateces baseina robežas un pārbaudīt atbilstību 
ekoloģiskajam tipam; Sagatavot ekspluatācijas noteikumus ezeru apkārtnes un 
ūdens izmantošanai (piem., par atkritumu apsaimniekošanu, automašīnu 
mazgāšanu ezera krastos, mazdārziņu apsaimniekošanu u.c.), izstrādāt ezera 
apsaimniekošanas plānu, veikt ezera un tā apkārtnes tīrīšanas pasākumus 

Krīgānu ezers (E078) Papildu monitorings un izpēte vismaz 3 gadus pēc kārtas, lai noskaidrotu 
iespējamos slodžu avotus un sliktās kvalitātes cēloņus 

Viņaukas ezers (E081) Ezera funkcionalitātes uzlabošana; aizauguma ar krūmiem samazināšana, 
dabiska zālāja un smilšu joslas veidošana ezeram tieši pieguļošajā krasta joslā; 
Videi draudzīga lauksaimniecības meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, 
iekļaujot videi draudzīgus meliorācijas sistēmas elementus (sedimentācijas 
baseini, divpakāpju meliorācijas grāvji u.c. MK noteikumu Nr. 600 12. pielikumā 
minēti pasākumi) 

Aizdumbles ezers (E080) Izstrādāt dabas aizsardzības plānu aizsargājamai teritorijai (LV0505400) 

 

Daugavas baseina apgabalam izstrādāts Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam, 
kurā no Viesītes novada teritorijā esošajiem ūdensobjektiem iekļaujas Piksteres ezers (E063), kura kvalitāte ir noteikta 
kā laba. Mērķis  ūdensobjektam ir saglabāt labu ekoloģisko kvalitāti. (tab:7). 
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TABULA:7. Kvalitātes mērķi un izņēmumi Daugavas upju baseinu apgabala ūdensobjektiem (2016. – 2012.g.)13 

ŪDENSOBJEKTS 

 

ŪDENSOBJEKTA EKOLOĢISKĀ 

KVALITĀTE 
KVALITĀTES MĒRĶIS PIEZĪMES 

Piksteres ezers (E063) Laba Laba (2021.g) - 

 

Daugavas upju baseinu apgabalā ietilpstošajam Piksteres ezeram (E063) apsaimniekošanas plānā 2016.-2021.gadam 
netiek noteikti pasākumi ūdensobjekta kvalitātes uzlabošanai. 

Lai uzlabotu novadā esošo ūdensobjektu kvalitāti, būtu vēlams veikt regulāru ūdensobjektu apsekošanu, ekoloģiskā 
stāvokļa novērtēšanu, piesārņojuma avotu identifikāciju un nepieciešamo pasākumu plānu izstrādi un izpildi. 

PELDVIETU KVALITĀTE 

Neraugoties uz lielo ūdensobjektu skaitu, Viesītes novadā nav oficiālu peldvietu, līdz ar to netiek veikts regulārs 
monitorings par peldvietu ūdens kvalitāti. 

Peldvietu ūdens kvalitāte tiek novērtēta gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem parametriem), gan vizuāli. 
Publiskajās ūdenstilpnēs būtu vēlams veikt pašvaldības finansētu peldvietu monitoringu - ūdens kvalitātes 
novērtējumu vismaz vienu reizi mēnesī peldēšanas sezonas laikā (no 15. maija līdz 15. septembrim). 

Turklāt, lai veicinātu ezera ilgtspējīgu izmantošanu rekreācijai, ir nepieciešams izveidot labiekārtotas atpūtas vietas, 
nodrošinot tajās nepieciešamo infrastruktūru – tualetes, ugunskuru vietas, atpūtas soli un galdu grupas, ģērbtuves, 
taču šo procesu ierobežo tas, ka lielāka daļa zemes ap ezeru atrodas privātīpašumā. 

Pašvaldībai populārākajās peldēšanās vietās, būtu vēlams, savu iespēju robežās, veikt ezeru un upju piekrastes tīrīšanu 
un ainaviskā stāvokļa uzlabošanu. Sekmēt izkliedētā un punktveida piesārņojuma samazināšanu. 

3.3.2. ŪDENSSAIMNIECĪBU RAKSTUROJUMS UN IETEKME UZ VIDI 

ŪDENSAPGĀDE 

Viesītes novadā pazemes saldūdeņu dabiskā aizsargātība pēc aktualizētajiem Lielupes un Daugavas upju baseinu 
apgabala apsaimniekošanas plāniem 2016.-2021.gadam lielākoties ir ar vidēju piesārņojuma risku. Taču teritorijas 
ziemeļu daļā, tieši Viesītes pilsētas rajonā, ir ievērojama lieluma zona ar augstu piesārņojuma risku (artēzisko ūdens 
resursu papildināšanās apgabals). Atsevišķās vietās novadā atrodas teritorijas ar zemu piesārņojuma risku. Viesītes 
novada teritorijas lielākā daļa atrodas virs pazemes ūdensobjekta D4 un ziemeļu un nedaudz austrumu daļa virs 
pazemes ūdensobjekta D10 ar labu pazemes ūdeņu kvantitatīvo stāvokli un ķīmisko kvalitāti.14  

Pēc pašvaldības datiem, Viesītes novadā 2018. gada beigās ūdensvads bija pieejams 1919 iedzīvotājiem (aptuveni 53% 
no novada iedzīvotājiem). 

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi Viesītes novadā pieejami: 

▪ Viesītes pilsētā 
▪ Lones un Saukas ciemos Saukas pagastā 
▪ Cīruļu ciemā Rites pagastā 
▪ Elkšņu ciemā Elkšņu pagastā 

Viesītes novadā ūdens ieguvi un apgādi nodrošina SIA „Viesītes komunālā pārvalde”. Centralizētās kanalizācijas 
sistēmas uzlabošanai Viesītes pilsētā, Elkšņu un Lones ciemā ir realizēti ūdenssaimniecības projekti. 

Laikā no 2011. līdz 2015. gadam Viesītes pilsētā norisinājās projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Viesītē“. Tā ietvaros tika izbūvēti jauni ūdensvadi 5494 m garumā, tika uzbūvēta ūdens sagatavošanas stacija ar diviem 
ūdens rezervuāriem, izbūvēti 2 artēziskie ūdens urbumi. Uzlabojās ūdens kvalitāte. Pēc projekta realizācijas Viesītes 

                                                      

 

13 Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2015 
14 Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2015. 
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pilsētā no 8 ūdens apgādes sistēmām palika tikai trīs, pieauga iegūtā ūdens daudzums, jo pie pilsētas sistēmas tika 
pieslēgta Viesītes vidusskola, ka arī citi patērētāji. No 14 urbumiem 2015. gadā Viesītē 6 tika tamponēti, pārējie 8 
darbojas: 

▪ 2 urbumi (Raiņa 47) 
▪ 1 novērošanas urbums (Raiņa 47) 
▪ 3 rezerves urbumi (Depo, Brīvības, Vaļņu) 
▪ 1 urbums ūdens apgādes sistēmai “Kalna Stauģi” 
▪ 1 urbums ūdens apgādes sistēmai “Melioratori” 

Projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība“ rezultātā, kas norisinājās Elkšņu pagastā no 2011. 
līdz 2013. gadam, tika rekonstruēts vecais urbums, uzbūvēta ūdens sagatavošanas stacija, tika rekonstruēti 
ūdensapgādes tīkli 783 m garumā, uzbūvēti kanalizācijas tīkli 1451,7 m garumā, paplašināti kanalizācijas tīkli 55 m 
garumā un rekonstruēts kanalizācijas spiedvads 50 metru garumā. 

Papildus minētajiem projektiem nesen izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija, spiedvads 78 m garumā garumā un 
pašteces kanalizācijas tīkli 220 m garumā Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvojamām mājām Viesītes pilsētā. 

Viesītes pilsētā kopējais ūdensapgādes pieslēgumu skaits ir 719, ūdensapgādes pakalpojumi pieejami 1322 
iedzīvotājiem 31 daudzdzīvokļu namā (533 dzīvokļiem) un 151 individuālām mājām, pirmskolas izglītības iestādei 
“Zīlīte”, kultūras pilij, sociālo pakalpojumu centram, Viesītes vidusskolai, 2 aptiekām, Viesītes pašvaldības ēkai, mūzikas 
un mākslas skolai, muzejam, veikaliem, kafejnīcām, ēdnīcām un citu pakalpojumu sniegšanas vietām un iestādēm. 
Dzeramā ūdens iegūšanai tiek izmantoti trīs urbumi trim ūdens apgādes sistēmām, divās no kurām ūdens 
sagatavošanai tiek izmantotas ūdens sagatavošanas stacijas. 5494 m no ūdensvadu tīkla kopgaruma (9524 m) ir no 
jauna izbūvēti. 

Lones ciemā kopējais ūdensapgādes pieslēgumu skaits ir 162, ūdensapgādes pakalpojumi pieejami 252 iedzīvotājiem 
12 daudzdzīvokļu namos (150 dzīvokļiem), 28 individuālām mājām, Saukas pagasta pārvaldes ēkai, veikalam, aptiekai, 
ārstu praksei, muzejam/bibliotēkai, kā arī diviem ražošanas objektiem. Dzeramā ūdens iegūšanai tiek izmantots viens 
urbums, ir divas ūdensapgādes sistēmas, no kurām vienai ūdens sagatavošanai tiek izmantotas ūdens sagatavošanas 
stacija. Ūdensvadu tīkla kopgarums ir 2373, no kuriem 1400 m 2009. gadā ir rekonstruēti. 

Saukas ciemā kopējais ūdensapgādes pieslēgumu skaits ir 65, ūdensapgādes pakalpojumi pieejami 41 iedzīvotājam 4 
daudzdzīvokļu namos (66 dzīvokļiem), 5 individuālām dzīvojamām mājām, veikalam/aptiekai un muzejam/bibliotēkai. 
Dzeramā ūdens iegūšanai tiek izmantots viens urbums, ir divas ūdensapgādes sistēmas, no kurām vienai ūdens 
sagatavošanai tiek izmantotas ūdens sagatavošanas stacija. Ūdensvada tīklu kopējais garums ir 660 m. 

Cīruļu ciemā kopējais ūdensapgādes pieslēgumu skaits ir 167, ūdensapgādes pakalpojumi pieejami 183 iedzīvotājam 
10 daudzdzīvokļu namos (140 dzīvokļiem), 10 individuālajām mājām, katlu mājai, ārstu praksei, veikalam/aptiekai, 
pagasta pārvaldes ēkai, kultūras namam, bibliotēkai/muzejam u.c. Dzeramā ūdens iegūšanai tiek izmantots viens 
urbums un ūdens sagatavošanai tiek izmantota ūdens sagatavošanas stacija. Ūdensvada tīklu kopējais garums ir 2493 
m, kas pilnā apmērā tika pa jaunu izbūvēts 2009. gadā. 

Elkšņu ciemā kopējais ūdensapgādes pieslēgumu skaits ir 86, ūdensapgādes pakalpojumi pieejami 121 iedzīvotājam 4 
daudzdzīvokļu namos (56 dzīvokļi), 20 individuālās mājās, Elkšņu pagasta pārvaldes ēkai, kultūras namam, Elkšņu 
skolas vēsturiskā mājai, katlu mājai u.c. Dzeramā ūdens iegūšanai tiek izmantots viens urbums un ūdens sagatavošanai 
tiek izmantota ūdens sagatavošanas stacija. Ūdensvada tīklu kopējais garums ir 1203 m, no kuriem 738 m tika pa jaunu 
izbūvēti 2013. gadā. 

Centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantoti pazemes ūdeņi no Gaujas, Pļaviņu un Burtnieku pazemes ūdens 
horizontiem. Saldūdeņu kvalitāte lielākoties neatbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām paaugstinātā dzelzs satura, 
kaļķainības un vietām duļķainības dēļ, tādēļ nepieciešama ūdens sagatavošana. Lai aizsargātu ūdensapgādes sistēmu 
urbumus, ir noteiktas aizsargjoslas (stingrā režīma aizsargjosla tiek iežogota un labiekārtota). Ūdens kvalitātes 
problēmas saistītas ar to, ka nav vēl pilnībā atjaunota visa ūdensapgādes sistēma un ēku iekšējās ūdensapgādes 
sistēmas. 

Kopumā ņemtais ūdens daudzums Viesītes novadā no 2013. gada līdz 2015. gadam ir pieaudzis, bet 2016. un 2017. 
gadā nedaudz samazinājies (tab.8).  

 TABULA:8. Ūdens ņemšana Viesītes novadā (tūkst.m3) 

 Kopā 
ņemtais no 
dabīgajiem 

Kopā Vietu skaits T.sk. 
izmērīts 

Virszemes Pazemes Lietus 
ūdeņi 
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ūdens 
avotiem 

2017. g. 115,24 98,89 8 98,89 - 98,89 16,35 

2016.g. 105,06 97,28 8 97,28 - 97,28 7,79 

2015.g. 111,87 108,87 8 108,87 - 108,87 3,002 

2014.g. 101,9 101,9 11 101,9 - 101,9 - 

2013.g. 88,74 88,74 12 88,74 - 88,74 - 

 

2017. gadā ražošanai novadā tika izmantoti 16,55 tūkst. m3, bet komunālajām sadzīves vajadzībām  83,9 tūkst. m3, 
ūdens zudumi bija 0,5 tūkst. m3.  

Teritorijās, kur nav pieejama centralizētā ūdensapgāde, tiek izmantota individuālā ūdensapgāde (urbumi un akas), 
kuru statuss lielākoties nav zināms. 

NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANA 

No 2013. līdz 2017. gadam, izņemot 2015.gadu, novadīto notekūdeņu apjoms katru gadu pakāpeniski pieaudzis, kas 
varētu būt skaidrojams ar to iedzīvotāju skaita pieaugumu, kuri pieslēgušies pie kopīgajām centralizētās notekūdeņu 
savākšanas sistēmām (tab:9). 2014. un 2017. gadā lielākā daļa no novadītajiem notekūdeņiem ir bijuši normatīvajiem 
aktiem neatbilstoši attīrīti notekūdeņi, kas ir nākuši no Viesītes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Tas norāda 
uz iekārtu tehnoloģiskām nepilnībām vai darbības traucējumiem un papildus radītu slodzi Viesītes ezera ekosistēmai. 

TABULA:9. Ūdens novadīšana tūkst.m3 Viesītes novadā 

 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 

2017.g. 5 95,4 37,18 58,224 - 

2016.g. 5 82,72 82,72 - - 

2015.g. 5 63,75 54,06 9,686 - 

2014.g. 5 81,92 31,76 50,16 - 

2013.g. 5 72,16 72,16 -  

 

Centralizētās kanalizācijas sistēmas Viesītes novadā ir izbūvētas: 

▪ Viesītes pilsētā 
▪ Lones un Saukas ciemos Saukas pagastā 
▪ Cīruļu ciemā Rites pagastā 
▪ Elkšņu ciemā Elkšņu pagastā 

Viesītes novadā darbojas 5 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI): 

1. Viesītes pilsētas NAI (uzbūvētas 2015.gadā) 
2. Lones ciema NAI (uzbūvētas 1976.gadā) 
3. Saukas ciema NAI (rekonstruētas 2000.gadā) 
4. Rites Cīruļu ciema NAI (rekonstruētas 1997.gadā) 
5. Elkšņu ciema NAI (uzbūvētas 2013.gadā) 
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Viesītes pilsētā kopējais pieslēgumu skaits centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir 636, pakalpojumu izmanto 1122 
iedzīvotāji, pieslēgtas ir 29 daudzdzīvokļu mājas (529 dzīvokļi) un 77 individuālās mājas, pirmskolas izglītības iestāde 
“Zīlīte”, kultūras pils, sociālo pakalpojumu centrs, Viesītes vidusskola, 2 aptiekas, Viesītes pašvaldības ēka, mūzikas un 
mākslas skola, muzejs, veikali, kafejnīcas, ēdnīcas un citas pakalpojumu sniegšanas vietas un iestādes. Notekūdeņu 
attīrīšanai tiek izmantotas 2015. gadā izbūvētās Viesītes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras veic attīrīšanu 
līdz biogēnu redukcijai. Attīrītos notekūdeņus novada Viesītes ezera meliorācijas grāvī. Nelielu daļu (1,39 
tūkst.m3/2017. gadā) normatīvi netīrus notekūdeņus, kas savākti no tvertnēm lauku teritorijās, nodod Lones ciema 
attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu padevei uz attīrīšanas iekārtām darbojas četras kanalizācijas sūkņu stacijas. 
Notekūdeņus no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem tiek izvesti uz 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, tā apkalpojot 127 cilvēkus. Izvesto notekūdeņu daudzums sastāda ap 0,745 tūkstoši 
m3/gadā. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 9524 m, no kuriem 5640 m ir jaunizbūvēti. 

Lones ciemā kopējais pieslēgumu skaits centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir 120, pakalpojumu izmanto 186 
iedzīvotāji, pieslēgtas ir 7 daudzdzīvokļu mājas (122 dzīvokļi) un 14 individuālās mājas, pagasta pārvaldes ēka un citas 
sabiedriskās ēkas, pakalpojumu sniegšanas vietas. Notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas 1976. gadā būvētās Lones 
ciema attīrīšanas iekārtas, kuras veic attīrīšanu līdz otrreizējai attīrīšanas pakāpei. Attīrītos notekūdeņus novada 
Dūņupē. Notekūdeņu padevei uz attīrīšanas iekārtām izbūvētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas. Notekūdeņus no 
individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem tiek izvesti uz notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām, tā apkalpojot 28 cilvēkus. Izvesto notekūdeņu daudzums sastāda ap 0,745 tūkstoši m3/gadā. 
Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 3772 m, no kuriem 91 m 2009. gadā tika rekonstruēti.  

Cīruļu ciemā kopējais pieslēgumu skaits centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir 163, pakalpojumu izmanto 175 
iedzīvotāji, pieslēgtas ir 10 daudzdzīvokļu mājas (140 dzīvokļi) un 6 individuālās mājas, Rites pagasta pārvaldes ēka ar 
bibliotēku, tautas nams un ģimenes ārsta prakse, Rites pamatskola, pasts, veikals u.c. Notekūdeņu attīrīšanai tiek 
izmantotas 1997. gadā rekonstruētās Cīruļu ciema attīrīšanas iekārtas, kuras faktiski veic attīrīšanu līdz pirmējai 
attīrīšanas pakāpei. Attīrītos notekūdeņus novada Dienvidsusējā. Notekūdeņu padevei uz attīrīšanas iekārtām 
izbūvētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 2200 m, no kuriem 900 m ir jaunizbūvēti 
2009. gadā. 

Elkšņu ciemā kopējais pieslēgumu skaits centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir 80, pakalpojumu izmanto 108 iedzīvotāji, 
pieslēgtas ir 4 daudzdzīvokļu mājas (56 dzīvokļi) un 14 individuālās mājas, Elkšņu pagasta pārvaldes ēka, veikals, Elkšņu 
skolas vēsturiskā māja, katlu māja u.c. Notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas 2013. gadā uzbūvētās Lones ciema 
attīrīšanas iekārtas, kuras veic attīrīšanu līdz otrreizējai attīrīšanas pakāpei. Attīrītos notekūdeņus novada 
Dienvidsusējā. Notekūdeņu padevei uz attīrīšanas iekārtām izbūvēta viena kanalizācijas sūkņu stacija. Kanalizācijas 
tīklu kopgarums ir 1900 m, no kuriem 1556,7 m ir jaunizbūvēti 2013. gadā. 

Saukas ciemā kopējais pieslēgumu skaits centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir 64, pakalpojumu izmanto 41 iedzīvotājs, 
pieslēgtas ir 4 daudzdzīvokļu mājas (66 dzīvokļi) un 5 individuālās mājas, veikals/aptieka, bibliotēka/muzejs. 
Notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas 2000. gadā rekonstruētās Saukas arodvidusskolas attīrīšanas iekārtas, kuras 
veic attīrīšanu līdz otrreizējai attīrīšanas pakāpei. Attīrītos notekūdeņus novada Klauces upē, kas vēlāk ietek Saukas 
ezerā. Notekūdeņu padevei uz attīrīšanas iekārtām izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija. Pēc Saukas arodskolas 
likvidācijas ir krietni samazinājies patērētāju skaits, bioloģisko attīrīšanas iekārtu normālai darbībai nav iespējams 
nodrošināt pietiekamu noslodzi. Līdz ar to bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām ir izmainīta tehnoloģiskā shēma un tās 
darbojas tikai mehānisko attīrīšanas iekārtu režīmā. Ja turpmāk Saukas ciematā tiks paredzēta piesārņojuma slodzes 
palielināšana uz NAI, paralēli ir jānodrošina bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas procesa atjaunošana vai, ņemot vērā 
būtisko notekūdeņu daudzuma samazināšanu, esošās NAI rekonstrukcija, samazinot NAI jaudu.15 Kanalizācijas tīklu 
kopgarums ir 660 m. 

Svarīgi ir nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu veikt notekūdeņu no individuālo dzīvojamo māju notekūdeņu 
krājrezervuāru tvertnēm izvešanu uz tuvākām bioloģiskām NAI atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.  

Teritorijās, kurās nav nodrošināta centralizētā notekūdeņu savākšana, tie tiek iesūcināti gruntī vai izmantoti individuāli 
notekūdeņu savākšanas un novadīšanas risinājumi. Individuālās notekūdeņu savākšanas sistēmas ne vienmēr ir 
kvalitatīvas, kas rada piesārņojuma nonākšanu vidē. Pašvaldībai ir jāizstrādā saistošie noteikumi par decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu un uzskaiti, nosakot iespējamos risinājumus. 

                                                      

 

15 Ciemu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas raksturojums sniegts no B kategoriju piesārņojošo darbību atļaujām, ko izsniegusi Daugavpils 
reģionālā pārvalde. 
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Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Viesītes novadā, līdzīgi kā visā Latvijas teritorijā, draudus rada uzturēšanai 
patstāvīgi nepieciešamie lielie ilgtermiņa ieguldījumi un esošās infrastruktūras, tehniskā stāvokļa novecošanās. 
Turklāt, izbūvējot jaunus centralizētās ūdenssaimniecības tīklus teritorijās, kur līdz šīm nav bijis pieejams šis 
pakalpojums, ne vienmēr iedzīvotāji aktīvi pieslēdzas kopējai sistēmai. 

3.4. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
Atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā nodrošina SIA „Viesītes Komunālā pārvalde“. Savāktie sadzīves atkritumi 
tiek nogādāti ”Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Dziļā vāda”, Mežāres pagastā, kur 
atkritumi tiek nosvērti un apglabāti. 

Atkritumu konteineri šķiroto atkritumu savākšanai  atrodas: 

▪ Viesītē - Meža ielā 17, Sporta ielā 13A, Meža 7, Dzelzceļnieku ielā 3, P.Stradiņa ielā 1A, Biržu ielā 1,  Pavasara 
ielā 4A, Smilšu ielā  26, pie Riekstu meža;  

▪ Lonē – Aronijas 2, Saukā –  Māja Nr. 3; 
▪ Cīruļos – Druviņas 5; 
▪ Elkšņos – Jaunā iela 4. 

Atkritumu šķirošanas konteineri ir paredzēti visiem novada iedzīvotājiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. 

2018. gada beigās ir noslēgts līgums ar SIA ''ECO Baltia vide'' par 19 zvanveida  stikla konteineru izvietošanu un 
savākšanu.  

Bīstamie atkritumi: 

Iedzīvotājiem ir pieejams atkritumu šķirošanas laukums/ekostacija Viesītē, Smilšu ielā 39T sadarbībā ar ''NORDIC 
RECYCLING''. Tur iespējams nodot plastmasas iepakojumu, stikla iepakojumu, papīra un kartona iepakojumu,  metāla 
iepakojumu, kā arī bīstamos atkritumus - akumulatorus, baterijas,  nolietotas riepas, nolietotas elektropreces, eļļas 
filtrus, smēreļļas, spuldzes. 

Ar Valsts statistikas pārskatu “Nr.3-Atkritumi” 2017. gadā Viesītes novadā atskaitījās trīs organizācijas un radītais 
bīstamo atkritumu daudzums no organizācijām, kuras atskaitījušās par 2017. gadu bija 0,58 t. Par bīstamajiem 
atkritumiem novadā atskaitās tikai viens uzņēmums – mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca - un tikai no 
2016.gada nelielos apjoms. Savāktais sadzīves atkritumu apjoms novadā 2017. gadā bija 507,26 t. Radīto sadzīves 
atkritumu apjoms pēdējos gados ir bijis līdzīgs ar visaugstāko punktu 2016., bet viszemāko 2015. gadā (tab.11). 

TABULA:10. Radītais atkritumu apjoms Viesītes novadā no organizācijām, kuras atskaitās Valsts statistikas 
pārskatā 'Nr.3-Atkritumi'  

Gads Radītais atkritumu apjoms 

Bīstamie atkritumi (t) Sadzīves atkritumi (t) 

2017.g. 0,58 507,26 

2016.g. 0,2 530,08 

2015.g. - 493,46 

2014.g. - 500,68 

2013.g. - 508,62 

 

Iepriekš darbojusies izgāztuve novada teritorijā - Viesītes novada Viesītes pagasta izgāztuve” “Spures” - ir slēgta un 
tajā atkritumu apglabāšana nenotiek. Izgāztuve ir rekultivēta. 

3.5. PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS 

Atbilstoši LVĢMC datu bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai Viesītes novada teritorijā 
ir reģistrētas 5 potenciāli piesārņotas vietas:  
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▪ Degvielas uzpildes stacija Saukas pagastā, Lones ciemā, ko šobrīd izmanto lauksaimniecības tehnikas, mašīnu 
u.c. darbarīku kopīgās lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "RITENIS" 

▪ Veca atkritumu izgāztuve Saukas pagastā “Skosu karjers” 
▪ Veca atkritumu izgāztuve Viesītes pagastā “Spures” 
▪ Veca atkritumu izgāztuve Rites pagastā “CSAI Salāte” 
▪ Ķīmiskās un naftas rūpniecības objekts Rites pagastā “Baši”, kurā darbojās uzņēmums SIA “Tiltiņi un Ko”, kas 

nodarbojās ar kokogļu ražošanu (B kategorijas atļauja)16 

Lai spriestu par potenciāli piesārņoto vietu ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību, nepieciešama potenciāli piesārņoto 
vietu detalizētāka izpēte un vietu raksturojums. Balstoties uz izpētes rezultātiem, īstenojama turpmāka rīcība teritoriju 
sakopšanā un sanācija. 

Visas vecās atkritumu izgāztuves Viesītes novadā ir rekultivētas un slēgtas.17 “Spures”, “Salāte” un “Skosas” 
rekultivētās bijušās atkritumu izgāztuvēs tiek veikts monitorings saskaņā ar Ministru kabineta 27.12.2011. 
noteikumiem Nr. 1032. “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, 
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”. Reizi gadā tiek iesniegti pārskati par monitoringa rezultātiem saskaņā ar Vides 
aizsardzības likuma 21.panta pirmās daļas 5. punktu un MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 157 “Noteikumi par prasībām 
attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību 
sabiedrībai” 16.punktu. 

3.6. PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS 
Pēc piesārņojuma daudzumu, iedarbības vai riska, kas tiek nodarīts cilvēku veselībai un apkārtējai videi, piesārņojošās 
darbības tiek iedalītas pēc kategorijas - A, B un C.  

LR likumdošanā noteiktā kārtībā, uzņēmumiem atļaujas piesārņojošām darbībām tiek izsniegtas, un saistošā 
likumdošana ir: 

▪ Likums „Par piesārņojumu” ar grozījumiem; 

▪ 2010.g. 30.11.2010. noteikumi MK Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas 
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”, ar grozījumiem. 

Viesītes novadā 2017. gada beigās nebija neviena organizācija, kuras darbība atbilstu A kategorijas piesārņojošai 
darbībai, un būtu izsniegta atļauja A kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai. 

Pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes datiem, Viesītes novadā izsniegtas 5 B kategorijas piesārņojošās darbības 
atļaujas un 4 C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas. 

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegtas tikai SIA “Viesītes komunālā pārvalde” (5 atļaujas). 

SIA “ Viesītes komunālā pārvalde” sniedz komunālos pakalpojumus Viesītes novadā. Kopumā uzņēmumam izsniegtas 
piecas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, kas galvenokārt saistītas ar ūdensapgādes, notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas darbībām. 

C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegtas divām katlu mājām (SIA “OŠUKALNS” un SIA “Viesītes 
komunālā pārvalde”) , degvielas uzpildes stacijai (SIA  “ASTARTE-NAFTA”) un mehānisko transportlīdzekļu 
remontdarbnīcai SIA "Viesītes transports". 

3.7. RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI 

RŪPNIECISKĀS DARBĪBAS RISKA UN TRANSPORTA RISKA OBJEKTI 

C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts, kurš dažādu faktoru ietekmes dēļ var izraisīt vietēja mēroga katastrofu 
vai nodarīt kaitējumu cilvēku, vides un īpašuma drošībai, ir SIA "Astarte nafta" degvielas uzpildes stacija Raiņa ielā 60, 
Viesītes pilsētā saistībā ar uzglabāto bīstamo vielu – naftas produktiem, sašķidrinātās naftas gāzi.18 

                                                      

 

16 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", www.meteo.lv 
17 Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam, 2013 
18 2018.09. 11. Ministru kabineta noteikumi Nr. 568 “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts” 
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Caur Rites pagastu 6,7 km garumā iet SIA “LatRosTrans” Polocka–Ventspils naftas vads (diametrs 500 – 700 mm), caur 
kuru plūst nafta un dīzeļdegviela. Iespējamie riski saistībā ar šo objektu ir - naftas produktu piesārņojums, ugunsgrēki 
avārijas vai nelegālas pieslēgšanās rezultātā.19 

Valsts vai reģionāla mēroga paaugstinātas bīstamības objektu Viesītes novadā nav. 

Potenciāli bīstamākais kodolobjekts Viesītes novada teritorijai ir Ignalinas atomelektrostacija, jo novads atrodas 
atomelektrostacijas 100 km ilgtermiņa aizsardzības pasākumu plānošanas zonā. Radioaktīvā piesārņojuma ātrums 
atkarīgs no vēja ātruma un valdošā dienvidu, dienvidrietumu un rietumu vēja virziena.   

APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS 

Viesītes novadā nav plūdu apdraudētu teritoriju.  

  

                                                      

 

19 Rites pagasta teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts, 2004 
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4. IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS NETIKTU ĪSTENOTS 
Viesītes 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 Viesītes novada teritorijas izmantošanu un attīstību nosaka atsevišķu pašvaldības teritoriālo vienību teritorijas 
plānojumi: Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2006.- 2018. gadam, Elkšņu pagasta teritorijas 
plānojums 2009. - 2021. gadam, Saukas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam un Rites pagasta teritorijas 
plānojums 2008. - 2020. gadam. 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)20 ar tajā noteikto visā valstī 
vienoto funkcionālo zonu klasifikāciju un  atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem. 

Neizstrādājot jauno Viesītes  novada teritorijas plānojumu, netiktu izvērtēta novada teritorijas apdzīvojuma struktūras 
attīstība - pārskatītas un samazinātas Elkšņu, Klauces, Lones un Saukas ciemu robežas un Klauces ciemā arī pievienota 
teritorija, netiktu veikta zonējumu pielāgošanu spēkā esošajiem 2013. gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.240., netiktu aktualizēta novadam nozīmīgu nozaru un jomu attīstība (transports, uzņēmējdarbības un ražošanas 
teritorijas, pakalpojumu, publiskās un zaļās teritorijas, vides ilgtspēja, inženierkomunikāciju infrastruktūras 
nodrošinājums u.c.). 

Plānošanas dokumentā netiktu iestrādāti arī risinājumi vērtīgo pašvaldības nozīmes lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju resursu saglabāšanai lauksaimnieciskajai darbībai, apbūves un labiekārtojuma veidošanai, vietējas nozīmes 
kultūrvēsturisko un dabas teritoriju un objektu aizsardzībai u.c. aktuālie risinājumi teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

Valstī vienotu 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, ūdensvadu un citu infrastruktūras objektu 
plānošana. Iespējams, ka tuvu dzīvojamām zonām, bioloģiski, kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgām teritorijām tiktu 
izvietoti jauni ražošanas objekti ar būtisku ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību. Netiktu noteiktas teritorijas ar 
īpašiem noteikumiem ar konkrētām prasībām saimnieciskās darbības ierobežošanai, apbūvei, vides risku 
samazināšanai, iedzīvoju dzīves vides kvalitātes nodrošināšanai, pašvaldības kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai u.c. 

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 nozīmes infrastruktūras 
attīstības projektiem un nepieciešamības gadījumā veikt teritorijas plānojuma grozījumus, vai izstrādāt 
lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.  

Teritorijas plānojuma neesamība izraisītu nesaskaņas un likumu pārkāpumus vides aizsardzībā, aizsargjoslu, servitūta 
izmantošanā, dabas resursu ieguvē u. c. valsts un pašvaldības pārziņā (skatīt 12. tabulu) 

TABULA:2. Teritorijas plānojuma neesamības novērtējums 

                                                      

 

20 MK noteikumi Nr.392 ”Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas noteikumi” (08.07.2014.) 

Esošā situācija Viesītes novadā Rezultāts, ja teritorijas plānojums netiek īstenots 

Nekustamo īpašumu izmantošanu nosaka, nav vienotas 
normas visā pašvaldības teritorijā zemes vienību dalīšanai, 
apbūves veidošanai, apmežošanai, derīgo izrakteņu ieguvei 
utml. 

Dažādi nosacījumi teritorijas izmantošanai un apbūves 
veidošanai novada atsevišķo teritoriālo vienību daļās.    
Neskaidrība par atļauto teritorijas izmantošanu. 
Nekontrolēta zemes īpašumu sadalīšana. Spekulatīvas 
darbības ar zemi, neracionāla apbūves izmantošana. 
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Nozīmīgākās teritorijas plānojuma saistošās daļas ir Grafiskā daļa, kurā noteikts funkcionālais zonējums un 
apgrūtinātās teritorijas un objekti un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros noteiktas gan vispārīgās 
prasības teritorijas izmantošanai visā Viesītes novada teritorijā, gan konkrēti nosacījumi atļautajai apbūvei un apbūves 
rādītājiem, labiekārtojumam, saimnieciskajai darbībai  katrā atsevišķā funkcionālā zonā vai apakšzonā. Tās nosprauž 
gan novada blīvas apbūves teritoriju – Viesītes un ciemu turpmāko attīstību, gan pašvaldības lauku teritorijas atļauto 
izmantošanu.  

Funkcionālais zonējums/apakšzonējums un tajā atļautā izmantošana tiek noteikta izvērtējot kopsakarībās sociāli - 
ekonomiskos un vides apstākļus. Atļautajai izmantošanai ir jābūt līdzsvarā ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, 
bet vienlaicīgi jāveicina arī teritorijas attīstība. 

  

  

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 

iespējamiem aprobežojumiem zemes vienības attīstībai. 

Nav pieejama informācija  vienotajā Latvijas  Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 
https://geolatvija.lv. Tiek pieļauta iespēja attīstīt 
saimniecisko darbību nepiemērotās teritorijās - kultūras 
pieminekļu aizsargjoslās, aizsargājamā ainavu apvidus 
teritorijā. 

Nav nodefinēti nosacījumi apbūves blīvumam, ēku 
augstumam. 

Ir iespēja būvēt ainavā neiederīgas ēkas. Ēkas, kuras 
pazemina blakus esoša īpašuma vērtību. 

Īpašniekam nav nodefinēta atbildība par īpašuma sakopšanu. Nav noteiktas degradētās teritorijas un nosacījumi 
(rekultivācija, sakopšana) pirms jaunas darbības 
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). 

https://geolatvija.lv/geo/tapis3
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
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5.  VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTS VAR BŪTISKI IETEKMĒT 

5.1.  ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI, 
BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA 

Viesītes novada administratīvajā teritorijā izveidotas 8 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vai daļa no ĪADT teritorijas 
(noteiktas ar normatīvo aktu). Esošo dabas vērtību aizsardzību novadā nosaka Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas 
likumdošana, kā arī citas starptautiskās saistības. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldi novadā īsteno Dabas 
aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija. 

No Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamajām teritorijām (Natura 2000) Viesītes novadā ir dabas parks “Sauka”, dabas 
liegums “Aizdumbles purvs”, dabas liegums “Nomavas purvs”, dabas liegums “Paltupes meži”, dabas liegums “Švēriņu 
purvs”,  dabas liegums “Slapjo salu purvs”, dabas liegums “Supes purvs” un dabas liegums “ Zaķu riests”. Natura 2000 
teritorijās jāpiemēro nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu tiem 
biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir izveidota.21  

Īpaši aizsargājamās dabas teritoriju, mikroliegumu, dižkoku atrašanās vietas norādītas attēlā  nākamajā lappusē. 

DABAS PARKI 

DABAS PARKS “SAUKA” aizņem 5603 ha lielu teritoriju un atrodas Viesītes novada Elkšņu pagasta, Rites pagasta un 
Saukas pagasta administratīvajās teritorijās. Dabas parka teritorija sastāda aptuveni 8,6 % no Viesītes novada platības. 
NATURA 2000 teritorija, kurai izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības 
plāns no 2011.-2021. gadam. Dabas parka robežas nosaka MK noteikumi Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem” 
(09.03.1999.). 

Galvenās dabas vērtības: 

▪ Augšzemes augstienes Sēlijas paugurvaļņa (ar Ormaņu kalnu kā augstāko virsotni) un Saukas ezera 
apkārtējā ainava; 

▪ Aizsargājamie biotopi sastopami - upju straujteces, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, 
nogāžu un gravu meži, dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, sugām 
bagātas atmatu pļavas, pārmitri platlapju meži. 

Negatīvās ietekmes aizsargājamajā teritorijā: 

▪ Ainavas degradēšanās, aizaugot lauksaimniecības zemēm; 
▪ Lauksaimniecības zemju aizaugšana ar baltalkšņu audzēm, kas veicina organisko vielu pieplūdi 

Saukas ezeram; 
▪ Saukas ezera eitrofikācija un aizaugšana, ko izraisa tas, ka ezerā ieplūst ūdeņo no plašas apkārtnes, 

lielākoties lauksaimniecības zemēm, kā arī vietām nav atrisināts notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas jautājums. 

Pozitīvās ietekmes aizsargājamā teritorijā: 

▪ Lauksaimnieciskā darbība apsaimniekotajās zemēs.  

Dabas aizsardzības plānā noteikti plānotie apsaimniekošanas pasākumi, kuros, kā iespējamais izpildītājs tiek minēta 
arī pašvaldība, kas savu iespēju robežās var sekmēt vides stāvokļa uzlabošanos dabas parka “Sauka” teritorijā: 

▪ Dabas parka apsaimniekošanu un teritorijas izmantošanu regulējošu nosacījumu iestrādāšana 
Viesītes novada teritorijas plānojumā; 

▪ Uzstādīto dabas parka robežzīmju apsekošana un uzturēšana; 
▪ Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu izbūve un uzturēšana ūdenstilpnēm piegulošajās teritorijās; 

                                                      

 

21Dabas aizsardzības pārvalde Latgales reģionālā administrācija 27.04.2017. 
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▪ Esošo informatīvo stendu uzturēšana un 2 jaunu stendu uzstādīšana; 
▪ Publiski pieejamo peldvietu un labiekārtoto atpūtas vietu apsaimniekošana; 
▪ Ainaviski nozīmīgo ceļu posmu un skatu vietu kopšana un atsegšana.22 

DABAS LIEGUMI  

Viesītes novada administratīvajā teritorijā atrodas septiņi dabas liegumi: 

▪ Aizdumbles purvs 
▪ Nomavas purvs 
▪ Paltupes meži 
▪ Švēriņu purvs 
▪ Slapjo salu purvs 
▪ Supes purvs 
▪ Zaķu riests 

Dabas liegumu aizsardzību un izmantošanu nosaka MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) un robežas nosaka MK noteikumi Nr.212 „Noteikumi par 
dabas liegumiem” (15.06.1999.). 

DABAS LIEGUMS “AIZDUMBLES PURVS” (Viesītes novada Elkšņu pagastā) ir nozīmīgs ar to, ka ezera krastos izveidojies 
izcils pārejas purvu un slīkšņu biotops, kurā sastopamas daudzas retas vaskulāro augu un sūnu sugas. Viena no 
nedaudzām kūdrāja doņa atradnēm Latvijā. Nozīmīga putnu aizsardzības vieta. Migrācijas laikā nozīmīga vieta sējas 
zosīm. 

Nav izstrādāti individuālās izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. 

DABAS LIEGUMS “NOMAVAS PURVS” (Viesītes novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju un Jēkabpils novada Kalna 
pagasts) ir teritorija ar labas struktūras augsto purvu, kas vecas meliorācijas ietekmē apaudzis ar nelielām priedītēm, 
vietām klajš, ar kūdras ieplakām. Teritorija iekļauj divus distrofus ezerus - Nomavas un Baltais, kā arī vairākas lāmas. 
Purva malās skujkoku un jaukti meži - dienvidu daļā minerālsala ar izcilu boreālo mežu (ap 200 g. vecas priedes). 
Nozīmīga teritorija lielo plēsēju aizsardzībai (vilks, ūdrs). 

Nav izstrādāti individuālās izmantošanas noteikumi, taču ir dabas aizsardzības plāns no 2011.-2021. gadam. 

Būtiskākā cilvēka darbība, kas negatīvi ietekmējusi dabas lieguma teritoriju, ir meliorācija. Meliorācijas darbi lieguma 
teritorijā veikti vēl pirms lieguma statusa piešķiršanas 1987. gadā un tās rezultātā plašas purva teritorijas apaugušas 
ar priedēm. Taču kopš lieguma nodibināšanas meliorācijas sistēma nav uzturēta un kopta, līdz ar to ir iespējama purva 
dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanās. 

Dabas aizsardzības plānā noteikti plānotie apsaimniekošanas pasākumi, kuros, kā iespējamais izpildītājs tiek minēta 
arī pašvaldība, kas savu iespēju robežās var sekmēt vides stāvokļa uzlabošanos dabas lieguma “Nomavas purvs” 
teritorijā: 

▪ Dabas lieguma teritorijas izmantošanu regulējošo nosacījumu iestrādāšana Viesītes novada un 
Jēkabpils novada teritorijas plānojumā; 

▪ Informācijas nodrošināšana par dabas liegumā esošajiem ierobežojumiem un to kontrole.23 

 

DABAS LIEGUMS “PLATUPES MEŽI” (Viesītes novada Elkšņu pagasts) ir nozīmīgs ar to, ka teritorijā konstatēti četri ES 
Biotopu direktīvas 1.pielikuma mežu biotopi, no kuriem lielāko platību aizņem melnalkšņu staignāji (35%). Konstatēti 
arī jaukti platlapju meži, boreālie meži un pārmitri platlapju meži gar Paltupi. Lielas lakšu audzes. 

Nav izstrādāti individuālās izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. 

                                                      

 

22 Dabas parka „Sauka” dabas aizsardzības plāns, 2010 
23 Dabas lieguma „Nomavas purvs” dabas aizsardzības plāns, 2010 
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DABAS LIEGUMS “ŠVĒRIŅU PURVS” (Viesītes novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju) ir nozīmīgs augstais purvs, ko 
ietver purvains priežu mežs. Purva apmalēs konstatēts arī pārejas purvs. Teritorijas perifērijās skujkoku un jauktu koku 
mežs. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas, melnalkšņu staignāji, purvaini meži. 

Nav izstrādāti individuālās izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. 

DABAS LIEGUMS “SLAPJO SALU PURVS” (Viesītes novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju; Salas novada Salas pagasts) 
ir nozīmīgs ar to, ka teritoriju ietver divus austrumu tipa augstos purvus ar ārkausa kasandru. Izcila augsto un pārejas 
purvu aizsardzības vieta. Uz minerālsalām purvā konstatētas ES Biotopu direktīvas augu sugas - dzeltenā 
dzegužkurpīte, apdzira, gada staipeknis, spilvainais ancītis, melnā dedestiņa. 

Nav izstrādāti individuālās izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. 

DABAS LIEGUMS “SUPES PURVS” (Viesītes novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju un Elkšņu pagasts) ir nozīmīga 
augstā purva un distrofa ezera (Supes ezers) aizsardzības teritorija. Purvu aptver purvains priežu mežs. No ES Biotopu 
direktīvas biotopiem sastopami - neskarti augstie purvi, ieplakas purvos, purvaini meži, distrofi ezeri u.c. 

Piemērots biotops lielajiem plēsējiem, taču tos negatīvi ietekmē cilvēka radītie traucējumi (makšķerēšana, ugunskuru 
kurināšana u.c.). 

Nav izstrādāti individuālās izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. 

DABAS LIEGUMS “ZAĶU RIESTS” (Viesītes novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju) ir izveidota ES Biotopu direktīvas - 
purvaino priežu mežu aizsardzībai, kā arī lai aizsargātu medņu riesta vietu. Teritorijas dienvidu un austrumu daļā 
sastopamas īpaši vērtīgas vecas priežu audzes. 

Piemērots biotops lielajiem plēsējiem, taču tos negatīvi ietekmē cilvēka radītie traucējumi (makšķerēšana, ugunskuru 
kurināšana u.c.). 

Nav izstrādāti individuālās izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. 

 

MIKROLIEGUMI 

Mikroliegumi Viesītes novadā ir izveidoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu, MK 
noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu” (14.11.2000.) 1. un 2. pielikumā iekļautajām īpaši aizsargājamām sugām.  

Viesītes novadā kopumā 2018.gada beigās ir 24 mikroliegumi: 

• septiņi mikroliegumi melnajam stārķim (Ciconia nigra); 

• četri mikroliegumi mednim (Tetrao urogallus); 

• četri mikroliegumi laksim, mežlokam (Allium ursinum); 

• divi mikroliegumi zivjērglim (Pandion haliaetus); 

• viens mikroliegums mazajam ērglim (Aquila pomarina); 

• viens mikroliegums trīspirkstu dzenim (Picoides tridactylus); 

• viens mikroliegums baltmuguras dzenim (Dendrocopos leucotos); 

• viens mikroliegums dzeltenajai dzegužkurpītei (Cypripedium calceolus); 

• divi mikroliegumi biokokiem (veci ozolu stumbri, kas ir piemērots substrāts īpaši aizsargājamām 
ķērpju  un citām sugām.); 

• viens mikroliegums skuju koku meža biotopam.24 

 

DABAS PIEMINEKĻI UN AIZSARGĀJAMI KOKI   

Viesītes novadā atrodas valsts nozīmes dabas pieminekļi – dižkoki. To ir vismaz 27, no kuriem visvairāk ir parastais 
ozols (15), to skaitā arī Elkšņu un Miklavānu dižozoli. Pārējās dižkoku sugas ir parastie oši, melnalkšņi, parastā kļava, 

                                                      

 

24 Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēma “OZOLS”, https://ozols.gov.lv/ozols/. 
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parastā liepa, parastā vīksna, parastā priede, parastā goba, egle. Ir arī četri plānoti dižkoki un vienam nav definēta 
nozīme – valsts vai vietējas. 

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.  

Dabas pieminekļu apsaimniekošanu un aizsardzību nosaka MK noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (31.03.2010.). 

 

3.1.7. BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA 

Viesītes novada administratīvajā teritorijā ir sastopama liela dabas daudzveidība. To ir veicinājuši tādi esošie dabiskie 
faktori un dabas objekti kā reljefs, hidroloģiskais režīms, ūdensobjekti, purvi, meži, pļavas, ganības u.c.  

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI UN SUGU DZĪVOTNES 

Rites pagastā no īpaši aizsargājamiem biotopiem sastopami – eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 
mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, kas sastopami dabas parka “Sauka” teritorijā. No sugu dzīvotnēm sastopamas 
– kārpainais segliņš, meža vizbulis, čemurziežu dižtauriņš, resnvēdera purvuspāre, pūkainā asinszāle, Eirāzijas ūdrs, 
rubenis, dzērve, zirgskābene, atvašu saulrietenis u.c. Saukas dabas parka ietvaros sastopams arī lielais gludgliemezis, 
lielais asmalis, mirdzošā  ūdenspolīte, mazais ērglis, grieze, baltijas dzegužpirkstīte, stāvlapu dzegužpirkstīte, 
spilvainais ancītis u.c. 

Elkšņu pagastā no īpaši aizsargājamiem biotopiem sastopami – mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, sugām 
bagātas ganības un ganītas pļavas, purvaini meži, pārejas purvi un slīkšņas, kaļķaini zāļu purvi, veci jaukti platlapju 
meži, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži), staignāju meži, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, 
distrofi ezeri, eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, veci vai dabiski boreāli meži, nogāžu un gravu 
meži, kas no kuriem vairums atrodas kādā no pagastā sastopamajām īpaši aizsargājamām teritorijām – Saukas dabas 
parkā, dabas lieguma “Paltupes meži” ietvaros un dabas lieguma “Aizdumbles purvs” ietvaros.  

No sugu dzīvotnēm sastopamas – čemurziežu dižtauriņš, pļavas ķirzaka, parka vīngliemezis, parastā varde, fuksa 
dzegužpirkstīte, purvaini meži, spilvainais ancītis, Eirāzijas ūdrs, ausleja, pūkainā asinszāle u.c. Saukas dabas parka 
ietvaros atrodama arī blāvā briežvabole, mazais tritons, zaļā varde, lielais tritons, grieze, brūnais lācis, Baltijas 
dzegužpirkstīte, spožā skudra, lapkoku praulgrauzis, marmora rožvabole, asinssarkanā dzegužpirkstīte, stāvlapu 
dzegužpirkstīte, pelēkā dzilna, spilvainais ancītis, dzērve, zaļais vītolgrauzis, kārpainais segliņš, melnā dzilna, sausseržu 
raibenis, zaļziedu naktsvijole. Dabas lieguma “Paltupes meži” ietvartos sastopama arī dakšveida mecgērija, kārpainais 
segliņš, doblapu leženeja, parastais plaukšķērpis, taisnmutes vārpstiņgliemezis, lielais asmalis, vēderainais 
vārpstiņgliemezis, apdzira, pelēkais vārpstiņgliemezis, asribu vārpstiņgliemezis, margainais vārpstiņgliemezis, laksis, 
lietuvas ūdenszāle u.c. Dabas lieguma “Aizdumbles purvs” ietvaros sastopama arī odze, spīdīgā āķīte, rutes smaillape, 
smaržīgā naktsvijole, purva sūnene, zilganā baltsamtīte, mazā lēpe, resnvēdera purvuspāre, lēzeļa lipare, smaržīgā 
zemessomenīte, neidamas samtīte, spīdīgā āķīte. 

Saukas pagastā kā īpaši aizsargājamie biotopi sastopami – mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, eitrofi ezeri ar 
iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, veci vai dabiski boreāli meži, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 
staignāju meži, no kuriem visi atrodas Saukas dabas parka teritorijā. No sugu dzīvotnēm konstatēts -  Eirāzijas ūdrs un 
tītiņš.  Saukas dabas parka ietvaros Saukas pagastā sastopama arī brūnā čakste, dīķu naktssikspārnis, kārklu 
zaigraibenis, niedru lija, lielais ķīris, lielziedu uzpirkstīte, lielais dumpis, spidiļķis, zaļā varde, mazais tritons, lielais 
tritons, pļavas ķirzaka, zirgskābene, grieze, parastais krupis Baltijas dzegužpirkstīte, stāvlapu dzegužpirkstīte, pļavas 
ķirzaka u.c. 

Viesītes pagastā no īpaši aizsargājamiem biotopiem konstatēti – veci jaukti platlapju meži, aluviāli meži (aluviāli 
krastmalu un palieņu meži), purvaini meži, aktīvi augstie purvi, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris 
dabiskā atjaunošanās, veci vai dabiski boreāli meži, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā 
atjaunošanās, Rhynchosporion albae pioniersabiedrības uz mitras kūdras vai smilts, pārejas purvi un slīkšņas, distrofi 
ezeri, staignāju meži, no kuriem vairums atrodas kādā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām - Švēriņu purva dabas 
liegumā, Slapjo salu purva dabas liegumā, Nomavas purva dabas liegumā, Supes purva dabas liegumā vai Zaķu riesta 
dabas liegumā.  

No sugu dzīvotnēm konstatētas – mazais tritons, purva varde, parastā varde, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, 
zirgskābene, meža vizbulis, Eirāzijas ūdrs, platā airvabole, resnvēdera purvuspāre, iesārtā glīvene. Supes dabas parka 
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ietvaros sastopams arī asribu vārpstiņgliemezis, doblapu leženeja, lielais asmalis, tievā gludlape. Zaķu riesta dabas 
liegumā - šneidera mizmīlis. Nomavas purva dabas liegumā - hellera ķīļlape, raibgalvas purvuspāre, dakšveida 
mecgērija, vainagotā zemeszvaigzne, lapkoku svečtursēne. Slapjo salu purva dabas liegumā - vālīšveida 
vārpstiņgliemezis, trejdaivu bacānija, āpsis. Švēriņu purva dabas liegumā – bebrs, baltais zaķis, pundurbērzs u.c. 

Vislielākā koncentrācija novadā ar īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugu dzīvotnēm ir novada vidusdaļā, ko veido 
dabas parka “Sauka” un dabas lieguma “Platupes meži” un “Supes purvs” teritorijas. 

Viesītes novadā ir sastopami arī BIOLOĢISKI VĒRTĪGAJI ZĀLĀJI, no kuriem vairums koncentrējas novada dienvidu daļā. 

Rites pagastā atrodas VALSTS NOZĪMES DABAS PIEMINEKLIS dižakmens “Stupeļu Lielais akmens”, kurš ir iekļauts 
Latvijas aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu sarakstā. Tas atrodas Stupeļu pilskalna 
ziemeļrietumu piekājē. Akmenim ir apgāztas piramīdas forma, tā virsma ir plakana (25 m2), virspusē ir iedobumi 
(lielums 1.5 x 1.3 m). Stupeļu Lielais akmens ir bijusī kulta vieta, spriežot pēc 1977.-1978.gadā izdarītajiem 
arheoloģiskajiem izrakumiem. Tuvumā tika atrastas 10 - 13. gadsimta senlietas.25 

Plānojot turpmāko Viesītes novada attīstību, būtiski ir ņemt vērā esošās dabas vērtības un veicināt ilgtspējīgu 
turpmāko novada izaugsmi. Svarīgi ir pēc iespējas nepasliktināt esošo dabas un rekreācijas resursu stāvokli un 
daudzveidību, bet veikt tādu teritorijas apsaimniekošanu, kas sekmē bioloģiskās daudzveidības pilnveidošanos. 

5.2. PILSĒTAS UN CIEMU TERITORIJAS 
Viesītes novadā blīvi apdzīvotās vietas ir viena pilsēta un 5 ciemi: 

▪ Viesītes pilsēta,  
▪ Elkšņu ciems un Klauces ciems (Elkšņu pagastā), 
▪ Cīruļu ciems (Rites pagastā), 
▪ Lones ciems un Saukas ciems (Saukas pagastā). 

Blīvi apdzīvotajās teritorijās Viesītes novadā koncentrējas dzīvojamās, publiskās, rūpnieciskās, tehniskās un dabas 
apstādījumu teritorijas. 

Viesītē un ciemos, plānojot jaunas apbūves teritorijas, pirmkārt, jāizmanto esošo infrastruktūru, neizmantotās 
apbūvētās teritorijas un degradētās teritorijas. Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumus ar nozīmīgu negatīvu ietekmi uz 
vidi un iedzīvotāju veselību vai intensīvus lopkopības vai vistkopības kompleksus nav vēlams plānot blīvi apdzīvotās 
vietās un to tiešā tuvumā.  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu (pašlaik spēkā esošo teritorijas plānojumu), jaunajā Viesītes novada 
teritorijas plānojumā blīvu apdzīvoto vietu – pilsētas un ciemu statuss ir saglabāts tām pašām blīvi apdzīvotajām 
vietām - Viesītes pilsētai un 5 ciemiem. Pozitīvi vērtējams, ka būtiski ir samazinātas atsevišķu ciemu teritoriju robežas, 
izslēdzot no tām ar teritoriju funkcionāli nesaistītās teritorijas: 

• Elkšņu ciemā no ciema teritorijas tiek plānots izslēgt lauksaimniecības un dabas un apstādījumu, 
kas paredzēta kapsētu uzturēšanai, teritorijas ciema dienvidu pusē, kā arī mežu teritorija austrumu 
pusē, kurā iespējama viensētu apbūve un publiskā apbūve un teritorijas izmantošana. 

• Klauces ciemā no ciema teritorijas tiek plānots izslēgt lauksaimniecības, mežu un dabas un 
apstādījumu, kas paredzēta kapsētu uzturēšanai, teritorijas ciema ziemeļu pusē, taču plānots 
pievienot lauksaimniecības zemes austrumu pusē, izveidojot teritoriālu piekļuvi Mazajam Klauces 
ezeram. 

• Lones ciemā no ciema teritorijas tiek plānots izslēgt dabas parka “Sauka” ainavu aizsardzības zonu 
ciema austrumu daļā. 

• Saukas ciemā no ciema teritorijas tiek plānots izslēgt purva, meža un lauksaimniecības teritorijas 
austrumu daļā. 

                                                      

 

25 Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam, 2013 
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Nosakot pilsētas un ciemu teritoriju robežas, ņemtas vērā gan dabiskās robežas (upes, ezeri, ceļi u.c.), gan zemes 
vienību kadastra robežas, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi par lietderību saglabāt teritorijā blīvi apdzīvotas vietas 
statusu. 

Esošās un plānotās pilsētas un ciemu teritoriju robežas redzamas attēlos turpmākajās lappusēs. 

Būtiskākās izmaiņas teritorijas plānojumā saistāmas ar zonējumu pielāgošanu spēkā esošajiem 2013. gada 30 aprīļa 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.240, taču funkcionāli teritorijas izmantošanā izmaiņas netiek plānotas. 

 

Viesītes pilsētas robeža 
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Lones ciema robeža 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saukas ciema robeža 
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Klauces ciema robeža 
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Elkšņu ciema robeža 
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5.3. LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS 

TERITORIJAS 

LAUKSAIMNIECĪBA 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz 2018. gada sākumu Viesītes novadā aizņēma 28,4 % no novada kopējās 
teritorijas jeb 18501 ha. No lauksaimniecības zemes 73 % sastāda aramzeme, 16 % ganības, 9 % pļavas un 2 % augļu 
dārzi.26 

                                                      

 

26 Valsts zemes dienesta statistikas dati, 2018. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/statistika/statistika-no-kadastra/ZLV/ 
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Novadā darbojas 32 bioloģiskās lauksaimniecības saimniecības, kas nodarbojas ar augļu, dārzeņu, ogu un graudaugu 
audzēšanu, liellopu, aitu audzēšanu, medus ievākšanu, u.c. Lielākā daļa no bioloģiskajām saimniecībām atrodas Elkšņu 
un Rites pagastos. Kopumā novadā 2018. gada 1. jūlijā bija reģistrētas 831 dzīvnieku novietnes ar 7510 dzīvniekiem.27 

Lielākie lauksaimniecības uzņēmumi Viesītes novadā ir Z/S "LAZDUKALNI" (Elkšņu pagastā), Z/S "BAŠI" (Rites pagastā), 
Z/S "Sūnas" (Elkšņu pagastā), Z/S "MALENIEKI" (Rites pagastā) u.c.28 

Attīstot lauksaimniecības nozari, kurai ir vistiešākā ietekme uz apkārtējo vidi un ekoloģiskajām sistēmām, Viesītes 
novadā būtu nepieciešams pēc iespējas vairāk attīstīt tādu saimniekošanu, kas atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz 
vidi, veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu novadā, kā arī saglabātu vērtīgās ainavas. 

MEŽSAIMNIECĪBA 

Mežu teritorijas novadā aizņem 56% no kopējās teritorijas (36 521 ha).  No tiem valsts īpašumā ir 12 22 747 ha (62%), 
bet pārējie 13 774 ha (38%). Mežiem bagātākais ir Viesītes pagasts, kurā meža zeme aizņem 17 075,84 ha. 

Bez mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem 2018. gadā Viesītes novadā bija 30 785,71 ha jeb 84,3 % mežu. 
Mežsaimnieciskā darbības ierobežojumi 2018. gadā - aizliegta galvenā cirte 384,71 ha, aizliegta kailcirte 1 448,01 ha, 
aizliegta kopšanas cirte 795,73 ha, aizliegta mežsaimnieciskā darbība 453,11 ha.29 

Mežistrādes nozarē Viesītes novadā darbojas uzņēmumi – IK AIVARS KIVLENIEKS, SIA “BM Wood”, SIA "Breinijs", Z/S 
"DZEŅI", IK EDMUNDS KIRSTUKS, SIA "LJ LOGISTIC", SIA "LS TILIA", Z/S "MEŽNORAS", SIA "MEŽ-TŪR", Z/S "MŪRNIEKI", 
SIA "Silver Forest", SIA SK Forest, SIA "SK.Naudas avots", IK IGORS SEBEŽS, SIA "Jurlen" u.c. 

5.4. RAŽOŠANAS TERITORIJAS 
Lieli ražošanas uzņēmumi Viesītes novadā nedarbojas, kā arī nav izveidoti lieli mājlopu kompleksi. Apstrādes 
rūpniecībā 2017. gadā novadā darbojās 1 uzņēmums, kuram darbinieku skaits bija no 20 līdz 49, bet pārējos 9 
uzņēmumos līdz 9 darbiniekiem. Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas, izņemot mēbeles; salmu un pīto 
izstrādājumu ražošanas nozarē darbojās 1 uzņēmums, kuram darbinieku skaits bija no 20 līdz 49, bet pārējos 2 
uzņēmumos līdz 9 darbiniekiem. Novadā darbojās viens ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas uzņēmums, kas 
nodarbināja līdz 9 darbiniekiem. Gatavo metālizstrādājumu ražošanas, izņemot mašīnas un iekārtas nozarē darbojās 
1 uzņēmums, kuram darbinieku skaits bija līdz 9 darbiniekiem. Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu 
ražošanas nozarē darbojās 1 uzņēmums, kuram darbinieku skaits bija līdz 9 darbiniekiem.30 

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegtas tikai SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, kas sniedz komunālos 
pakalpojumus Viesītes novadā. Kopumā uzņēmumam izsniegtas piecas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, 
kas galvenokārt saistītas ar ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas darbībām.31 

Pārējie uzņēmumi novadā galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, augkopību 
un lopkopību, medniecību un saistītajām palīgdarbībām, mežsaimniecību un mežizstrādi u.c. 

5.5. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS UN TŪRISMS 
Kultūrvēsturiskais mantojums ir būtisks novada resurss, kas veicina tūrisma nozares attīstību. Kultūras daudzveidības 
kontekstā Viesītes novads izceļas ar Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona identitāti. 

Viesītes novadā ir 34 aizsargājamie nekustamie kultūras pieminekļi, no kuriem 21 ir valsts nozīmes un 13 vietējas 
nozīmes pieminekļi. Visvairāk novadā esošie nekustamie pieminekļi ir arheoloģiskie pieminekļi (31), ir divi arhitektūras 
pieminekļi un viens arheoloģijas. 

Jaunajā teritorijas plānojumā atbilstoši jaunajam kultūras pieminekļu sarakstam ir noteiktas aizsargjoslas.  

                                                      

 

27 Lauksaimniecības datu centrs publiskā datu bāze, Bioloģiskās lauksaimniecības statistika, www.ldc.gov.lv.08.12.2018. 
28 Lursoft statistikas dati, www.lursoft.lv 
29 Valsts meža dienests. Meža statistikas CD 2018, Pieejams: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-
statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809#jump 
30 Centrālās statistika dati, csb.gov.lv. 
31 Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 08.12.2018. 
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Viesītes novadā atrodas liela Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. No tūrisma un kultūras saglabāšanas 
redzespunkta īpaši vērtīgi kultūras objekti ir Viesītes muzejs “Sēlija” ar Mazā Bānīša kompleksu un Viesītes kultūras 
pils.  

KULTŪRVĒSTURISKIE UN TŪRISMA OBJEKTI 

VIESĪTES MUZEJS “SĒLIJA” ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša kultūras iestāde, kas ir Viesītes novada 
pašvaldības struktūrvienība un atrodas tās pārziņā. Tā misija ir iemūžināt un glabāt Sēlijas kultūrvēsturiskā novada un 
seno sēļu cilts vārdu, veidot un nostiprināt sēlisko pašapziņu. Muzejs sastāv no 3 nodaļām: 

• Mazā Bānīša parks Viesītē, kurā ietilpst Sēlijas māja, kurā iepazīstama Augšzemes etnogrāfija, sēļi un Sēlija, 
Sēlijas daba, Mazā Bānīša pamatekspozīcija, kas stāsta par šaursliežu dzelzceļa vēsturi Sēlijā, Vasaras istaba 
Sēlijā, kurā apskatāmi seni sadzīves priekšmeti un darbarīki un Viesītes Amatniecības centrs. 

• Paula Stradiņa skola Viesītē, kurā apskatāma Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcija – Prof. P.Stradiņa kabinets 
un Stradiņu viesistaba, amatniecības ekspozīcija Kamīnzālē un Rokdarbu klasē, vecā Stendera kabinets, Annas 
Brodeles literatūras klase u.c. 

• Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets Lonē, kur tiek glabātas klasiskās fotogrāfijas tradīcijas līdzās digitālajai 
fotogrāfijai un popularizē Mārtiņa Buclera atziņas par sava laika dokumentēšanu un iemūžināšanu.  

VIESĪTES KULTŪRAS PILS ir lielākais kultūras nams Latvijas laukos, ko tika sākts celt 1980-to gadu vidū kā agrofirmas 
„Daugava” administratīvo centru.  Kultūras nams rada iespējas pilsētas un novada iedzīvotājiem pilnvērtīgai brīvā laika 
pavadīšanai, sava intelekta un spēju izkopšanai. Tajā atrodas pastāvīgas ekspozīcijas divās izstāžu zālēs, telpas 
pasākumu (kongresu, konferenču) rīkošanai. 

SAUKAS DABAS PARKS ar kopējo platību 53,77 km2 aizņem Sēlijas paugurvaļņa augstāko daļu, kur uz austrumiem no 
Saukas ezera paceļas Ormaņkalns (167 m v.j.l.), uz kura atrodas skatu tornis. Parka teritorijā ir Saukas ezers (718 ha), 
Lielais Klauces ezers, Bukūzis, Aklais ezers, Klauces upe un Dūņupe. Aizsargājamā teritorija un tai pieguļošās teritorijas 
ir bagātas ar arheoloģiskajiem objektiem: kulta vietām, pilskalniem, senkapiem un kapsētām, apmetnēm un 
pilskalniem, kā arī novadam raksturīgās būvniecības tradīcijās veidotām viensētām. 

MĪLESTĪBAS TAKA ir atpūtas vieta Viesītes pilsētā sporta, brīvā laika pavadīšanai un vides izziņai, tā aizved no Viesītes 
Mazā ezeriņa DR puses līdz Mīlestības saliņai – estrādei, kur vasarā norisinās brīvdabas pasākumi. Mīlestības taka 
piedāvā iepazīties ar dumbrāju – pārmitrā platlapju meža tipa – augu un dzīvnieku sugām. Takā ir labiekārtotas atpūtas 
vietas Mazā ezeriņa krastā un Draudzības kalniņā, no kura var novērot ūdensputnus. Viesītes Mazā ezeriņa apkārtnē 
bieži novēroti bebri, ondatras, meža pīles, purva ķauķis, meža zīlītes. 

SAUKAS PILSKALNS ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Tas atrodas Saukas ezera austrumu galā. Pilskalns ir A-
R virzienā orientēts 12 m augsts kalns. Pilskalnā uzietās keramikas lauskas ļauj tā izmantošanu attiecināt uz I g. t. p.m.ē. 
Teikas stāsta par pilskalnā nogrimušu pili un apraktu mantu. 

Citas novadā sastopamās ekspozīcijas bez Viesītes muzeja “Sēlija” ir  

• Komponista Arvīda Žilinska dzimtās mājas „Lejas Arendzāni” Saukā 

• Alberta Eglīša piemiņas istaba bijušajā Elkšņu pamatskolā 32 

Kultūrvēsturiskais mantojams un bagātīgā dabas daudzveidība ir nozīmīgi priekšnosacījumi arī turpmākai tūrisma 
nozares attīstībai novadā. Bet, palielinoties tūristu plūsmai, svarīgi ir uzturēt esošo infrastruktūru un attīstīt to arī 
turpmāk tā, lai apmeklētāji atstātu pēc iespējas mazāku negatīvo slodzi uz vidi.  

5.6. DABAS RESURSU IZMANTOŠANAS TERITORIJAS  

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES UN KARJERU IZSTRĀDES TERITORIJAS 

Viesītes novada teritorijā atrodas (pilnībā vai daļēji) šādas derīgo izrakteņu atradnes: 

• 26 būvmateriālu izejvielu, smilts un smilts-grants, derīgo izrakteņu atradnes (izmantotas tiek sešas); 

• 2 prognozētie laukumi atradnēs “Medņi-smilts” un “Gundegas”; 

• 1 kūdras atradne; 

                                                      

 

32 www.viesite.lv, 09.12.2018 

http://www.viesite.lv/
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• 2 dolomīta atradnes “Zalve” un “Stērstes” – netiek izmantotas; 

• 1 māla atradne “2.laukums”, “Kazukorgs” – netiek izmantotas. 

Pēc pieejamajiem datiem derīgo izrakteņu ieguve notiek sešās būvmateriālu izejvielu un vienā kūdras atradnē:  

• Viesītes pagastā „Radzēs” un „Lejas Celmārēs” atradnē “Lejas Celmāres-Radzes” tiek iegūta smilts-
grants, smilts būvniecībai, ceļu būvei. 2018. gada sākumā smilts krājumi bija 667,68 tūkst. m3 un 
smilts-grants krājumi bija 753,05 tūkst. m3. 

• Rites pagastā Z/S „Baši” tiek iegūta smilts-grants, smilts ceļu būvei. 2018. gada sākumā smilts 
krājumi bija 138,63 tūkst. m3 un smilts-grants krājumi bija 145,29 tūkst. m3. 

• Viesītes pagastā AS „Latvijas valsts meži” teritorijā atradnē “Patmaļi” tiek iegūta smilts-grants, 
smilts būvniecībai, ceļu būvei. 2018. gada sākumā smilts krājumi bija 84,56 tūkst. m3 un smilts-
grants krājumi bija 100,60 tūkst. m3. 

• Viesītes pagastā SIA „ZKG” atradnē “Sarkanūži” tiek iegūta smilts-grants būvniecībai, ceļu būvei. 
2018. gada sākumā smilts-grants krājumi bija 787,30 tūkst. m3. 

• Viesītes pagastā atradnē “Jaunāres” tiek iegūta smilts-grants, smilts būvniecībai, ceļu būvei. 2018. 
gada sākumā smilts krājumi bija 99,03 tūkst. m3 un smilts-grants krājumi bija 263,38 tūkst. m3. 

• Rites pagastā atradnē “Avotiņi” tiek iegūta smilts būvniecībai, ceļu būvei. 2016. gada sākumā smilts 
krājumi bija 268,74 tūkst. m3. 

• Saukas pagastā “Sūnekļa (Liepu-Sūnākļu)” atradnē tiek iegūta kūdra lauksaimniecībai, 
mēslojumam, pakaišiem. 2018. gada sākumā kūdras krājumi bija 214.34 tūkst. m3.33 

Vairums derīgo izrakteņu aktivitāšu koncentrējas Viesītes pagastā. Lai pēc iespējas atstātu mazāku ietekmi uz vidi, 
nepieciešams novadā paredzēt pasākumus derīgo izrakteņu ieguves ierobežošanai vai aizliegšanai bioloģiski vērtīgu 
teritoriju tuvumā (īpaši aizsargājamās dabas teritorijām, aizsargājamu sugu dzīvotņu tuvumā u.c.), kultūras pieminekļu 
teritorijās, ainaviski vērtīgās teritorijās, pilsētās un ciemos. 

ŪDENSSAIMNIECĪBĀ UN ENERĢĒTIKĀ IZMANTOJAMĀS TERITORIJAS 

Virszemes ūdensobjekti Viesītes novadā lielākoties tiek izmantoti rekreācijai, kā arī nelielā apmērā -mākslīgi veidotās 
privātās ūdenstilpes zivsaimniecībai. 

Viesītes novadā nav neviena hidroelektrostacija. 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.) Viesītes novadā aizliegts uz Dienvidsusējas un Viesītes upēm. 

Viesītes novadā Viesītes pilsētas lauku teritorijā, nekustamajā īpašumā „Vēja Kalns” atrodas divi vēja ģeneratori. 

  

                                                      

 

33 VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", derīgo izrakteņu atradņu reģistrs. 
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6. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS 
Viesītes 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 Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vienlaicīgi saglabājot bagāto dabas un kultūrvēsturisko 
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: 

▪ Lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības, tūrisma un rekreācijas aktivitāšu, pakalpojumu 
sabalansēšana ar dabas aizsardzības interesēm, nepārsniedzot konkrēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) biotopu, aizsargājamo augu, putnu, dzīvnieku utml noturības kapacitāti pret antropogēnajām 
slodzēm; 

▪ Dabas aizsardzības plānu (DAP) izstrāde ĪADT, kurām tie nav izstrādāti, kā arī regulāra aktualizēšana. DAP 
iekļauto teritorijas apsaimniekošanas pasākumu īstenošana; 

▪ Labas ūdens kvalitātes sasniegšana visos ūdensobjektos līdz 2021. un līdz 2027. gadam Saukas ezeram (E039), 
atbilstoši Lielupes un Daugavas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos iekļautajiem pamata un 
papildpasākumiem. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot 
faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu aglomerācijās ar CE>2000, kas ietekmē 
ūdensobjektu ūdens kvalitāti; 

▪ Kanalizācijas, ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana un ar centralizētajiem 
ūdensapgādes pakalpojumiem nodrošināto blīvas apbūves teritoriju (pilsētas un ciemu teritoriju) īpatsvara 
paaugstināšana (gan esošās, gan jaunveidojamās apbūves pieslēgšana pie esošajām centralizētajām 
sistēmām). Pašvaldībai rekomendējams izstrādāt mehānismu esošās apbūves pieslēgumu veicināšanai pie 
centralizētajiem inženiertīkliem un objektiem; 

▪ Lokālu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanas efektivitātes un drošības videi paaugstināšana, it 
sevišķi Viesītes pilsētas un Cīruļu ciema NAI. Iekārtu ekspluatācija saistās ar vides risku, vidē novadot 
neattīrītus vai nepietiekami attīrītus sadzīves notekūdeņus. Pašvaldībai būtu jāplāno iespējamā pasākumu 
notekūdeņu attīrīšanas uzlabošanai, kā arī attīrīšanas iekārtu monitorings; 

▪ Nepieciešams nodrošināt decentralizēto (lokālo) kanalizācijas sistēmu notekūdeņu savākšanu, videi drošu 
transportēšanu un utilizēšanu atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī kontroli, lai fekālie 
notekūdeņi tiktu nogādāti uz attīrīšanas iekārtām, nodrošinot videi draudzīgu to apsaimniekošanu. 
Pašvaldībai jāizstrādā saistošie noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu un 
uzskaiti, nosakot risinājumus. 

▪ Saimniecisko darbību sabalansēšana ar dabas aizsardzības interesēm. Vērtīgo lauksaimniecības teritoriju 
saglabāšana lauksaimnieciskajai darbībai, kā arī lauksaimniecības zemju aizaugšanas novēršana, kas negatīvi 
ietekmē Saukas ezera ūdens ekoloģisko kvalitāti un Saukas dabas parka ainavu; 

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

▪ Publisko ūdeņu un to piekrastes pieejamības paaugstināšana, atpūtas vietu pie ūdeņu peldvietu 
labiekārtošana, peldūdeņu vietējais monitorings, motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošanas 
ierobežošana peldēšanās un atpūtas vietās. Teritoriju rezervēšana pastaigu un tūrisma taku, kā arī veloceliņu 
tīklu izveidei. Rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūras un turpmākās attīstības 
virzienu izvērtēšana saistībā ar bioloģiski un ainaviski augstvērtīgām teritorijām un dabas vērtības 
nenoplicinoša tūrisma attīstību; 
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▪ Degradēto teritoriju (bijušo degvielas uzpildes staciju, ražošanas un tehnisko teritoriju, nepabeigto būvju u.c.) 
sakārtošana, rekultivācija un turpmākā izmantošana atbilstoši mērķim; 

▪ Viesītes novada teritoriju šķērso naftas un naftas produktu vadi „Polocka – Ventspils”, kuru avārijas vai 
nelegālas pieslēgšanās gadījumā var tikt piesārņota apkārtējā vide; 

▪ Sabiedrības dažādu mērķauditoriju (pirmskolas 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, tehnisko projektu un būvprojektu 
izstrādes, kuros jau detalizētāk var izvērtēt plānotā būvobjekta, piemēram, ražošanas uzņēmuma vai teritorijas 
izmantošanas ietekmi uz vides kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un iedzīvotāju veselību. Pirms dzīvojamās apbūves, 
uzņēmējdarbības veida attīstības jāizvērtē vietas un nozares atbilstība konkrētai teritorijai, jānovērtē potenciālā slodze 
uz vidē.  

  



 

42 | l a p p u s e  

 

7. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

7.2. STARPTAUTISKIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 
Starptautiskie mērķi vides aizsardzības jomā ir ietverti starpvalstu konvencijās un Eiropas Savienības direktīvās. 

Konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem” jeb Orhūsas konvencija, Orhūsa, 25.06.1998. Latvija ratificēja 2002. gadā. Konvencija 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.). Latvija ratificēja 1997. 
gadā.  Konvencija definē jēdzienu „dabas mantojums” un nosaka uzdevumus tā aizsardzībai.  

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.) Latvija ratificēja 1995. gadā. Konvencijas 
uzdevumi ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana. Galvenais uzdevums 
dalībvalstīm ir bioloģiskās daudzveidības 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. ir pamatā vienota Eiropas ekoloģiskā tīkla Natura 2000 izveidošanai, 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: 
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▪ 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. 

7.3. NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 
Nacionālajā vides un dabas aizsardzības likumdošanā un normatīvajos aktos tiek ievēroti un noteikti starptautiskie 
vides aizsardzības mērķi. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam ir 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 izvirza virsmērķi – nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot 
tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko 
daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 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. Sadaļās noteikts katras jomas politikas mērķis, 
politikas un darbības rezultāti, rezultatīvie rādītāji, kā arī pasākumi politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai.34 

Teritorijas plānojumā noteiktie risinājumi tiek salīdzināti ar Latvijas Vides politikas pamatnostādnēm, kurās noteikti 
nacionālie vides aizsardzības mērķi.  

TABULA:3. Teritorijas plānojumā ietvertie Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam mērķi 

VIDES POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 

2014.-2020.GADAM 

VIESĪTES 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. 

Nodrošināt Latvijas zinātnes potenciāla iesaisti starptautiskos 
pētījumos un prognozēs, Latvijas dabas kapitāla izvērtēšanā un 
praktisku pētījumu veikšanā. 

Tiek apkopota aktuālā informācija par vides stāvokli novada 
teritorijā, tiek izstrādāts ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums, kurā analizē pieejamo informāciju par 
atmosfēras gaisa, ūdens kvalitāti, piesārņojošām darbībām, 
īpaši aizsargājamām teritorijām u.c. informāciju. 

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 
pārvadi, Dabas aizsardzības pārvaldi, Veselības inspekciju, 
Zemgales plānošanas reģionu, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 
inženierkomunikāciju turētājiem un apsaimniekotājiem,  
kaimiņu pašvaldībām u.c. 

Plānošanas dokumentā tiek apzinātas un analizētas dažādu 
apdraudējumu teritorijas – piesārņotās un potenciāli 
piesārņotās teritorijas, riska teritorijas (transporta un 

                                                      

 

34VARAM, Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Rīga, 2014 
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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. 

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 (R, M, L, Ū), kurās atļauta derīgo izrakteņu 
ieguve, TIAN noteikti nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei. 

Pilnveidot zemes dzīļu izmantošanas juridisko ietvaru un celt 
institucionālo kapacitāti. 

 

DABAS AIZSARDZĪBA 

Politikas mērķis: Nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli - ekonomisko interešu līdzsvarotību, sekmēt 
Latvijas kā „zaļas” valsts tēla veidošanos. 

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

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 attēlotas Natura 2000 
teritorijas. 

Apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana, 
saskaņojot dabas aizsardzības un sociāli-ekonomiskās 
intereses. 

Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 

TIAN noteikts, ka pilsētas un ciemu teritorijās nav atļauta 
kailcirte. 

TIAN iekļautas prasības dabas un apstādījumu teritoriju 
izmantošanai un apsaimniekošanai. 

Nodrošināt aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanu un 
atbilstošu apsaimniekošanu, sākot ar plānošanu un 
nepieciešamo atbalsta pasākumu veicināšanu. 

Ņemti vērā izstrādātie dabas aizsardzības plāni, Pašvaldības 
saistošie noteikumi. 
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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 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.  

TIAN noteikts, ka Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R) 
lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres 
dokumentācijā paredz pasākumus apkārtējo teritoriju 
aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida 
piesārņojumu. 

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 veidošanās pie 
centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī decentralizētajai 
kanalizācijai. 

Plūdu riska mazināšana un plūdu seku pārvaldība. TIAN noteikts, ka minimālā apbūves līnija no ūdensobjekta vai 
meliorācijas ūdensnotekas: no ūdenstilpes, ūdensteces vai 
mākslīga ūdensobjekta - 10 m no krasta kraujas vai visā 
applūstošās teritorijas platumā; 

TIAN noteiktas prasības applūstošajās teritorijās, meliorācijas 
sistēmas tīku un objektu sakārtošanai un apsaimniekošanai. 

Pārrobežu sadarbība iekšzemes un jūras ūdeņu stāvokļa 
uzlabošanai. 

Teritorijas plānojums tieši nerisina šo jautājumu. 
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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 grafiski attēlotas degradētās teritorijas, 
to skaitā piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas. 
TIAN noteikta būvniecības kārtība piesārņotās un potenciāli 
piesārņotās teritorijās. 

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 veiks teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings VPVB 
norādītajos termiņos. 

Iegūt pietiekamu informāciju par ūdeņu kvalitāti un kvantitāti. Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu.  

Tiks veiks teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings VPVB 
norādītajos termiņos. 

Pilnveidot zemes monitoringa īstenošanu. Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu.  

Tiks veiks teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings VPVB 
norādītajos termiņos. 
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Iegūt informāciju par sugām un biotopiem Natura 2000 vietās 
un ārpus tām. 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu.  

Tiks veiks teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings VPVB 
norādītajos termiņos. 

Nodrošināt meža resursu un meža stāvokļa novērtējumu. Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu.  

Tiks veiks teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings VPVB 
norādītajos termiņos. 

Nodrošināt savlaicīgu un regulāru sabiedrības informēšanu par 
vides monitoringa rezultātiem. 

Teritorijas plānojums nerisina šo jautājumu.  

Tiks veiks teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings VPVB 
norādītajos termiņos. 

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

ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 
Šajā nodaļā sniegts Viesītes 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. 

8.2. 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.  

Teritorijas plānojumā paredzētās būtiskākās tiešās ietekmes, kas saistītas ar zemes izmantošanas veidu maiņu, ir blīvas 
un retinātas dzīvojamās un publiskā apbūves attīstības plānošana pašreizējās lauksaimniecības un meža zemēs, kā arī 
ražošanas objektu un teritoriju un transporta un tehniskās infrastruktūras attīstība. 

Attīstoties blīvākai dzīvojamai apbūvei Viesītes pilsētā un ciemos, tiešo ietekmju slodze var tikt samazināta līdz 
minimumam, ja tiek sakārtota ielu un ceļu infrastruktūra, nodrošināta efektīva inženierkomunikāciju darbība un 
teritoriju apsaimniekošana, veidoti pieslēgumi pie centralizētajām kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām, 
paplašinātas centralizēto ūdenssaimniecību aglomerāciju robežas.  Pastiprināta uzmanība jāpievērš, paplašinot apbūvi 
ainaviskajās un kultūrvēsturiskajās teritorijās vai to tuvumā. Lai pēc iespējas mazinātu zemes izmantošanas veidu 
maiņas un konkrētu objektu (dzīvojamās apbūves, ražošanas, 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 inženierkomunikācijām, kā arī 
ievērot LR normatīvos aktus. Pirms zemes izmantošanas veidu maiņas rūpīgi jāizvērtē šādas darbības ietekme uz vidi 
un ainavu tiešā un attālākā tuvumā.  

Paplašinot jaudas esošajos ražošanas uzņēmumos, kā arī attīstot jaunas ražošanas teritorijas, kas noteiktas teritorijas 
plānojumā, svarīgi ir ievērot labākos tehniskos paņēmienus un tehnoloģijas (bezatkritumu u.c.), lai novērstu 
piesārņojošo darbību ietekmi uz vidi un cilvēku dzīves kvalitāti, atmosfēras gaisā, virszemes un gruntsūdeņos nonāktu 
pēc iespējams mazāk piesārņojošo vielu emisiju. Atbildīgajām institūcijām stingri kontrolēt ražošanas uzņēmumu 
darbību, lai tiktu ievērotas izsniegto piesārņojošo darbību atļaujas (novadā darbojošās katlu mājas, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, degvielas uzpildes stacija SIA "ASTARTE-NAFTA", mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca, 
derīgo izrakteņu ieguves vietas, zemnieku saimniecības u.c.) un vidē netiktu emitētas piesārņojošās vielas, lai 
neveidotos nelegālie pieslēgumi pie naftas un naftas produktu vada “Polocka - Ventspils”, kas var izraisīt avāriju risku 
un gruntsūdeņu piesārņojumu. Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka plānotajās Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) 
lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā jāparedz pasākumus apkārtējo teritoriju 
aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu, kā arī, ja Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 
robežojas ar funkcionālo zonu, kurā atļauta dzīvojamā vai publiskā apbūve, gar zemes vienības robežu ierīko blīvus 
koku vai krūmu stādījumus vismaz 4 m platumā, paredzot vismaz 50% skujkoku stādījumus. 

Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības paredz koku vai krūmu stādījumiem. 
Atļauts samazināt noteikto minimālo stādījumu apjomu vai neparedzēt stādījumus tikai tad, ja sagatavo tuvējās 
apkārtnes esošos dabas teritoriju un stādījumu pietiekamības izvērtējumu un sagatavo pamatojumu, ko iesniedz 
būvvaldē izvērtēšanai un saņem būvvaldes saskaņojumu. 

Būvējot vai pārbūvējot rūpniecības uzņēmumu, veic teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu, objektu nodrošina ar 
notekūdeņu un lietus ūdeņu kanalizācijas tīkliem, objekta teritorijā brauktuves, laukumus un citas teritorijas daļas 
ārpus brīvās zaļās teritorijas iesedz ar asfaltbetonu vai citu ūdensnecaurlaidīgu cieto segumu. 

Plānojot ražošanas teritoriju attīstību, jāveic esošo un plānoto inženierkomunikāciju, piebraukšanas iespēju un 
pieslēguma jaudu analīzi un to plānoto atbilstību konkrētajās vietās, lai iespējami savlaicīgi novērstu problēmsituācijas 
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nākotnē gan notekūdeņu apsaimniekošanas, gan citos aspektos. Teritorijās, kur saskarās ražotāju un iedzīvotāju 
intereses, jebkurai rūpnieciskajai darbībai un/vai objekta būvniecībai jāveic publiskās apspriešanas procedūra. 
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 Viesītes novadā pilsētā un ciemu teritoriju daļās iedzīvotāju mājsaimniecības bez centralizētās 
kanalizācijas nodrošinājuma rada tiešu slodzi uz ūdensobjektu kvalitāti. Tāpēc tiešās ietekmes uz vidi samazināšanai 
būtu jāuzlabo centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības efektivitāte, jānodrošina faktisko pieslēgumu 
izveide un jāveic tīklu paplašināšana. Nav pieļaujama jaunu blīvu apbūves teritoriju attīstība pirms nav sakārtota 
tehniskā infrastruktūra un nodrošināti pieslēgumi pie centralizētajiem tīkliem, kas nodrošina mājsaimniecību 
piesārņojuma nonākšanu vidē. 

Nodrošinot efektīvu notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, 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.  

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 Viesītes pilsētas un ciemu teritoriju robežu samazināšana, nošķirot ar 
apdzīvoto vietu funkcionāli maz saistītas teritorijas - lauksaimniecības zemes ar viensētu apbūves raksturu, īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas, mežu, dabas un apstādījumu teritorijas. 

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 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 tiek samazinātas dabas pamatnes un savvaļas sugu dzīvotņu platības. 
Svarīgi pievērst uzmanību, ja apbūves paplašināšana notiek potenciālo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tuvumā (ar 
augstu bioloģisko vērtību). Būvniecības procesā radītās zemes vibrācijas, troksnis un putekļu piesārņojums var 
ietekmēt jūtīgu sugu dzīvotnes. Būvējot ēkas uz esošiem pamatiem un neapgūstot jaunas teritorijas, ietekme uz vidi 
tiek vērtēta kā maznozīmīga. 

Paplašinoties saimnieciskajai darbībai, vide var tikt netieši ietekmēta. Pieaugot mežistrādes apjomiem, var tikt 
samazināta bioloģiskā daudzveidība un neskartā vide, intensīvās ražošanas lauksaimniecība var piesārņot vidi ar 
minerālmēsliem, kas veicina ūdensobjektu aizaugšanu un Baltijas jūras ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos, nonākot 
tajā piesārņojumam no novada ūdenstecēm. 

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. 

8.3. ĪSLAICĪGĀS UN ILGLAICĪGĀS IETEKMES 
Teritorijas plānojumā paredzētās darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt īslaicīgās un ilglaicīgās (paliekošās) 
ietekmes darbībās. 

Īslaicīgās ietekmes uz vidi rada būvniecības process - dzīvojamo, publisko, ražošanas ēku un būvju, ielu un ceļu, dažāda 
veida inženierkomunikāciju – siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, sakaru, elektroapgādes u.c. objektu 
būvniecība vai rekonstrukcija. 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. 

Autoceļu un ielu celtniecības un/vai rekonstrukcijas 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.  
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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, tajā skaitā atmežošana. Ilglaicīgu ietekmi atstāj intensīvā lauksaimniecība, derīgo izrakteņu teritorijas, ražošanas 
teritorijas, blīvas un retinātas apbūves teritorijas, transporta un gājēju ceļi un inženierkomunikācijas. 

Attīstoties apbūvei, transporta infrastruktūrai un inženierkomunikācijām, 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. 

Ar jaunizbūvētu un/vai pārbūvētu ielu, autoceļu, ražošanas un loģistikas infrastruktūras objektu ekspluatāciju ir un būs 
saistītas atsevišķas ietekmes, kuru darbība uz sabiedrību un vidi ir nepārtraukta. Šīs ietekmes - piesārņojums, trokšņi 
ir 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 jautājumos, kas ir saistīts tieši 
ar ceļu būvi. 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.  

Klauces ciema teritorijas paplašināšana, pievienojot lauksaimniecības zemes austrumu pusē, izveidojot teritoriālu 
piekļuvi Mazajam Klauces ezeram, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi uz ezera ekosistēmu, ja šajā teritorijā atļautās 
izmantošanas robežās tiek ieviesta apbūve. Nozīmīgākais pasākums šādas ietekmes novēršanai ir notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas veicināšana no individuālajām mājām. 

Viesītes novada jaunajā teritorijas plānojumā funkcionālas izmaiņas atļautajā teritorijas izmantošanā netiek 
paredzētas, līdz ar to plānošanas dokuments nerada jaunas būtiskas ilglaicīgas ietekmes uz vidi. 

Pozitīvās ilglaicīgās ietekmes uz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu (saglabāšanu, sakopšanu un aizsardzību) radīs 
teritorijas plānojumā paredzēto ciemu robežu samazināšana, it sevišķi dabas parka “Sauka” ainavu aizsardzības zonas 
izslēgšana no Lones ciema teritorijas tās austrumu daļā, TIAN noteikumi par prasībām vides risku samazināšanai, kas 
paredz būvvaldei tiesības prasīt veikt degvielas uzpildes stacijas vai gāzes uzpildes stacijas būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu, derīgo izrakteņu ieguves vietu minimālo atrašanos no pilsētām, ciemiem, apbūves lauku teritorijās, īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, kultūras pieminekļu teritorijām un to aizsargjoslām, kapsētām un citi TIAN. 

8.4. 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, Viesītes novada teritorijas plānojuma 
īstenošana neatstās sliktāku ietekmi uz vides kvalitāti kā ir pašlaik. Tā īstenošana neradīs būtiski ietekmi uz īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām un kultūrvēsturisko mantojumu. Teritorijas plānojuma izstrādes procesā, saskaņots 
un atrasts kompromisa risinājums starp novada iedzīvotāju, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un 
aizsardzības un pašvaldības attīstības interesēm. 

Tomēr pie teritorijas plānojuma īstenošanas, izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes ierīcības projektus 
un būvprojektus, izvērtējot konkrēto attīstības un/vai būvniecības ieceri būtiski ir apskatīt 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 
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(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.  
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9. IETEKMES UZ VIDI SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI 
Viesītes 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 Viesītes novada turpmākajai teritorijas izmantošanai Viesītes  pilsētas un ciemu robežām, ielu 
sarkanajām līnijām, transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūrai, saimnieciskās darbības plānošanai un atļautās 
apbūves un labiekārtojuma rādītājiem, ņemot vērā esošo teritorijas izmantošanu, pašvaldības, fizisko un juridisko 
personu priekšlikumus, spēkā esošos lokālplānojumus un detālplānojumus, kompetento institūciju nosacījumus, 
augstāka līmeņa teritorijas plānošanas dokumentu vadlīnijas, normatīvos aktus u.c. 

Noteiktais funkcionālais zonējums un apakšzonējums 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 pilsētas, ciemu un lauku teritorijās, 
apbūves rādītāji un citas prasības konkrētai atļautajai teritorijas izmantošanai tiek noteiktas TIAN. Blīvas apbūves 
teritorijas tiek plānotas pilsētā un ciemos, kuru robežas pārskatītas (samazinātas) atbilstoši aktuālajai situācijai (skatīt 
attēlus 5.2.nodaļā) 

Tematiskie grafiskie attēli par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un objektiem, valsts un pašvaldības kultūras 
pieminekļiem, lauksaimniecības teritorijām, transporta u.c.  ir apkopoti atsevišķā sējumā. 

9.2. NOTEIKTĀS AIZSARGJOSLAS UN BŪVLAIDES 
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 Viesītes novada 
teritoriju un kuru platums ir lielāks par 10 m, kā arī 10 m virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas pilsētasun ciemu 
teritorijās un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslas. 

Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem (t.sk. individuāli noteiktās aizsardzības zonas), vides 
un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekļiem, kas aptver Viesītes pilsētas robežas. 

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 aizsargjoslas, bakterioloģiskās  un ķīmiskās aizsargjoslas ap SIA “Viesītes 
komunālā pārvalde” apsaimniekotajiem centralizētās ūdensapgādes urbumiem. 

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; 
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− Bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais 
izvērtējums. 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. 

Lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu negatīvās 
ietekmes Aizsargjoslu likuma paredz, ka atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu laukiem ir nepieciešama 200 
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 aizsargjoslas ap 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (200 m ap Viesītes pilsētas NAI, Lones ciema NAI, Saukas ciema NAI, Cīruļu ciema 
NAI, Elkšņu ciema NAI). Šajās aizsargjoslās teritorijas plānojumā netiek plānota dzīvojamās apbūves attīstība. 

Savukārt kapsētu 300 m sanitārajās aizsargjoslās nav pieļaujama lokālo ūdensapgādes vietu ierīkošana. 

Jaunveidojamiem objektiem visa veida aizsargjoslas ir jānosaka un jāattēlo lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes 
ierīcības projektos un būvprojektos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

9.3. PLĀNOŠANAS DOKUMENTĀ NOTEIKTIE IEROBEŽOJUMI 

Viesītes 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. 

9.3.1. NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJĀS 

Grafiskās daļas kartēs attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) un to funkcionālās zonas, mikroliegumi un 
to buferzonas, valsts un vietējas nozīmes dižkoku atrašanās vietas (skatīt arī attēlu 5.1.nodaļā). 

Paredzot jaunu apbūvi vai infrastruktūras izbūvi šobrīd neapbūvētās dabas teritorijās, būtu ieteicams inventarizēt 
teritorijas bioloģiskās vērtības, arī īpaši aizsargājamo sugu atradņu un biotopu esamību šajās teritorijās, plānojot 
teritorijas izmantošanu atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma prasībām, kā arī izvērtēt vai apbūve būtiski 
neietekmēs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Būtiski ievērot, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saimnieciskās darbības ierobežojumus īpašniekiem, kuriem pieder 
vai tiek lietota zeme šajās teritorijās un tūristiem, kuri apmeklē aizsargājamās dabas teritorijas.   

Lai nodrošinātu ar dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu efektīvu izpildi, kā arī lai veicinātu vienotas dabas 
aizsardzības un dabas resursu izmantošanas politikas realizēšanu, Ministru kabinets izveido Dabas aizsardzības 
pārvaldi. 

Zemes īpašnieki veic teritoriju apsaimniekošanu. 

9.3.2. NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI KULTŪRVĒSTURISKĀ, AINAVISKĀ,  UN DABAS MANTOJUMA 

SAGLABĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI 
Viens no Viesītes novada attīstības stratēģiskajiem mērķiem ir arī saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko 
mantojumu, kas ietver gan valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus, gan pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski 
nozīmīgus objektus un teritorijas. 

Viesītes novada pašvaldības teritorijā atrodas 34 aizsargājamie nekustamie kultūras pieminekļi, no kuriem 21 ir valsts 
nozīmes un 13 vietējas nozīmes pieminekļi. Visvairāk novadā esošie nekustamie pieminekļi ir arheoloģiskie pieminekļi 
(31), ir divi arhitektūras pieminekļi un viens arheoloģijas. Kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošajos normatīvajos 
aktos noteikta kultūras pieminekļu aizsardzība un izmantošana.  

Kā teritorijas un objekti ar īpašiem noteikumiem Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas  
valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas – valsts nozīmes Saukas pilskalns (Elkšņu pagastā), 
Krīgānu ezersalas apmetne un senkapi (Krīgānu pagastā), Stupeļu kalns - pilskalns ar apmetni un kulta akmeni (Rites 
pagasts), Dievalu senkapi (Rites pagasts), Ķebēnu senkapi (Rites pagasts), Kņāvukalns - pilskalns ar apmetni (Rites 
pagasts), Svilbānu apmetne (Rites pagasts), Stūreļu senkapi (Rites pagasts), Margaskalns - pilskalns ar apmetni (Rites 
pagasts), Ratulānu senkapi (Saukas pagasts), Skosu pilskalns ar apmetni (Saukas pagasts), Maizīšu pilskalns (Viesītes 



 

54 | l a p p u s e  

 

pagasts), Galvānu senkapi (Viesītes pagasts), Lejasmucenieku senkapi (Viesītes pagasts), Kalnadegļu senkapi (Viesītes 
pagasts), Kūliņu pilskalns (Viesītes pagasts), Sērpiņu pilskalns (Viesītes pagasts), Zīlīšu senkapi (Viesītes pagasts), 
Diemantu senkapi (Viesītes pagasts), vietējas nozīmes Dukurānu senkapi (Elkšņu pagasts), Kļaužu apmetne (Elkšņu 
pagasts), Upenieku senkapi (Elkšņu pagasts), Plūmju viduslaiku kapsēta (Elkšņu pagasts), Sīļu senkapi (Elkšņu pagasts), 
Sīpolu viduslaiku kapsēta (Elkšņu pagasts), Bincānu viduslaiku kapsēta (Saukas pagasts), Bungātāju viduslaiku kapsēta 
(Saukas pagasts), Klūgu upurakmens - kulta un cepļa vieta (Saukas pagasts), Čupļu senkapi (Viesītes pagasts), Plūdu 
apmetne un senkapi (Viesītes pagasts), Vilciņu apmetne (Viesītes pagasts), Vārenbrokas muižas dzīvojamā ēka (Viesītes 
pagasts), Sunākstes luterāņu baznīca ar žogu (Viesītes pagasts). 

Pozitīvi vērtējams tas, ka jaunajā teritorijas plānojumā atbilstoši jaunajam kultūras pieminekļu sarakstam ir noteiktas 
aizsargjoslas. 

TIAN noteiktas prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski 
nozīmīgo un dabas objektu saglabāšanai, atsaucoties uz likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un Ministru 
kabineta noteikumiem. 

Papildus TIAN iekļauti noteikumi: 

▪ Apgrūtinātās teritorijas - saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktās aizsargjoslas un citi teritorijas 
izmantošanas aprobežojumi ir attēloti grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi” 
atbilstoši plānojuma mēroga noteiktībai; 

▪ Aizsargjoslas un citus plānojumā noteiktos teritorijas izmantošanas aprobežojumus precizē, izstrādājot 
detālplānojumus, ja detālplānojuma izstrāde ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai zemes 
ierīcības projektus M 1:500, izmantojot atjaunotu topogrāfiskā plāna pamatni, vai aktualizējot zemes vienības 
apgrūtinājumu plānu.  

9.3.3. NOSACĪJUMI DZĪVOJAMĀS APBŪVES VEIDOŠANAI 

Teritorijas plānojumā plānotas dzīvojamās apbūves teritorijas. Viesītes pilsētas un ciemu teritorijās noteiktas 
dzīvojamās apbūves funkcionālās zonas:  

▪ Savrupmāju apbūves teritorijas DzS Viesītes pilsētā un Lones, Saukas, Elkšņu ciemos (tikai esoša, netiek 
plānota jauna). Minimāla jaunveidojamā zemes vienības platība 1200 m2, maksimālais apbūves blīvums 30%, 
apbūves maksimālais augstums un stāvu skaits - 12 m, 2 stāvi.  

▪ Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM - Viesītes pilsētā un Cīruļu, Lones, Saukas, Klauces, Elkšņu 
ciemos (tikai esoša, netiek plānota jauna). Atļauta savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu 
māju apbūve, ja  iespējams pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Minimālā jaunveidojamās zemes 
vienības platība - 1200 m2, rindu mājas sekcijai - 300 m2. Maksimālais apbūves blīvums savrupmājai - 30%; 
savrupmāju apbūvei maksimālais augstums - 12 m. Maksimālais stāvu skaits: savrupmāju apbūvei – 2 stāvi 
un jumta stāva izbūve; rindu māju apbūvei – 2 stāvi un jumta stāva izbūve; daudzdzīvokļu māju apbūvei – 3 
stāvi; publiskai apbūvei – 3 stāvi. 

▪ Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD – tikai  Viesītes pilsētā (tikai esoša, netiek plānota jauna). 
Atļauta daudzdzīvokļu māju apbūve līdz 5 stāviem. Maksimālais apbūves blīvums - 45%. 

Jaunas dzīvojamās apbūves veidošana atļauta arī Jauktās centra apbūves teritorijās (JC) Viesītes centra teritorijās ar 
vēsturiski izveidojušos jauktu izmantošanas spektru un viensētu apbūves - Lauksaimniecības teritorijās (L) un 
Lauksaimniecības teritorijās (L1), kas noteiktas pilsētas un ciemu perifērijas daļās. Kā palīgizmantošana rindu māju 
apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve līdz 5 stāviem atļauta arī Publiskās apbūves teritorijās (P). 

Jaunu dzīvojamo apbūvi ierobežo arī 200 m aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI). 

TIAN iekļauts, ka būvniecība ir aizliegta, ja piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā, kas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir reģistrēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu reģistrā, nav veikta augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte un piesārņojuma līmeņa 
novērtējums. Šis ierobežojums neattiecas uz īslaicīgas lietošanas būvēm, kuru izvietošana nepieciešama teritorijas 
monitoringam vai sanācijai. Lai novērtētu piesārņotās vai potenciāli piesārņotās teritorijas piesārņojuma līmeni, veic 
teritorijas izpēti vai izmanto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veiktas izpētes materiālu informāciju. Pirms 
būvniecības piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām novērtē augsnes, grunts 
un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni. Ja nepieciešams, pirms būvniecības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic 
augsnes vai grunts sanāciju vai uzsāk monitoringu. Ja teritorijā konstatēts pazemes ūdeņu piesārņojums, uzsāk 
sanāciju vai izstrādā sanācijas programmu un uzsāk tās īstenošanu. 
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9.3.4. NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI RAŽOŠANAS TERITORIJĀM 

Lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu, nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta 
infrastruktūru, Teritorijas plānojumā noteiktas Rūpnieciskās apbūves teritorijas R. Rūpnieciskās apbūves teritorijas R 
ir esošās un plānotās ražošanas Viesītes pilsētā un Cīruļu, Lones, Elkšņu ciemos (tikai esoša, netiek plānota jauna), 
kur nekāda veida piesārņojums neizplatās ārpus ražošanas uzņēmuma teritorijas robežām.   

Vieglās rūpniecības uzņēmumu, kas nerada piesārņojumu, būvniecība atļauta arī Jauktās centra apbūves teritorijās 
(JC) Viesītē un lauksaimniecības teritorijās (L, L1).  

TIAN iekļauti ierobežojumi: 

▪ Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā paredz pasākumus apkārtējo 
teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu. 

▪ Ja “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R) robežojas ar funkcionālo zonu, kurā atļauta dzīvojamā vai publiskā 
apbūve, gar zemes vienības robežu ierīko blīvus koku vai krūmu stādījumus vismaz 4 m platumā, paredzot 
vismaz 50% skujkoku stādījumus. Stādījumu joslas platumu nosaka un pamato lokālplānojumā, 
detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, atkarībā no teritorijas izmantošanas veida un 
ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti. 

▪ Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības paredz koku vai krūmu stādījumiem. Atļauts samazināt 
noteikto minimālo stādījumu apjomu vai neparedzēt stādījumus, ja sagatavo tuvējās apkārtnes esošos dabas 
teritoriju un stādījumu pietiekamības izvērtējumu un sagatavo pamatojumu, ko iesniedz būvvaldē 
izvērtēšanai un saņem būvvaldes saskaņojumu. 

▪ Būvējot vai pārbūvējot rūpniecības uzņēmumu, veic teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu, objektu 
nodrošina ar notekūdeņu un lietus ūdeņu kanalizācijas tīkliem, objekta teritorijā brauktuves, laukumus un 
citas teritorijas daļas ārpus brīvās zaļās teritorijas iesedz ar asfaltbetonu vai citu ūdensnecaurlaidīgu cieto 
segumu. 

9.3.5. NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI 

Viesītes novadā derīgo izrakteņu ieguve notiek sešās būvmateriālu izejvielu un vienā kūdras atradnē:  

▪ Viesītes pagastā „Radzēs” un „Lejas Celmārēs” atradnē “Lejas Celmāres-Radzes” tiek iegūta smilts-grants, 
smilts būvniecībai, ceļu būvei. 

▪ Rites pagastā Z/S „Baši” tiek iegūta smilts-grants, smilts ceļu būvei. 
▪ Viesītes pagastā AS „Latvijas valsts meži” teritorijā atradnē “Patmaļi” tiek iegūta smilts-grants, smilts 

būvniecībai, ceļu būvei.  
▪ Viesītes pagastā SIA „ZKG” atradnē “Sarkanūži” tiek iegūta smilts-grants būvniecībai, ceļu būvei.  
▪ Viesītes pagastā atradnē “Jaunāres” tiek iegūta smilts-grants, smilts būvniecībai, ceļu būvei. 
▪ Rites pagastā atradnē “Avotiņi” tiek iegūta smilts būvniecībai, ceļu būvei.  
▪ Saukas pagastā “Sūnekļa (Liepu-Sūnākļu)” atradnē tiek iegūta kūdra lauksaimniecībai, mēslojumam, 

pakaišiem.  

Viesītes novadā derīgo izrakteņu ieguve notiek Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R), Lauksaimniecības teritorijās (L), 
Mežu teritorijās (M), 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. 

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.  

TIAN iekļauti ierobežojumi: 

▪ Ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām noteikti minimālie attālumi no derīgo izrakteņu ieguves 
vietām līdz dzīvojamai un publiskai apbūvei, dabas teritorijām un objektiem. Derīgo izrakteņu ieguves vietas 
nav atļautas:  

o pilsētā un ciemos un tuvāk par 500 m no pilsētas vai ciema robežas; 
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o tuvāk par 200 m no lauku teritorijā esošas dzīvojamās vai publiskās apbūves ēkas, izņemot gadījumu, 
ja saņemts nekustamā īpašuma, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja 
rakstisks saskaņojums. Saskaņojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē zemesgrāmatā; 

o īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā un tuvāk par 200 m no tās robežas, izņemot gadījumu, ja 
saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojums; kultūras pieminekļa teritorijā un aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli, izņemot gadījumus, ja saņemts Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums;  

o tuvāk par 200 m no kapsētas zemes vienības robežas. 
▪ Pirms atļaujas saņemšanas derīgo izrakteņu ieguves vietas ekspluatācijas uzsākšanai zemes vienības 

īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai derīgo izrakteņu ieguvējs slēdz līgumu ar novada pašvaldību, vienojoties par 
derīgo izrakteņu ieguves apjomu un ieguves laiku, transportēšanas ceļiem un kārtību, kādā notiks šo ceļu 
uzturēšana un atjaunošana, risinājumiem derīgo izrakteņu ieguves (transportēšanas) negatīvās ietekmes 
mazināšanai uz tuvumā esošo dzīvojamo un publisko apbūvi, rekultivācijas nosacījumiem, saistību 
nodrošinājumu u.c. nosacījumiem. 

▪ Līgumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē zemesgrāmatā.  
▪ Rekultivācijas darbus veic divu gadu laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas. 
▪ Pēc rekultivācijas zemes vienībai nosaka izmantošanu atbilstoši funkcionālo zonu Lauksaimniecības teritorija 

(L), Ūdeņu teritorija (Ū) vai Mežu teritorija (M) noteikumiem. 
 

9.3.6. NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI MEŽA TERITORIJU IZMANTOŠANAI 

Teritorijas plānojumā noteiktas Mežu teritorijas M un M1 (attiecās uz mežiem ciemu robežās). 

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. 

Saimnieciskā darbība mežu teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, veicama saskaņā ar šo 
teritoriju Dabas aizsardzības plānu apsaimniekošanas ieteikumiem, vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem. 

TIAN iekļauti ierobežojumi M: 

▪ Viensētu apbūve atļauta, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai meža nozari 
regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība.  

▪ Derīgo izrakteņu ieguve atļauta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus ievērojot nodaļas noteikumus. 

▪ Maksimālais būvju skaits zemes vienībā:  

o viensētu apbūvei – viena dzīvojamā māja;  

o pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem, nepārsniedzot maksimālo apbūves blīvumu.  

▪ Atļauta mākslīga ūdensobjekta ierīkošana saskaņā ar būvprojektu, lokālplānojumu vai detālplānojumu. 
Neattiecina 6.2.punktā noteiktos ierobežojumus mākslīga ūdensobjekta ierīkošanai. 

TIAN iekļauti ierobežojumi M1: 

▪ Galvenā izmantošana: mežsaimnieciska izmantošana, izņemot galvenās cirtes kailcirti vai izlases cirti; 

▪ Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība: 

o vispārējā gadījumā – 2500 m2; 

o viensētu apbūvei - 2 ha, ja aizsargjoslas vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav 
noteikta lielāka platība; 

▪ Maksimālais apbūves blīvums – 30%. Maksimālais apbūves augstums: dzīvojamai apbūvei  un publiskai 
apbūvei – 12 m; palīgēkai – 10 m, bet ne augstāka par dzīvojamo ēku;  dzīvojamai apbūvei pieļaujama ne 
vairāk kā 15% no ēkas kopējā apbūves laukuma vertikāli akcenti līdz 14 m līdz augstākai izvirzītai jumta vai tā 
elementa (vējrādītājs, antena, skurstenis) daļai vai punktam.  
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▪ Maksimālais stāvu skaits: dzīvojamai apbūvei  un publiskai apbūvei - 2 stāvi un jumta stāvs;  palīgēkai – viens 
stāvs;. pārējām atļautajām izmantošanām – nav noteikts. 

9.3.7. NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI 
 

Lauksaimniecības teritorijas (L, L1) plānotas novada lauku teritorijā (L), kā arī pilsētas un ciemu teritoriju perifērijas 
daļās (L1). Lauksaimniecības teritorijas ir noteiktas, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un 
daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet pilsētas un 
ciemu teritorijās perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir 
viensētu apbūve. 

TIAN tiek definētas prasības galvenajai un papildus izmantošanai lauksaimniecības teritorijās.  Lauksaimniecības zemju 
lietošanas veida maiņa veicama atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

TIAN iekļauti ierobežojumi (L): 

▪ Minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība – 2 ha, izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos 

gadījumus. Maksimālais apbūves augstums: dzīvojamai apbūvei  – 12 m; palīgēkai – 10 m, bet ne augstāka 

par dzīvojamo ēku; pārējām – pēc funkcionālās nepieciešamības. Maksimālais stāvu skaits: dzīvojamai 

apbūvei  - 2 stāvi un jumta stāvs;  palīgēkai – viens stāvs 

▪ Minimālais ēku attālums no zemes vienības robežas – atbilstoši Civillikuma, ugunsdrošības un citu normatīvo 

aktu prasībām vai ne tuvāk par nodaļā noteikto minimālo attālumu no ceļiem. Ja risinājums atbilst 

ugunsdrošības un citu normatīvo aktu prasībām un ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka 

rakstisks saskaņojums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apbūves līnijas minimālo platumu atļauts 

samazināt vai būvēt uz zemes vienības robežas. 

▪ Paredzot rūpniecisko apbūvi un  teritorijas izmantošanu, būvvaldei it tiesības prasīt veikt būvniecības ieceres 

publisko apspriešanu. 

TIAN iekļauti ierobežojumi (L1): 

▪ Galvenā izmantošana: lauksaimnieciska izmantošana: izņemot specializētos lopkopības kompleksus, 
intensīvas lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas kompleksus un kažokzvēru audzēšanu; 

▪ Minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība – 1200 m2. Maksimālais apbūves blīvums – 30%.  
Maksimālais apbūves augstums: dzīvojamai apbūvei  un publiskai apbūvei – 12 m; palīgēkai – 10 m, bet ne 
augstāka par dzīvojamo ēku; pārējām atļautajām izmantošanām – nav noteikts. Maksimālais stāvu skaits: 
dzīvojamai apbūvei  un publiskai apbūvei - 2 stāvi un jumta stāvs;  palīgēkai – viens stāvs; pārējām atļautajām 
izmantošanām – nav noteikts. 

▪ Paredzot publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu, būvvaldei it tiesības prasīt veikt būvniecības ieceres 
publisko apspriešanu. 

▪ Maksimālais ēku skaits zemes vienībā: vienā zemes vienības atļauts izvietot vairākas viensētu apbūves, ja, 
rēķinot uz katru dzīvojamo māju, zemes vienības platība nav mazāka par noteikto minimālo zemes vienības 
platību katrai dzīvojamai mājai, apbūve atbilst apbūves parametriem un iespējams sadalīt zemes vienību 
reālās daļās. 

9.3.8. NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI ŪDEŅU TERITORIJĀS UN PIEKRASTĒS 

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas ietilpst funkcionālajā zonā Ūdens teritorija 
(Ū). TIAN noteikti Ūdens teritorijas (Ū) galvenie izmantošanas veidi - ūdensaimnieciska izmantošana, ūdens telpas 
publiskā izmantošana: publiskiem pasākumiem, atpūtai un sportam nepieciešamā infrastruktūra ūdenī, tostarp 
peldbūves u.c., kā arī atļauts papildizmantošanas veidi - dzīvojamā apbūve uz ūdens: izņemot upēs; derīgo izrakteņu 
ieguve. Peldbūvēm TIAN ir noteiktas prasības.  

Dabas un apstādījumu teritorija (DA ir funkcionālā zona, tiek noteikta, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, 
kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas un pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar 
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attiecīgo funkciju saistītas ēkas un inženierbūves. DA teritorijas noteiktas Viesītes pilsētā un Cīruļu, Lones, Elkšņu 
ciemos (tikai esoša, netiek plānota jauna). DA1 ietver visas novada kapsētu teritorijas, kur tiek veikti apbedījumi. 

TIAN iekļauti ierobežojumi: 

▪ Nav atļauta patvaļīga ūdensobjektu krastu pārveidošana, iztaisnošana, aizbēršana, gultnes padziļināšana, 

mākslīgu salu veidošana. Lai novērstu krastu tālāku eroziju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā 

krastu nostiprināšanas projektu. 

▪ Derīgo izrakteņu ieguvi veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta, veicot 

ieceres publisko apspriešanu. 

▪ Minimālā apbūves līnija no ūdensobjekta vai meliorācijas ūdensnotekas: no ūdenstilpes, ūdensteces vai 

mākslīga ūdensobjekta - 10 m no krasta kraujas vai visā applūstošās teritorijas platumā; no valsts nozīmes 

ūdensnotekas – 10 m no grāvja krants; no pašvaldības nozīmes, koplietošanas vai viena īpašuma 

ūdensnotekas – 5 m no grāvja krants. 

▪ Gan pilsētas un ciemu teritorijās, gan lauku teritorijās zemes vienības, kurās atļauta būvniecība, atļauts 

iežogot gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm – ne tuvāk kā 10 m no krasta līnijas; applūstošajā teritorijā atļauts 

izvietot vieglas konstrukcijas žogus, kas nodrošina ūdens brīvu caurplūšanu (bez pasētas, drāšu un sietu žogi). 

9.3.9. IEROBEŽOJUMI ALTERNATĪVO ENERGOAPGĀDES OBJEKTU IZVIETOŠANAI  

Teritorijas plānojamā nav paredzētas konkrētās zonas alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai. 

TIAN iekļauti ierobežojumi: 

▪ Ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, ievēro minimālo attālumu 4 m no to ārējās kontūras līdz blakus zemes 
vienības robežai. Attālumu atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā blakus esošā zemes vienības īpašnieka 
rakstisks saskaņojums būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

▪ Vienā zemes vienībā ciemos un lauku teritorijā atļauts izvietot vēja elektrostacijas ar kopējo maksimālo jaudu 
līdz 20 kW individuālai lietošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ievērojot papildus 
nosacījumus: 

o vēja elektrostacijas maksimālais augstums nepārsniedz 15 m; 

o attālums no vēja elektrostacijas torņa līdz zemes vienības robežai ir vismaz 1,5 reizes lielāks nekā 
masta augstums; 

o blakus esošajās zemes vienībās un ēkās prognozētais trokšņu līmenis nepārsniedz normatīvajos 
aktos pieļaujamo; 

o citam īpašniekam piederošai esošai dzīvojamai vai publiskai apbūvei nav apēnojuma no vēja 
elektrostacijas rotora; 

o vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir sertificēta būvinženiera pozitīvs slēdziens 
par būvkonstrukciju drošību un slodzes nestspēju; 

▪ Vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot “Lauksaimniecības teritorijā” (L), 
“Rūpnieciskās apbūves teritorijā” (R),  “Tehniskās apbūves teritorijā” (TA), ievērojot Vispārīgajos apbūves 
noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. 
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10. IESPĒJAMO ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS 
Alternatīva vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentam - Viesītes novada teritorijas 
plānojumam ir „0” alternatīva, kad tiek saglabāts spēkā esošais Viesītes novada teritorijas plānojums ar dažādiem 
regulējumiem dažādās novada daļās 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)35. 

„0” alternatīvas izvēle neatbilstu augstāka līmeņa nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu 
izvirzītajiem mērķiem, normatīvo aktu prasībām un vides interesēm. Neizstrādājot teritorijas plānojumu, netiktu 
aktualizēta novadam nozīmīgu nozaru - transporta, inženierkomunikāciju infrastruktūras, uzņēmējdarbības un 
ražošanas, pakalpojumu, dzīvojamo teritoriju attīstība, lauksaimniecības un mežsaimniecības teritoriju, dabas 
teritoriju un vides ilgtspējīga izmantošana. Neizstrādājot jauno teritorijas plānojumu, atbilstoši aktuālajai Viesītes 
novada iedzīvotāju skaita prognozei un pieprasījuma pēc dzīvojamās, publiskās, ražošanas u.c. apbūves, netiktu 
pārskatītas (samazinātas) pilsētas un ciemu teritoriju robežas un tajās plānotās blīvas apbūves teritorijas. Netiktu 
noteiktas un saglabātas lauksaimnieciskās izmantošanas mērķiem vērtīgās, vienlaidus lauksaimniecību zemju platības, 
apsekotas un uzrādītas degradētās teritorijas, dižkoki, pašvaldības kultūrvēsturiskie objekti utml. Šādas „0” izvēles 
īstenošana aizkavētu 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 mantojuma vērtību degradācijas. Nebūtu 
ievērots pēctecības princips un sasniegti attīstības mērķi, kas noteikti Viesītes  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
līdz 2013. - 2030. gadam.  

Nosakot teritorijas plānojuma redakcijas 1.0. risinājumus un izvēloties attīstības alternatīvu tika sabalansētas 
privātpersonu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām un dabas aizsardzības interesēm. 

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. 

  

                                                      

 

35 MK noteikumi Nr.392 ”Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas noteikumi” (08.07.2014.) 
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11. IZSTRĀDES METODES 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Viesītes novada teritorijas plānojumam sagatavots reizē ar plānošanas 
dokumenta projektu. Abu dokumentu vienlaicīga izstrāde sniedz iespēju izvērtēt plānoto pasākumu atbilstību vides 
un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Sabiedrības iesaiste, sagatavojot Vides pārskatu, notiks teritorijas 
plānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē, kā arī institūciju atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas sanāksmē. 

Vides pārskata sagatavošanā tika izmantotas dažādas metodes:  

▪ Datu ieguve izmantojot pieejamās datu bāzes/reģistrus, publikācijas u. c. informācijas avotus; 

▪ Informācijas analīze – analizēts pašlaik spēkā esošais teritorijas plānojums, kas sastāv no atsevišķiem Viesītes 
novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumiem: Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju plānojuma, Rites 
pagasta teritorijas plānojuma, Elkšņu pagasta teritorijas plānojuma un Saukas pagasta teritorijas plānojuma. 

▪  Analizēts hierarhiski augstākais Viesītes novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments - 
Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2028. gadam, kā arī kaimiņu pašvaldību teritorijas 
plānojumi 

▪ Veikta iegūtās informācijas integrācija Vides pārskatā; 

▪ Izstrādāto dabas aizsardzības plānu analīze, to izvirzīto mērķu un iekļauto apsaimniekošanas pasākumu 
salīdzināšana ar pašvaldības noteiktajām prioritātēm un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

▪ Lielupes upju sateces baseinu apsaimniekošanas plānu un plūdu riska 2016. -2021. gadam analīze, tajos 
izvirzīto mērķu un rīcību salīdzināšana ar pašvaldības izvirzītajām prioritātēm un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem; 

▪ Plānošanas dokumentā paredzēto izmaiņu un īstenošanas iespējamo tiešo un netiešo, īslaicīgo un ilglaicīgo, 
summāro ietekmju uz vides kvalitāti analīze un novērtējums. 
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12. 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. 

Viesītes novada teritorijas plānojums ir izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 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 (MK) 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.  



13. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀS 

BŪTISKĀS PĀRROBEŽU IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 
Viesītes novada teritorija tieši robežojas ar Lietuvas Republiku. 

Teritorijas plānojumā netiek plānotas lielu rūpnieciskās ražošanas vai energoapgādes uzņēmumu ar būtisku ietekmi uz 
vidi izvietošanu novada teritorijā, kas radītu būtisku piesārņojumu un veicinātu pārrobežu piesārņojuma pārnesi. 
Tomēr jāņem vērā, ka caur Viesītes novada teritoriju tek vairākas ūdensteces, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju, 
un  ietek  Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, kuras 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. 
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14. ĪSTENOŠANAS MONITORINGS 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings36 jāveic, lai noteiktu tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, kas nav bijusi 
paredzēta izstrādājot dokumentu, ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) atzinumu par Vides 
pārskatu.  

Monitoringa izstrādei izmanto informāciju, kas iegūta izstrādājot Vides pārskatu, valsts statistikas datus un citu 
pašvaldībai pieejamo informāciju, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par Viesītes novada teritoriju. 

Pašvaldība VPVB atzinumā, par Vides pārskatu norādītajā termiņā - vismaz divas reizes plānošanas periodā (2020. 
un 2024.gadā), iesniegs birojam monitoringa ziņojumu. Par palīglīdzekli monitoringa ziņojuma formai var izmantot 
VPVB sagatavoto paraugu. Ziņojumā tiek apkopota pieejamā informācija par novada vides (dabas) faktoriem, 
ekonomiskajiem faktoriem un teritorijas plānojuma rezultatīvajiem rādītājiem. Monitoringa ziņojumu veikšanai var 
izmantot Viesītes novada teritorijas plānojumu, Vides pārskatu, valsts statistikas pārskatus, datubāzes u.c. 
informācijas avotus, pievēršot uzmanību atsevišķiem indikatoriem. (skatīt 21.tabulā) 

TABULA: 14  Īstenošanas monitoringa indikatori 

INDIKATORU 
GRUPA 

INDIKATORI INFORMĀCIJAS AVOTI 

Virszemes ūdeņu 
kvalitāte 

▪ Virszemes ūdeņos novadīto notekūdeņu daudzums; 
▪ paliekošais piesārņojums; 
▪ ūdensobjektu ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte; 
▪ peldvietu ūdens kvalitāte 

Daugavpils reģionālā vides 
pārvalde,  
Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs,  
Veselības inspekcija, 
SIA “Viesītes komunālā 
pārvalde” 

Gaisa kvalitāte 
▪ Limitētās un faktiskās emisijas no katlu mājām 

rūpniecības u.c. uzņēmumu emisiju avotiem 

Daugavpils reģionālā vides 
pārvalde,  
Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs, 
SIA “Viesītes komunālā 
pārvalde” 

Piesārņotās  un 
potenciāli 

piesārņotās vietas, 
degradētās 
teritorijas 

▪ Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu, degradēto 
teritoriju skaits; 

▪ nekultivētas, sakārtotas teritorijas 

Viesītes novada 
pašvaldība, 
Nekustamo īpašumu 
īpašnieki 

Ūdensapgāde 
▪ Ūdeņu krājumu izmantošanas intensitāte; 
▪ dzeramā ūdens analīžu rezultāti 

Veselības inspekcija,  
Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs; 
SIA “Viesītes komunālā 
pārvalde” 

Notekūdeņu 
apsaimniekošana 

▪ Savākto un attīrīto notekūdeņu daudzums; 
▪ piesaistīto fizisko un juridisko personu skaits, kuriem 

tiek nodrošināti centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumi; 

▪ attīrīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība normatīvo 
aktu prasībām; 

▪ virszemes ūdeņu kvalitāte, kuros tiek novadīti attīrītie 
notekūdeņi 

Daugavpils reģionālā vides 
pārvalde,  
SIA “Viesītes komunālā 
pārvalde” 
Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs, 
SIA “Viesītes komunālā 
pārvalde” 

Atkritumu 
apsaimniekošana 

▪ Šķiroto atkritumu daudzums; 
▪ kopējais radītais un savāktais atkritumu daudzums 

Viesītes novada 
pašvaldība,  

                                                      

 

36 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.) 
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INDIKATORU 
GRUPA 

INDIKATORI INFORMĀCIJAS AVOTI 

Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs, 
SIA “Viesītes komunālā 
pārvalde” 

Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas 

un kultūras 
pieminekļi 

▪ Dabas aizsardzības plānu izstrāde 
▪ Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu 

pieņemšana 
 

Dabas aizsardzības 
pārvalde 
 
 

Pašvaldības 
aizsargājamās 

dabas un 
kultūrvēsturiskās 

teritorijas 

▪ Pašvaldības saistošo noteikumu izstrāde 

Viesītes novada 
pašvaldība, 
Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde 
(NKMP) 
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KOPSAVILKUMS 

VIDES PĀRSKATS ir izstrādāts VIESĪTES 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) 16.06.2017. pieņemto lēmumu Nr.31 n ”Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu. 

TERITORIJAS PLĀNOJUMS ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi 
turpmākai Viesītes 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 inženierkomunikāciju infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 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 reģiona administrāciju, VVD Daugavpils 
reģionālo vides pārvaldi un Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļu. Sabiedrības informēšanai par 
plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādi, tiks organizēta publiskā apspriešana.  

VIDES PĀRSKATA MĒRĶIS - 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. 

Vides stāvoklis Viesītes novadā vērtējams kā salīdzinoši labs, bet atsevišķās jomās, stāvoklis ir jāuzlabo. Jāpievērš 
uzmanība sabalansētai dzīvojamās, publiskās, ražošanas un tehniskās apbūves attīstībai, zaļo publiski pieejamo 
teritoriju saglabāšanai un vides pieejamības pie publiskajiem ūdeņiem nodrošināšanai, vērtīgo lauksaimniecības 
zemju saglabāšanai, nepieļaujot to aizaugšanu u.c.. Nozīmīga ir arī lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
apsaimniekošanas efektivitātes un drošības videi paaugstināšana, it sevišķi Viesītes pilsētas un Cīruļu ciema NAI. 
Iekārtu ekspluatācija saistās ar vides risku, vidē novadot neattīrītus vai nepietiekami attīrītus sadzīves 
notekūdeņus. Pašvaldībai būtu jāplāno iespējamā pasākumu notekūdeņu attīrīšanas uzlabošanai, kā arī attīrīšanas 
iekārtu monitorings. Būtisks ir jautājums par jaunu pieslēgumu pie centralizētajām sistēmām veicināšanu, lai 
apkārtējā vidē nonāktu pēc iespējas mazāk piesārņojuma un iedzīvotāju dzīves un ūdens resursu ekoloģiskā 
kvalitāte paaugstinātos. 

Teritorija, kurā teritorijas plānojuma īstenošanas rezultātā var tikt pieļautas nenozīmīgas negatīvas ietekmes, ir 
Mazā Klauces ezera piekrastes iekļaušana Klauces ciema teritorijā, potenciāli palielinot antropogēno slodzi uz 
ezera ekosistēmu. 

Izmaiņas esošajā Viesītes novada teritorijas plānojumā neradīs jaunas būtiskas ietekmes uz vidi, saistībā ar to, ka 
būtiskākās izmaiņas teritorijas plānojumā saistāmas ar zonējumu pielāgošanu spēkā esošajiem 2014. gada 14. 
oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628, taču funkcionāli teritorijas izmantošanā izmaiņas netiek plānotas. 

Ciema robežu sašaurināšana, it sevišķi Lones ciema robežu samazināšana, izslēdzot dabas parka “Sauka” ainavas 
aizsardzības zonu, ir vērtējama kā pozitīva no vides aizsardzības viedokļa. 

Lai samazinātu plānoto darbību ietekmi uz apkārtējo vidi, tiek paredzēta vesela virkne dažādu pasākumu - 
aizsargjoslas (atbilstoši LR „Aizsargjoslu likumam”), nosacījumi dzīvojamās, publiskās un rūpnieciskās apbūves 
veidošanai, nosacījumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas veidošanai, nosacījumi publisko ūdeņu 
pieejamībai, lauksamniecības zemju apmežošanai, dīķu rakšanai 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 grozījumi īstenošanas sekas, 
tiks novērtētas veicot plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringu VPVB norādītajos gados. 

Kopumā jāsecina, ka izstrādātais Viesītes 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 vides kvalitāti kā ir pašlaik.  
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