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IEVADS
Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Iršu pagasta ekonomiskās attīstības plānu
(apstiprināts ar 1998.gada 26.novembra sēdes lēmumu Nr.21.§.5.) un Iršu pagasta kā īpaši
atbalstāmā reģiona teritorijas attīstības programmu (apstiprināta 2001.gada 15.februārī).
Teritorijas plānojums ir Iršu pagasta administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas
pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar
ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.
Plānojuma paskaidrojuma raksts sagatavots, balstoties uz pašvaldības rīcībā esošo
informāciju, statistikas datiem, institūciju, Aizkraukles rajona un Zemgales reģiona plānošanas
dokumentos un Iršu pagasta ekonomiskās attīstības plānā ietverto un aktualizēto informāciju.
Izmantota informācija no Aizkraukles rajona teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam (apstiprināts
ar 27.06.2007. lēmumu Nr.6§1) un Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006.2026.gadam (apstiprināts ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes Nr.11 lēmumu
Nr.131).
Teritorijas esošās izmantošanas raksturojumā apskatīti pagasta dabas resursi un vides
situācija, kultūrvēsturiskais un dabas mantojums, sociāli ekonomiskie procesi un tos ietekmējošie
faktori, raksturota infrastruktūra un zemes izmantošana. Saskaņā ar pagasta teritorijas attīstības
vīziju, stratēģiskajiem mērķiem un, ņemot vērā esošo situāciju un tās attīstību ietekmējošos
faktorus, noteikta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un nosacījumi tās izmantošanai.
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumu, kā arī, uzsākot
jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārdalīšanu, būvniecību, tai skaitā esošo
būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, inženierkomunikāciju, teritorijas labiekārtošanu,
zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā.
Lai reālā saimnieciskā darbība noritētu saskaņā ar reģionālajām īpatnībām un dabas resursu
racionālu izmantošanu un aizsardzību, teritorijas plānojumā iekļauta informācija par ģeoloģisko
uzbūvi un derīgajiem izrakteņiem.

1.attēls. Pagasta vienīgā apdzīvotā vieta „Irši”
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1.TERMINU UN JĒDZIENU SKAIDROJUMS
Šajā nodaļā dots svarīgāko pielietoto jēdzienu skaidrojums (slīpajā rakstā jēdzienu definīcijas,
kas minētas likumdošanā).
Aizsargājama dabas teritorija – ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā
ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas
nolūkā: aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību; nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību;
saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
Aizsargjoslas – noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažādus (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus
no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda
objekta kaitīgās ietekmes. (AL)
Apbūve – noteiktā teritorijā izvietotu ēku un būvju kopums. (BL) tādu plānotu, izmantotu vai nodomātu ēku un
citu būvju, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir primārais elements.
Atļautā izmantošana – zemes, ēkas un būves vai tās daļas izmantošana, kas plānota, izmantota vai nodomāta
saskaņā ar teritorijas plānojumu.
Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija (BL); –arhitektonisks,
tehnisks vai konstruktīvs virszemes, pazemes vai zemūdens darinājums, to kopums, kā arī attiecīgās ar tām
saistītās tehniskās iekārtas.

Būvniecība – visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi. (BL)
Detālplānojums – pagasta teritorijas teritoriālplānojums, kas detalizē teritorijas plānojumu, nosakot robežas un
prasības katrai parcelei vai zemesgabalam.

Ģenerālplāns – visa pagasta vai pilsētas teritoriālplānojums. (VBN) Parasti plāns, kas izstrādāts līdz
1998.gadam ar nosaukumu ģenerālplāns, šobrīd analogs teritorijas plānojums.
Kultūras pieminekļi – kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas
(senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas) kā arī atsevišķi
kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska,
mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas Valsts un
tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Tie ir objekti ar noteiktu aizsardzības statusu.

Mežs – ekosistēma visās tā attīstības stadijās, un tajā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt
vismaz septiņus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procenti no mežaudzes
aizņemtās platības.(ML)
Paaugstināta riska objekts – objekts ar paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai,
veselībai, vai īpašumam.

Purvs – ekosistēmas uz kūdras augsnēm, kurās koku augstums konkrētajā vietā nevar sasniegt vairāk par
septiņiem metriem.(AL)
Ūdenstece – dabīga vai mākslīga (upe, grāvis, strauts) gultne ar plūstošu ūdens straumi, kas rodas kādā apvidū
zemes virsmas slīpuma dēļ.
Ūdenstilpe – dabīgs vai mākslīgi izveidots (ezers, dīķis) zemes virsmas pazeminājums.
Zemesgabals – (agrāk – gruntsgabals) juridiski noteikta, zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma
teritorijas pamatvienība, atsevišķs dabā esošs zemes gabals.
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2. IZSTRĀDES PROCESS

2.1.

IZSTRĀDES UZSĀKŠANA

Saskaņā ar Iršu pagasta padomes 2004.gada 16.jūnija
sēdes lēmumu Nr.6; 8.§.

Iršu pagasta teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta 2005.gada 22.septembrī.
Ar Iršu pagasta padomes 2005.gada 02.decembra sēdes Nr.13 lēmumu 1.§. “Par teritorijas
plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu” pagasta padome apstiprināja darba uzdevumu un
pieprasīja nosacījumus no valsts institūcijām. Plānojums izstrādāts, ievērojot Aizkraukles rajona
attīstības programmu 2003. – 2010. (apstiprināta 24.12.2003.).
Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Iršu pagasta ekonomiskās attīstības plānu
(apstiprināts 1998.gada 26.novembrī) un Iršu pagasta kā īpaši atbalstāmā reģiona teritorijas
attīstības programmu (apstiprināta 2001.gada 15.februārī).
Vides pārraudzības valsts birojs 2005.gada 05.decembrī pieņēma lēmumu Nr.184-p „Par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”, jo Iršu pagasta teritorijā
nav apzinātas potenciālās vides problēmas un noteikti rūpniecisko avāriju riski, nav noteiktas īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamie Natura 2000 objekti.
Plānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar MK 19.10.2004.noteikumiem Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

2.2.

PAMATPRINCIPI

Iršu pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, balstoties uz vairākiem teritorijas attīstības
pamatprincipiem:
Interešu saskaņotības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojumu izstrādā
saskaņā ar citiem teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā saskaņo valsts, plānošanas reģionu,
rajona, pašvaldības un privātās intereses;
Daudzveidības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojuma izstrādē tiek ņemta vērā
dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidība;
Detalizācijas principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānošana nacionālajā, plānošanas
reģionu, rajona un vietējo pašvaldību līmenī tiek paredzēta ar atšķirīgu detalizācijas pakāpi;
Konkurences principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums rada vienlīdzīgus
priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai;
Nepārtrauktības un pēctecības principu, kas nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam
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plānojuma pamatojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts, saglabājot tās teritorijas plānojuma
daļas, kuru pamatojums nav mainījies;
Atklātības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot
sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu;
Ilgtspējības principu, kas nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi,
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas
un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu.
Teritorijas plānojuma izstrādes procesā, lai veicinātu pagasta teritorijas ilgtspējīgu attīstību,
veikta teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma un bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības izpēte.
Teritorijas plānojums veidots ar mērķi samazināt ietekmi uz antropogēni jūtīgām teritorijām,
vienlaikus veicinot pagasta attīstību kopumā.

2.3.

MĒRĶI

Iršu pagasta teritorijas plānojuma mērķis ir ilgtspējīga un līdzsvarota attīstības veicināšana
pagastā.
Teritorijas plānojums izstrādāts ar mērķi veicināt priekšrocību izmantošanu pašvaldības
attīstībā, optimāli izmantot teritorijas attīstības resursu potenciālu, radīt labvēlīgus apstākļus
iedzīvotāju darbam un dzīvei, saglabāt un atjaunot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, radot
pamatu ilgtspējīgai attīstībai turpmākajos 12 gados – līdz 2018. gadam.
Iršu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu mērķis ir noteikt kārtību
būvniecības projektu īstenošanai pagasta teritorijā, prasības zemesgabalu apbūvei, teritorijas
labiekārtojumam un citādai atļautai apsaimniekošanai katrai teritorijai.

2.4.
Plānojuma

pamatuzdevums

ir

noteikt

zemes

plānoto

(atļauto)

UZDEVUMI

izmantošanu

un

ierobežojumus zemes izmantošanā, norādīt noteiktiem mērķiem rezervētās teritorijas. Teritorijas
plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumu, kā arī, uzsākot jebkuru zemesgabalu
robežu pārkārtošanu – sadali, apvienošanu, būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, zemes
izmantošanas veida transformāciju, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izmaiņas, zemes dzīļu
izmantošanu un citu saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā.
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Teritorijas plānojums nodrošina:


saskaņotu attīstības projektu un rīcības plānu īstenošanu pagasta teritorijā,
nodrošinot

teritorijas

racionālu

izmantošanu,

dabas

un

kultūrvēsturiskā

mantojuma saglabāšanu, neradot vides problēmas;


investoriem informāciju par pagasta attīstību un investīciju projektu realizācijas
kārtību;



pagasta padomes realizētās ikdienas, attīstības un būvniecības politikas
izvērtēšanu,

kalpojot

par

pamatu

lēmumu

pieņemšanai

par

teritorijas

izmantošanu;


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



sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām kopīgos projektos;



iesniegto būvniecības priekšlikumu izvērtēšanu atbilstoši pagasta attīstības
mērķiem;



un ir pamats nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupu noteikšanai, nosakot
nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumus un nodokli.

2.5. NOSACĪJUMI, ATZINUMI UN INFORMĀCIJA TERITORIJAS PLĀNOJUMA
IZSTRĀDĀŠANAI
2.5.1.Institūcijas


Aizkraukles rajona padome;



Madonas reģionālā vides pārvalde;



LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;



VAS Latvijas valsts ceļi;



VA Sabiedrības veselības aģentūra Jēkabpils filiāle;



Valsts Zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālā nodaļa;



AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Aizkraukles nodaļa;



AS „Augstsprieguma tīkls”;



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Aizkraukles brigāde;



Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde;



SIA “Lattelekom” Tīklu attīstības centrs;



AS “Latvijas Gāze”;








Zemgales plānošanas reģiona attīstības padome;
VAS “Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība;
Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība;
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra;
SIA “TELE 2”;
SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.
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2.5.2. Kaimiņu vietējās pašvaldības





Aizkraukles rajona Bebru pagasta padome;
Aizkraukles rajona Vietalvas pagasta padome;
Ogres rajona Meņģeles pagasta padome;
Madonas rajona Sausnējas pagasta padome.

3.PLĀNOJUMA SASTĀVS
3.1. PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saskaņā ar MK 19.10. 2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 23. p.



Teritorijas

pašreizējās

izmantošanas

apraksts

un

teritorijas

attīstības

priekšnoteikumi (23.1. p.);


Teritorijas attīstības mērķi un virzieni (23.2. p. );



Pašvaldības

teritorijas

plānojuma

risinājuma

apraksts

un

pamatojums

(23.3.p.).
3.2. GRAFISKĀ DAĻA
Saskaņā ar MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 22.p.



Karte (plāns), kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana (24.2. p.);



Karte (plāns), kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (24.3.p.):
-

nosakot aizsargjoslas, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes
(plāna) mērogā 1 : 10 000;

-

teritorija, kurai izstrādājams detāļplānojums – neapbūvētās
ciema teritorijas.

3.3.TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
Saskaņā ar MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 25.p.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.nodaļa, 3.nodaļa, 4.nodaļa informē par
noteikumu darbības lauku, spēkā stāšanos un pielietošanu, publiskumu un grozīšanas kārtību,
jēdzienu skaidrojumu un lietošanas pamācību.
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“Noteikumi

visām

teritorijām”

sniedz

nosacījumus

par

zemes

gabalu

apbūves,

labiekārtošanas un apsaimniekošanas prasībām visai teritorijai kopumā un saistībā ar
apdzīvojumu.
“Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi” informē par zemes gabalu apbūves,
labiekārtošanas un apsaimniekošanas prasībām nekustamiem īpašumiem ar atšķirīgu teritorijas
atļauto izmantošanu.
Noteikta arī kārtība būvniecības procesa īstenošanai Iršu pagastā.

3.4.PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI
Saskaņā ar MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 26. p.


Pašvaldības lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, darba

uzdevuma apstiprināšanu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un plānojuma
apstiprināšanu (26.1. p.);


Sabiedriskās apspriešanas materiāli (26.2.p.);



Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu

priekšlikumiem un iebildumiem (26.3.p.);


Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi (26.4.p.);



Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu (26.5.p.);



Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstākā plānošanas līmeņa

teritorijas prasībām (26.6.p.);


Cita informācija, kas izmantota pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei

(26.7.p.).
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4.TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS
PRIEKŠNOSACĪJUMI, MĒRĶI UN VIRZIENI
4.1.

VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS

Iršu pagasts atrodas Aizkraukles rajona ziemeļaustrumu daļā. Dienvidos tas robežojas ar
Aizkraukles rajona Bebru pagastu, austrumos – Aizkraukles rajona Vietalvas pagastu, ziemeļos – ar
Madonas rajona Sausnējas pagastu, rietumos – ar Ogres rajona Meņģeles pagastu.
Pēc platības Iršu pagasts viens no mazākajiem pagastiem Aizkraukles rajonā – pagasta
kopplatība 69,8 km2 (2,7 % no rajona kopplatības).
Pagasta teritorija izvietota Viduslatvijas (Madlienas) nolaidenuma austrumu daļā, Daugavas
labajā krastā. Daļa pagasta atrodas Vidzemes augstienē.
Teritorijai raksturīgs paugurains reljefs. Iršu pagastam cauri tek Pērse, Bebrupe, Iršupīte.
Uz Iršupītes izveidota ūdenskrātuve 5,8 ha platībā.
Pagastu šķērso autoceļi Koknese – Ērgļi, Bebri – Meņģele, Liepkalne – Pļaviņas.
Apdzīvojuma struktūra – monocentriska, pagasta centrā – Iršos, kas ir vienīgā lielākā
apdzīvotā vieta pagasta teritorijā, dzīvo 59% iedzīvotāji. Pārējie iedzīvotāji dzīvo viensētās.
Meži aizņem 3041 ha (43,6% no pagasta teritorijas).
Attālumi no Iršu centra :
Koknese – 25 km,
Pļaviņas – 25 km,
Ērgļi

– 15 km,

Aizkraukle – 40 km,
Rīga
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4.1.attēls. Iršu pagasta esošās situācijas plāns
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4.2.

VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA

Iršu pagasta tagadējā teritorija bija apdzīvota jau no 6.gadsimta. To apliecina arheoloģiskie
izrakumi Lielkalnu pilskalnā.
Iršu muiža cēlusies no sena Baltavas pagasta Kokneses pils novadā, kur Ogres upes kreisā
krastā atradusies virsbīskapa pils Altene. Karaliene Kristīne Baltavas novadu 1637.gadā dāvinājusi
Ābramam Hiršam, no kā celies Iršu novada vārds.1766.gadā Katrīna II izdevusi pavēli Iršu novadā
dibināt vācu zemkopju koloniju, lai radītu paraugsaimniecības, jo tikai ¼ daļa zemju tika
apsaimniekota.
Ieceļotāji ienesa jaunu etnisko akcentu Latvijas ainavā. Dibinot vācu koloniju, latviešu
zemnieki tika pārcelti uz apkārtējām valsts muižām. Pirmā nometne, tā sauktā „Iršu kolonija”
stiepusies no austrumiem uz rietumiem 13,5 km garumā un no dienvidiem uz ziemeļiem 8,5 km
platumā.
Vēlāk tika nodibināta vēl kolonijas Eltiņu galā (Altienas) un Iršu muižas Kroņa novads
(Siljāņi, Kaivēni, Apeļi).
Izveidojas Iršu pienotava un Altenes ūdensdzirnavas. Izveidota Iršu krājaizdevumu
sabiedrība, kurā 1922.gadā bija ap 200 biedru. 1923.gadā Uguns apdrošināšanas biedrībā ir ap
12o biedru. 1926.gadā sāk darboties Piensaimnieku sabiedrība. Izveidotas vēl divas Iršu
ugunsdzēsēju, lopkopības pārraudzības un 13.Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrības.
1921.gadā Latvijas vācu savienības nodaļai ir ap 90 biedriem un viņiem pieder bibliotēka. Iršu
pagastā ir četras skolas. Vācu kolonijai pieder Liepkalnes – Iršu vācu ev.luteriskā draudze. Ap 15.16.gs. Liepkalnes teritorija ietilpa Kokneses pils draudzes novadā, līdz 1680.gadam to apkalpoja
Ērgļu mācītāji. 17.gs. otrajā pusē zviedru valdība pavēlēja katrā draudzē uzcelt baznīcu un atvērt
skolu.
Iršu pagasts 1931.gadā atradās Madonas apriņķī starp Bebru, Meņģeles, Ogres, Liepkalnes,
Odzienas un Pērses pagastiem. Laika gaitā pagasta teritorijas administratīvā piederība vairākkārt
mainījusies.
Iršu pagastā līdz 1939.gadam pamatā dzīvoja vācu tautības iedzīvotāji. Latvieši
apsaimniekoja bijušās Iršu kroņa muižas zemes. 1939.gadā lielākā daļa Iršu pagasta vācu tautības
iedzīvotāju izbrauc no Latvijas. 1939.gada 30.oktobrī starp Latvijas un Vācijas valdībām tika
noslēgts līgums „Par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju”.
Saskaņā ar 1939.gada 7.decembra likumu „Par izceļojošo vācu tautības Latvijas iedzīvotāju
lauku nekustamo īpašumu pārņemšanu” zemi pārņem savā īpašumā Latvijas hipotēku un zemes

IRŠU PAGASTA PADOME

GALA REDAKCIJA

SIA „NAGLA IF”

15

III RRR ŠŠŠ UUU PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SS 222 000 000 777 ... --- 222 000 111 999 ... GGG AAA DDD III EEE MMM
I.DAĻA. PASKAIDROJUMA RAKSTS

banka, kas šo zemi pārdod vai iznomā Latvijas iedzīvotājiem. 1939.gadā gandrīz visas mājas palika
bez iemītniekiem.
1940.gads Iršu pagastam ir kā robežšķirtne, jo šī gadā pavasarī pamestajās mājās sāk
iemitināties jauni iemītnieki – pārsvarā no nabadzīgās Latgales.
No 1945.gada Iršu pagasts atradās Madonas apriņķī, vēlāk tika izveidoti nelieli rajoni un
Iršu pagasts nonāca Pļaviņu rajona teritorijā. 1963.gadā, kad atkal tika veidoti lielāki rajoni, Iršu
pagasts atradās Ogres rajonā. 1967.gadā tika izveidots Stučkas rajons, kurš 1991.gadā tika
pārdēvēts par Aizkraukles rajonu un kopš tā laika Iršu pagasts atrodas šajā rajonā.

4.3.

NACIONĀLAIS PLĀNOJUMS

Laika posmā, kad tika veikta Iršu pagasta teritorijas plānojuma izstrāde, nav spēkā esoša
Nacionālā plānojuma kopumā. Plānojuma izstrāde ir uzsākta un sagatavotas atsevišķas plānojuma
sadaļas, kā arī sagatavots dokuments “Pārskats par valsts teritorijas izmantošanu. Kopsavilkums”.
Pašreiz Latvijā nav precīzi formulētas valsts intereses teritorijas izmantošanā, tās tieši un
netieši regulē virkne savā starpā nesaistītu normatīvo aktu. Valsts intereses teritorijā noteiktas tikai
atsevišķos gadījumos, tās ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, valsts nozīmes kultūras
pieminekļi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes, brīvās ekonomiskās zonas u.tml. Šīs
teritoriālās intereses parasti tiek realizētas izolēti no citu nozaru un pārvaldes līmeņu interesēm.
(Pārskats par valsts teritorijas izmantošanu. Kopsavilkums. VARAM 2001.g 6.lpp.)

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 10.panta pirmo daļu un MK noteikumu Nr.515
“Nacionālā plānojuma noteikumi” 19.3.apakšpunktu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrija ir sagatavojusi pārskatu par Nacionālā plānojuma izstrādi un ievērošanu 2004.gadā.
Ministrija ir atsākusi darbu pie rīcības plānā “Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību
īstenošanai” paredzētā nacionālā plānojuma dokumenta “Latvijas telpiskās attīstības perspektīva”
izstrādes. Šīm ilgtermiņa telpiskās attīstības pamatnostādnēm jābūt sagatavotām un apstiprinātām
līdz 2006.gada 31.decembrim.
2003.gada 9.decembrī pieņemto Ministru kabineta noteikumu Nr.684 “Noteikumi par
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” 10.punkts nosaka, ka 18 mēnešu laikā pēc šo
noteikumu stāšanās spēkā, ir jāveic nepieciešamie grozījumi teritorijas plānojumos. Iespējams, ka
arī citas nacionālā plānojuma sadaļas varētu skart Iršu pagastu, līdz ar to, stājoties spēkā
nacionālajam plānojumam, Iršu pagasta teritorijas plānojumu būs nepieciešams pārskatīt.
Saistība uz nacionālo plānojumu Iršu pagastā ir sekojošā kontekstā:
1. Valsts nozīmes infrastruktūras objekti un tikli:

valsts I.šķiras autoceļš P-79 Koknese – Ērgļi
2. Apdzīvojuma struktūra un tās attīstība:
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Iršu ciems ir vietējās nozīmes centrs, kas nodrošina tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem
ikdienā nepieciešamo pakalpojumu minimumu un attīstās par vietējo izglītības, kultūras un sporta
centru.
3. valsts nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas:

Lielkalnu pilskalns un Bulandu pilskalns

4.4.

ZEMGALES REĢIONS

Zemgales plānošanas reģionu veido Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils
pilsētu domes un rajonu padomes uz savstarpējās vienošanās līguma pamata.
Plānošanas reģiona kopējā platība ir 10742 km2, tai skaitā pilsētas aizņem 645 km2, kas ir
6% no kopējās teritorijas. Reģionā dzīvo 13% valsts iedzīvotāju, no kuriem 52,2% dzīvo lauku
teritorijā. Iedzīvotāju vidējais blīvums ir 27 cilvēki uz km2, kas ir mazāks par vidējo Latvijā – 35,9.
Iršu pašvaldība ir ieinteresēta Zemgales attīstības stratēģijas (2003-2010) realizācijā, kā
rezultātā līdzsvaroti attīstīsies arī Iršu pagasts.
Stratēģijā izvirzīti seši galvenie attīstības mērķi:


Veicināt Zemgales harmonisku attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves
un labklājības līmeni.



Veicināt izglītota un kultūras cilvēka izaugsmi un konkurētspēju, nodrošinot
visiem indivīdiem vienlīdzīgas attīstības iespējas.



Veicināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmīgi konkurētu
valsts un Eiropas darba tirgū.



Veicināt konkurētspējīgu, zinātņietilpīgu ražotņu attīstību zemkopībā un
tautsaimniecībā.



Veicināt līdzsvaru starp cilvēku un vidi, saglabājot Zemgalei raksturīgo
kultūrvidi un ainavu.



Attīstīt demokrātiju un veicināt Zemgales integrāciju Eiropas Savienībā.

Prioritātes:


Cilvēkresursu attīstība.



Zemgales teritorijas līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība.



Ekonomikas attīstība un dažādošana.



Lauksaimniecības un lauku attīstība.
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Zemgales plānošanas reģionā, 2006.gadā, izstrādājot plānojuma perspektīvo sadaļu
attīstības jautājumos, ciemi atkarībā no savas attīstības pakāpes un pilsētas tiek apzīmēti kā

attīstības centri, veidojot reģiona policentriskās attīstības struktūru.
Savukārt saikne starp lauku teritorijām un attīstības centriem nodrošinās līdzsvarotu
reģiona kopējo attīstību, bet šo saikņu attīstībai, pilnveidošanai, kā arī katra attīstības centra
attīstībai noteicošā loma ir katrai vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attīstības centrs.
Attīstības centri, pateicoties katras vietējās pašvaldības aktivitātēm un atbalstam no rajona,
reģiona un valsts institūcijām, nodrošinās policentrisku un līdzsvarotu reģiona attīstību.
Zemgalē ir noteikti četri attīstības centru līmeņi:
1.līmenis - nacionālas nozīmes attīstības centri.
2.līmenis - reģiona nozīmes attīstības centri.
3.līmenis - vietējās nozīmes attīstības centri.
4.līmenis - pirmā līmeņa attīstības centri.
Zemgales reģiona pirmā līmeņa attīstības centros iedzīvotāju skaits ir robežās ne mazāk kā
300 līdz 1000. Katram pirmā līmeņa attīstības centram ir noteikts pieejamo pakalpojumu apjoms,
ko nosaka tā esošais ekonomiskais attīstības līmenis, infrastruktūra, cilvēkresursi, to izvietojums un
sasniedzamība.
Iršu pagasts Zemgales reģiona plānojumā noteikts kā pirmā līmeņa attīstības centrs, kurā
kā nākotnes raksturojums būs attīstīta netradicionālā lauksaimniecība, medību tūrisms, savvaļas
dzīvnieku audzēšana speciāli iekārtotās mežu teritorijās un bioloģiskā lauksaimniecība. Uzlabojamie
kritēriji izglītības, kultūras un sporta centra attīstībai – cilvēkresursu, izglītības, kultūras un sporta
infrastruktūras attīstība. Tūrisma infrastruktūras attīstība.
Izstrādātais Zemgales inovatīvās attīstības plāns ir orientēts uz uzņēmējdarbības
konkurētspējas paaugstināšanu, iesaistot iedzīvotājus, izglītības iestādes, valsts un pašvaldību
institūcijas, zinātniekus un uzņēmumus inovatīvajā darbībā. Tas izstrādāts kā ieteikums visām
Zemgales reģiona pašvaldībām ar mērķi veicināt inovatīvās kapacitātes palielināšanos, veidot
labvēlīgu vidi šādu uzņēmumu veidošanai.

Vadlīnijas rajonu un vietējām pašvaldībām attīstības programmu un teritorijas plānojumu
izstrādei nosaka, ka Zemgales lauku teritoriju attīstība balstīsies uz tradicionālo, bioloģisko
lauksaimniecību, mežsaimniecību, mežrūpniecību un tūrismu. Savukārt iepriekšminēto nozaru
attīstībai jābalstās uz zinātnes iesaisti jaunu tehnoloģiju, jaunu produktu izstrādē, izmantojot
reģiona teritoriju dabas dotās un ražošanā sasniegtās priekšrocības. Lauku teritorijas ekonomika
tiks dažādota, papildinot tradicionālo lauksaimniecības sektoru ar citiem darbības veidiem,
piemēram, ka bioloģiskā lauksaimniecība, netradicionālie lauksaimniecības sektori, nepārtikas
patēriņa preču ražošana, amatniecība un lauku tūrisms. Plānojot pašvaldību lauku teritoriju
attīstību, jāsekmē Zemgales plānojumā noteiktās attīstības vīzijas, mērķu sasniegšana.
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Zemgales plānošanas reģiona darbības plāns 2004.-2007.gadam nosaka darbības
prioritātes līdz 2007.gadam. Līdz ar Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un
sadzīves atkritumu noglabāšanas poligona būvniecību Jēkabpils rajona Mežāres pagasta „Dziļā
vāda”, pašvaldībām būs jārekultivē savās teritorijās esošās atkritumu izgāztuves. Atkritumu
izgāztuvju rekultivācija būs jāpabeidz 2008./2009.gadā.
Iršu pagasta teritorija ietilpst Daugavas baseinā. Līdz ar to pagasta teritorijas plānojumā
jāievēro izstrādātā Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna (Latvijā nav vēl apstiprināts)
rekomendācijas virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai. Plāna mērķis bija izstrādāt un ieviest
vienotas ūdeņu aizsardzības prasības un metodes Latvijas apstākļos, saskaņā ar direktīvu
2000/60/EC, kas nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcību ūdeņu aizsardzības politikas jomā.

IRŠU
PAGASTS
ĀBEĻU
PAGASTS

4.4.attēls Iršu pagasta novietojums Zemgales reģionā (avots: http://www.latreg.lv)

4.5.

AIZKRAUKLES RAJONS

Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums ir pašvaldību sadarbība. Sekmīgas sadarbības
pamatā ir kopīgas intereses un mērķi, spēja vadīt un koordinēt procesu politikā un izpildlīmenī.
Jautājumi, kas nav atrisināmi vienas pašvaldības ietvaros, bet saistīti ar vairākām
pašvaldībām, tiek risināti rajona attīstības programmā un plānojumā. Iršu pagasts ir Aizkraukles
rajona sastāvdaļa, tāpēc pagasta teritorijas attīstību nevar plānot izolēti no rajona attīstības.
2003.gada 24.decembrī apstiprināta Aizkraukles rajona attīstības programma 2003.-2010.
gadiem. 2005.gadā uzsākta Aizkraukles rajona teritorijas plānojuma izstrāde, kas balstās uz rajona
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attīstības programmā izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un pamatnostādnēm. Rajona plānojuma
izstrādes mērķis – nodrošināt rajona līdzsvarotu un ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, saglabājot un
uzlabojot vides kvalitāti, racionālu dabas, cilvēku, materiālo resursu izmantošanu un kultūras
mantojuma saglabāšanu.
Detalizēta apdzīvoto vietu pētījuma rezultātā (projekts “Vidusdaugavas plānošanas reģiona

centrālās vietas un attīstības asis”, 1999.), Aizkraukles rajonā tika izdalīti sekojoši apdzīvoto vietu
līmeņi: mazie centri, zemākā līmeņa centri, vidējā līmeņa centri un reģionālas nozīmes centri. Par
galveno uzdevumu apdzīvoto vietu noteikšanā tika uzskatīta apdzīvotās vietas spēja nodrošināt
tuvākas vai tālākas apkārtnes iedzīvotājus ar noteikta līmeņa pakalpojumiem. Ne mazāk svarīga
loma tika ierādīta arī darba vietu skaitam nelauksaimnieciskā ražošanā un pakalpojumu nozarēs, kā
arī attiecīgās teritorijas iedzīvotāju blīvumam un sabiedriskā transporta pieejamībai.
Irši tika pielīdzināti mazajiem centriem, kuru uzdevums - nodrošināt tuvākās apkārtnes
iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem. Pieejamie pakalpojumu objekti
un veidi:
 pasts
 pieeja vietējās nozīmes sabiedriskajam transportam
 pirmās nepieciešamības preču veikals vai autoveikals
 pirmskolas bērnu iestāde vai sākumskola vai pamatskola
 ģimenes ārsts vai ārsta palīgs
 aptiekas punkts
 bibliotēka
 vieta brīvdabas sarīkojumiem
 sporta laukums
 pašvaldības administratīvais centrs
 baznīca
Aizkraukles rajona teritorijas attīstības prioritātes un virzieni līdz 2010.gadam noteikti
Aizkraukles rajona attīstības programmā. Šajā dokumentā izvirzītās prioritātes, attīstības virzieni un
galvenās aktivitātes saistošas visām Aizkraukles rajona vietējām pašvaldībām.
1. Prioritāte - cilvēkresursu attīstība
Prioritātes mērķis ir darbaspēka konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšana, to sasniedzot ar
mūžizglītības,

informācijas

sabiedrības,

vienādu

iespēju

nodrošināšanas,

kā

arī

sociālās

izlīdzināšanas un ekonomikas, darbaspējas un nodarbinātības veicināšanu.
Attīstības virzieni:
 izglītības sistēmas pilnveidošana;
 mūžizglītības principa ieviešanas sekmēšana;
 sabiedrības rosināšana un motivēšana informāciju un komunikāciju tehnoloģiju sasniegumu
izmantošanai ikdienā;
 cilvēku ar īpašām vajadzībām, riska un sociāli atstumto iedzīvotāju grupu integrācijas un
bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū veicināšana;
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 iedzīvotāju informēšana un apmācība par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.
2. Prioritāte - lauku attīstība
Prioritātes mērķis ir veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību, samazinot
sociālekonomiskās atšķirības starp laukiem un pilsētām, saglabājot daudzveidīgu lauku vidi, un
veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti un konkurētspēju.
Attīstības virzieni:
 tradicionālās lauksaimniecības attīstība;
 lauku ekonomikas dažādošana;
 meža nozares attīstība;
 zivsaimniecības un akvakultūras attīstība;
 vides ilgtspējīga izmantošana;
 izglītības procesa organizēšana.
3. Prioritāte - uzņēmējdarbības attīstība
Prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmumu izveidi un paaugstināt esošo uzņēmumu konkurētspēju,
nodrošinot nepieciešamos nosacījumus pārejai uz zināšanu ietilpīgu ražošanu.
Attīstības virzieni:
 uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide un attīstība;
 atbalsts uz zināšanām un pētniecību balstītas inovācijas, moderno tehnoloģiju un
kapitālietilpīgu nozaru attīstībai;
 jaunu, perspektīvu produktu izstrāde un ražošanas veicināšana;
 sadarbības tīklu veidošanās sekmēšana;
 informācijas, komunikāciju un sakaru tehnoloģiju attīstība.
4. Prioritāte - teritorijas attīstība
Prioritātes mērķis ir paaugstināt dzīves kvalitāti, uzlabot rajona pievilcību un stipro pušu
izmantošanu teritorijas līdzsvarotā attīstībā, sekmējot tehniskās un sociālās infrastruktūras un
pakalpojumu pieejamību.
Attīstības virzieni:
 dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošana;
 informāciju un komunikāciju tehnoloģiju pieejamības sekmēšana;
 infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības sekmēšana (izglītībā, veselībā un sociālajā
jomā, kultūrā, sportā, sabiedriskajos un citos pakalpojumos);
 vides un tās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana;
 transporta pakalpojumu un ceļu infrastruktūras pieejamības sekmēšana;
 teritorijas attīstības plānošana.
Aizkraukles rajona attīstības programmas 2003.-2010. ietvaros ir izstrādātas vadlīnijas rajona

teritorijas plānojumu izstrādāšanai. Attiecībā uz vietējām pašvaldībām vadlīnijās akcentēti sekojoši
aspekti:
 lauku apbūvētajās teritorijās – lielākajās apdzīvotajās vietās plānot mājokļu, ražošanas
objektu, pakalpojumu infrastruktūras objektu celtniecību;
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 jānorāda

teritorijas,
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kurās

nekādā

gadījumā

nav

pieļaujama

apbūve, piemēram,

paaugstināta riska teritorijas, aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši vērtīgas lauksaimniecības
un mežsaimniecības teritorijas, gruntsūdeņu aizsardzības teritorijas, derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas;
 izdalot apdzīvoto vietu centru līmeņus, ņemt vērā iedzīvotājiem nepieciešamos ikdienas
pakalpojumu apjomu, saglabājot esošos sabiedriskos pakalpojumus;
 projektējot jaunus objektus un izstrādājot infrastruktūras grafiskās sadaļas un kartes, ņemt
vērā infrastruktūras objektu izsniegtos atzinumus par izstrādāto Aizkraukles rajona teritorijas
attīstības programmu.
 vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos paredzēt bērnu rotaļu laukumus visos apdzīvotos
kvartālos; iekārtot suņu pastaigas laukumu dzīvojamās apbūves teritorijā;
 iezīmēt teritorijas, kurās var veidot rūpnieciskās zonas;
 attēlot esošās un plānotās apmežotās lauksaimniecībā neizmantojamās zemes;
 nepabeigto, pamesto ēku attēlošana un plānotā apsaimniekošana.
2007.gada 27.jūnijā apstiprināts Aizkraukles rajona teritorijas plānojums 2007.-2009.gadiem
un izdoti kā saistošie noteikumi Nr.4 garfiskā daļa un izmantošanas noteikumi, kas spēkā no
11.07.2007. Katras daļas beigās dotas rajona teritorijas plānojuma prasības un noteiktās intereses,
kā arī ieteikumi vietējām pašvaldībām.
4.6. KAIMIŅU PAŠVALDĪBAS
Pagasts robežojas ar 4 pašvaldību teritorijām: Aizkraukles rajona Bebru pagastu un
Vietalvas pagastu, Madonas rajona Sausnējas pagastu un Ogres rajona Meņģeles pagastu.
Svarīgākie kopīgo interešu jautājumi, kas atspoguļoti teritorijas plānojumā:


sabiedriskais transports;



ceļu tīkls;



izglītības iestādes;



kultūrvēsturiskais mantojums;



rekreācija un tūrisms.
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4.6.1.attēls. Aizkraukles rajona vietējās pašvaldības
(http://www.aizrp.lv/dam/clic_map_lv.html)

Kopīgo interešu teritorijas nosaka arī iespējamie pašvaldību administratīvi teritoriālās
reformas varianti. Vēsturiski Iršu pagastam izveidojusies sadarbība ar Bebru un Kokneses pagastu
pašvaldībām. Vairākos pētījumos par teritoriālās reformas iespējām ir izdarīti secinājumi, ka pēc
reformas Iršu pagasta teritoriju būtu vēlams iekļaut Kokneses novadā.
Aizkraukles rajona pilsētu un pagastu pašvaldību apvienošanās (sadarbības) iespēju izpētes
projektā, kuru 2000.gadā izstrādāja Aizkraukles rajona padomes Ekonomikas un attīstības nodaļa,
ir rekomendēts izvērtēt Kokneses, Bebru, Iršu un Ogres rajona Meņģeles pagastu pašvaldību darba
efektivitāti un veikt izpēti šo pašvaldību reformēšanai.
2003.gadā tika izstrādāts Kokneses, Bebru un Iršu pagastu pašvaldību apvienošanās
projekts, kuru veica katras pašvaldības izveidota darba grupa un SIA „Pašvaldību konsultāciju
centrs”. Šī izpētes projekta pamatojums ir visu trīs pašvaldību vienotā kopējā teritorija Daugavas
labajā krastā ar kopējo teritoriju 360,7 km2, kas ir salīdzinoši neliela un kompakta jaunveidojamā
lauku novada teritorija ar iedzīvotāju skaitu virs 6,4 tūkstošiem. Attālums no Kokneses kā lielākā
attīstības centra līdz attālākām teritorijas nomalēm vietām pārsniedz 30 km robežu, bet teritorijas
iekšējo vienotību un sasniedzamību nodrošina autoceļš P 79 Koknese – Ērgļi, kas iet cauri visu trīs
pagastu centiem.
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Lai projektā analizētais Kokneses novads varētu sekmīgi pastāvēt un attīstīties,
pašvaldībām nepieciešama daudzu uzlabojumu veikšana un lielas investīcijas: divlīmeņu dzelzceļa
pārbrauktuves izbūve; ceļa posma Vecbebri – Irši noasfaltēšana; skolu, pirmskolas bērnu iestāžu
un kultūras centra ēku renovācija; novada siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija; novada iekšējo
ceļu sakārtošana; Iršu pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija; Bebru pagasta un Kokneses
pagasta ūdensvada rekonstrukcija.

4.6.2..attēls Plānoto novadu karte 2006.gada redakcijā
Kaimiņu pašvaldību situācija teritorijas plānošanā.
Bebru pagasta padome ar 10.08.2006. lēmumu (protokols nr.11, 1.§) ir apstiprinājusi
Bebru pagasta teritorijas plānojumu. Izdoti saistošie noteikumi nr.7 "Bebru pagasta teritorijas
plānojums" (grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi).
Latvijas Vēstnesis > 22.08.2006 133 (3501) http://www.lv.lv/index.php?menu_body=DOC&id=142032

Sausnējas pagasta padome paziņo par Sausnējas pagasta teritorijas plānojuma pirmās
redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu (sēdes protokols nr.6, 10.§ no
25.05.2006), kas noritēs no 2006.gada 12.jūnija līdz 24.jūlijam.
Plānojuma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2006.gada 6.jūlijā
plkst. 10 Sausnējas pagasta padomes 2.stāva zālē.
Latvijas Vēstnesis > 06.06.2006 87 (3455) http://www.lv.lv/index.php?menu_body=DOC&id=136709

Meņģeles pagasta padome paziņo par Meņģeles pagasta teritorijas plānojuma pirmās
redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu (padomes lēmums prot nr.8, 1.( no 30.06.2005.).
Latvijas Vēstnesis > 12.07.2005 108 (3266) http://www.lv.lv/index.php?menu_body=DOC&id=112331
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Aizkraukles rajona Vietalvas pagasta padome informē, ka saskaņā ar Vietalvas pagasta
padomes 2006. gada 31.augusta sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts, nr.9. 1.p.) nolemts:
- uzsākt Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi;
- no 31.08.2006. par izstrādes vadītāju apstiprināja Jāni Usānu.
Sabiedriskās apspriešanas pirmajam posmam noteikts termiņš vismaz četras nedēļas no
publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - no 2006.gada 1.oktobra līdz 1.novembrim.
Latvijas Vēstnesis > 22.09.2006 152 (3520) http://www.lv.lv/index.php?menu_body=DOC&id=144107

4.7.

PAGASTA TERITORIJAS VĒRTĪBAS

Iršu pagasta tālākai attīstībai jābalstās uz tā priekšrocībām – ekoloģiski tīro vidi, bagātiem
meža resursiem un samērā attīstīto ceļu tīklu. Ceļi veido loģisku ceļu tīklu, bet to kvalitāte nav
apmierinoša, jo tiem ir tikai grants segums
Pieaugot iedzīvotāju materiālajam nodrošinājumam, svarīga nozīme būs dzīves vietas
izvēlei. Prioritāte tiks dota vietām ar ērtu piekļūšanu darba vietai, ar ērti pieejamiem un
kvalitatīviem pakalpojumiem, ar labām atpūtas iespējām. Pareiza pašvaldības politika – informācija
par potenciāliem apbūves gabaliem, ceļu stāvokļa uzlabošana, teritorijas reklamēšana – radītu
labvēlīgus apstākļus cilvēku piesaistē.

4.8.

SAISTĪBA AR PROJEKTIEM

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


Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2003-2010;



Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadiem;



Aizkraukles rajona attīstības programma 2003-2010;



Aizkraukles rajona teritorijas plānojums 2007.-2019.;



Iršu pagasta ekonomiskās attīstības plāns;



Kokneses, Bebru un Iršu pagastu pašvaldību apvienošanās projekts.
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4.9.

SVID ANALĪZE

Iršu pagasta izaugsme būs atkarīga no tā, kā pašvaldība izmantos savas priekšrocības un
attīstības iespējas.

STIPRĀS
PUSES

Bagāti mežu resursi
Ekoloģiski tīra vide
Tūrismam un rekreācijai piemērotas teritorijas
Saglabāta infrastruktūra, darbojas pamatskola, tautas nams un bibliotēka
Stabilas zemnieku saimniecības
Interesants kultūrvēsturiskais mantojums
Blīvs ceļu tīkls, apmierinoša ceļu kvalitāte
Samērā augsts iedzīvotāju izglītības līmenis lauksaimniecības profesijās
Neizdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums – dzelzceļa stacija Ērgļi – 15 km, Koknese 25 km, pagasts nav savienots ar melnā seguma ceļu
Darba vietu trūkums
Mazs iedzīvotāju blīvums
Nepietiekami attīstīta uzņēmējdarbība
Liels sociāli maznodrošināto iedzīvotāju īpatsvars
Nepietiekamas kvalitātes tehniskā un sociālā infrastruktūra
Tikai grants seguma ceļi
Neattīstīta tūrisma infrastruktūra
Radīt jaunas darba vietas, izmantojot vietējos dabas resursus
Attīstīt netradicionālo lauksaimniecību un ekoloģiski tīras produkcijas ražošanu
Attīstīt tūrismu, izmantojot dabas un kultūrvēsturisko mantojumu
Attīstīt medību tūrismu
Audzēt savvaļas dzīvniekus speciāli iekārtotās mežu teritorijās
Iesaistīt ieinteresētās lauku sētas lauku tūrisma attīstībā
Saglabāt esošās izglītības un kultūras iestādes, piesaistīt investīcijas to
sakārtošanai
Izstrādāt pagasta teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu
Apmežot mazvērtīgās lauksaimniecībā neizmantotās zemes
Kā bijušajai vācu kolonijai meklēt sadarbības partnerus Vācijā un piesaistīt
investīcijas
Piedāvāt brīvās teritorijas un ēkas uzņēmējiem
Aprīkot bibliotēku ar mūsdienīgām informācijas iegūšanas iespējām un ierīkot
informācijas centru
Neveiksmīga pašvaldību teritoriālā reforma
Izglītotu cilvēku, jaunatnes aiziešana no pagasta
Dabas resursu neracionāla izsaimniekošana
Tradicionālās lauksaimniecības sagraušana
Lauksaimniecības zemju kvalitātes pazemināšanās
Materiālo vērtību izsaimniekošana – esošo ēku neizmantošana
Sabiedrības degradācija
Vides vērtības pazemināšanās nesankcionētas darbības rezultātā
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4.10. MĒRĶI

Uzturēta un saglabāta esošā infrastruktūra. Nodrošināta optimāla
autobusu

satiksme

ar

Aizkraukli,

Koknesi

un

Ērgļiem.

Izveidojusies pakalpojumu infrastruktūra nodrošina Iršu un daļēji

ĒRTA UN
NODROŠINĀTA
DZĪVES VIDE

Madonas rajona Sausnējas pagastu iedzīvotājus. Apvienošanās
Kokneses novadā nav pasliktinājusi infrastruktūras kvalitāti un
Iršu pagasta iedzīvotāju dzīves līmeni, bet veicinājusi lielāku
projektu

realizāciju

un

investīciju

piesaisti

infrastruktūras

modernizēšanai.

Ienākumi no lauksaimniecības un mežsaimniecības nodrošina
normālus dzīves apstākļus pagasta iedzīvotājiem. Lauksaimniecībā
neizmantojamās zemes apmežotas ar augstvērtīgu stādāmo
materiālu.

Tiek

ražoti

ekoloģiski

tīri

lauksaimniecības

un

ATTĪSTĪTA
UZŅĒMĒJDARBĪBA
LAUKSAIMNIECĪBĀ
UN MEŽSAIMNIECĪBĀ

netradicionālās lauksaimniecības produkti, veikta tirgus izpēte un
zemnieku apmācība. Piesaistīti un veiksmīgi realizēti ES līdzekļi.

Sakārtoti

Lielkalnu

un

Bulandu

pilskalni.

Sakoptas

un

nepiesārņotas Pērses upe, Bebrupe un Iršupīte. Nesamazinās
dzīvnieku un putnu sugu skaits, saglabāta dabas daudzveidība.
Izbūvēta Iršu ūdenskrātuves peldvieta. Mežu izstrāde tiek veikta,

KULTŪRVĒSTURISKĀ
UN DABAS
MANTOJUMA
SAGLABĀŠANA UN
IZMANTOŠANA

neizpostot apkārtējo vidi. Pagasta labais ceļu izvietojums,
neskartā

daba,

ūdenstilpnes,

medību

iespējas

paaugstina

mājīpašumu zemes vērtību, kas ir svarīgs faktors darbspējīgo
iedzīvotāju skaita saglabāšanai.

Visiem interesentiem pieejama informācija par tūrisma un atpūtas
iespējām. Ierīkotas slēpošanas trases uz Ērgļiem. Attīstīta medību
saimniecība un medību tūrisms Uzsākta savvaļas dzīvnieku

IEKĻAUŠANĀS
LATVIJAS
TŪRISMA SISTĒMAS
APRITĒ

audzēšana. Daudzveidīgas nakšņošanas un ēdināšanas iespējas
lauku viesu mājās. Izveidots sadarbības tīkls ar Vācijas pilsoņiem.
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4.11. IRŠU PAGASTA NĀKOTNES VĪZIJA
Iršu pagasta vīzija ir pašvaldības nākotnes tēls, ko varētu sasniegt balstoties uz
priekšrocībām un izmantojot attīstības iespējas, novēršot iespējamos draudus un atrisinot
problēmas.

Iršu pagasta teritorija un nelielais iedzīvotāju skaits nav optimāls lielāku
projektu realizācijai un investīciju piesaistei, nākotnē liela loma sadarbībai vai
apvienošanās iespējām ar apkārtējiem pagastiem. Sadarbība vai apvienošanās
nedrīkst pasliktināt Iršu pagasta iedzīvotāju dzīves līmeni vai attālināt tos no
pakalpojumu saņemšanas vietām.
Iršu pagasta attīstībai jābūt līdzsvarotai un ilgtspējīgai, jābalstās uz
lauksaimniecības potenciāla izmantošanu, t.sk. netradicionālo lauksaimniecību.
Iršu pagasts ar attīstītu pakalpojumu, tehnisko infrastruktūru un lielo
mežu

daudzumu

ir

pievilcīga

vide

mazās

uzņēmējdarbības

attīstībai

lauksaimniecībā, mežizstrādē un kokapstrādē.
Iršu pagastā ir iespējams attīstīt tūrismu, ņemot vērā vēsturisko
sadarbību ar Vāciju.
Iršu pagasts ir teritorija, kurā nav gaidāma bērnu, jauniešu un
darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās, pagasta iedzīvotājiem ir iespējas
saņemt izglītības un sociālos pakalpojumus.
Iršu pagasta iedzīvotājiem ir iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku kultūras
pasākumos, pašdarbības kolektīvos, sporta skolas un citās sporta nodarbībās.
Iršu pagasta kultūrvēsturiskā un dabas vide nav izpostīta, kas ļauj
iekļauties valsts tūrisma apritē.

IRŠU PAGASTA PADOME

GALA REDAKCIJA

SIA „NAGLA IF”

28

III RRR ŠŠŠ UUU PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SS 222 000 000 777 ... --- 222 000 111 999 ... GGG AAA DDD III EEE MMM
I.DAĻA. PASKAIDROJUMA RAKSTS

5.TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA
5.1.

ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE

Visa Latvijas teritorija atrodas Austrumeiropas platformas rietumu daļā un tai ir raksturīga
bieza (aptuveni 500-2000 m) nogulumiežu sega, kura atrodas virs kristāliskā pamatklintāja.
Kristālisko pamatklintāju veido dažādas pakāpes metamorfizēti un dislocēti pirmskembrija ieži,
savukārt nogulumiežu segu galvenokārt veido karbonātiskie (hemogēnie, ķīmiskās izgulsnēšanās)
un terigēnie (klastiskie, drupu) veidojumi.
Pagasta teritorija izvietota Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas (Madlienas) nolaidenuma
austrumu daļā, Daugavas labajā krastā. Daļa pagasta atrodas Vidzemes augstienē. Teritorijai
raksturīgs paugurains reljefs.
Viduslatvijas nolaidenums aizņem samērā plašu Aizkraukles rajona daļu starp Vidzemes
augstieni un Daugavas senieleju, Odzes ezera tuvumā robežojoties ar Austrumlatvijas zemieni. Tā
viļņotā virsma lēzeni pazeminās dienvidu un dienvidrietumu virzienā. Raksturīgi vairākus kilometrus
gari, zemi (3 – 10 m), pārsvarā ziemeļrietumu-dienvidaustrumu virzienā orientēti morēnuvālu vaļņi
un lēzeni pacēlumi. Atsevišķus plašus pazeminājumus aizņem plakani limnoglaciālie līdzenumi un
purvi. Teritorijas austrumos virs tiem paceļas vairāki vidēji augsti morēnas paugurmasīvi.
Devona iežu virsma ir relatīvi līdzena un atrodas 60 – 75 m vjl. Vietām tā paaugstinās līdz
80 m vjl. Rietumos no Odzes ezera konstatēts ielejveida iegrauzums, kura gultne atrodas 16 m
zem jūras līmeņa (zjl.). Kvartāra nogulumu biezums pārsvarā ir 10 – 25 m, pieaugot Vidzemes
augstienes tuvumā līdz 40 m, atsevišķās vaļņveida formās sasniedzot pat 50 m, bet
iepriekšminētajā ielejveida iegrauzumā 106 m.
Kvartāra nogulumu segu veido galvenokārt Latvijas leduslaikmeta līdz 10-15 m bieza
sarkanbrūna vai brūna morēnas mālsmilts un smilšmāls, kas zemes virspusē atsedzas nolaidenuma
lielākajā daļā. Morēna nereti satur dažāda biezuma (2 – 5 m) granšainas smilts, smalkgraudainas
vai aleirītiskas smilts, retāk aleirītu un mālu starpslāņus un ieslēgumus. Vaļņveida un grēdveida
formu kodolos šī fluvioglaciāla un limnoglaciālā materiāla biezums pieaug līdz 10 – 25 m. šeit tas ir
glaciotektoniski dislocēts, vietām izspiežoties cauri pārsedzošās morēnas slāņkopai. Dažas
vaļņveida formas veido arī dažādas nokrāsas morēnas slāņmija, kuras biezums sasniedz 20 un
vairāk metru. Savukārt apraktajā ielejveida iegrauzumā pēdējā apledojuma morēnas biezums
sasniedz 30 m.
Plašākajos zemes virsas pazeminājumos morēnu pārklāj lokālu pieledāja baseinu nogulumi
– smalkgraudaina un sīkgraudaina smilts, retāk māli un aleirīti. To biezums reti pārsniedz 2 – 5 m.
Vietām šeit izveidojušies plaši purvi ar kūdras biezumu līdz 5 – 6 m.
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Senākā – Kurzemes apledojuma veidojumi konstatēti tikai iepriekšminētajā ielejveida
iegrauzumā Odzes ezera tuvumā, kurā zem Latvijas ledus laikmeta morēnas ieguļ 65 m bieza
dažādgraudaina smilts ar grants piejaukumu un smalkgraudainas smilts starpslāņiem. Šo slāņkopu
pārklāj 2 m bieza Kurzemes apledojuma morēnas mālsmilts.
Iršu pagasta teritorija atrodas Daugavas sateces baseina teritorijā, kur zem kvartāra segas
sastopami kembrija, ordovika, silūra un devona nogulumi. Kvartāra sistēmas nogulumi klāj visu
teritoriju. Nogulumu segas biezums ir mainīgs – no 1 līdz 300m. Zemes dzīļu resursi ir gan no
pirmskvartāra, gan kvartāra nogulumiem. Tie ir laukakmeņi, grants, smilts, māli, dolomīti un
pazemes ūdeņi. Devona pamatiežus – dolomītus ar māla un smilšakmens starpslāņiem, pārklāj
kvartāra perioda nogulumieži, kas lielā mērā nosaka būvniecības apstākļus. Kvartāra nogulumiežu
sega (10-40m), kas veidojusies galvenokārt ledus laikmeta procesos, visbiežāk sastāv no
mālsmilts, retāk – no smilšmāla ar rupju smilti un blīviem oļiem, no plastiskas līdz cietai
konsistencei. Mālsmilts slānī izplatītas smilšu lēcas un starpslāņi ar dažādu graudainumu un
rupjumu. Morēnas gruntis ir ar vāju un vidēju saspiežamību un ir drošs pamats zem būvobjektu
pamatiem.
Kvartārs aptver visjaunāko Zemes attīstības periodu. Tā nogulumi veido nogulumiežu segas
virsējo kārtu, pārklājot senāku nogulumu denudēto virsu. Kvartāra nogulumu segas uzbūves
īpatnību apzināšana ir svarīgs teritorijas saimnieciskās attīstības priekšnoteikums. Ar tiem saistītas
būvmateriālu izejvielu (smilts, smilts-grants, saldūdens kaļķiežu) un kūdras atradnes, ekoloģiskās
problēmas (grunts un gruntsūdeņu piesārņojums), inženierbūvju un komunikāciju ierīkošana. Šajos
nogulumos sastopamie ūdeņi plaši tiek izmantoti lauku saimniecību ūdensapgādē.
Kvartāra periodā daudzkārtēju krasu klimatisko apstākļu maiņu rezultātā Latviju vairākkārt
klāja kontinentālie segledāji, pēc kuru izzušanas iestājās starp ledus laikmets ar pēdējo 10
tūkstošgadu laikposmam līdzīgām klimatiskajām īpatnībām. Katrā ledus laikmetā veidojās paša
ledāja nogulumi (morēna) un ledāja kušanas ūdeņu nogulumi.
Kvartāra segu pārsvarā veido pēdējā (Latvijas) apledojuma sarkanbrūna vai brūna samērā
vāji sablīvēta morēnas mālsmilts, kurai raksturīga komplicēta (zvīņveida) uzbūve ar dažādiem
uzbīdījumiem, krokojumiem un citām ledāja spiediena radītām deformācijām. Reljefa ieplakās
morēnu bieži sedz aleirītiskas mālainas smilts slānis. Šis apstāklis apgrūtinājis virszemes ūdeņu
noteci, veicinājis pazemināto zemes virsas platību pārpurvošanos un kūdras veidošanos.

IRŠU PAGASTA PADOME

GALA REDAKCIJA

SIA „NAGLA IF”

30

III RRR ŠŠŠ UUU PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SS 222 000 000 777 ... --- 222 000 111 999 ... GGG AAA DDD III EEE MMM
I.DAĻA. PASKAIDROJUMA RAKSTS

5.2. RELJEFS
Iršu pagasta viena daļa izvietota Viduslatvijas nolaidenuma austrumu daļā, bet otra daļa
atrodas Vidzemes augstienes dienvidrietumu daļā. Tāpēc pagasta teritorijas reljefs ir paugurains.
Virsas augstums 120 – 145 m virs jūras līmeņa. Augstākā vieta pagastā ir Lielkalns (Pilskalns) –
169,1 m virs jūras līmeņa.
Austrumlatvijas zemienē augsnes ir veidojušās uz māla vai smilšmāla nogulumiem.
Pateicoties augsnes smagajam granulometriskajam sastāvam, augsnēs ir izplatīti glejošanās
procesi. Teritorija atrodas hemiboreālajā veģetācijas joslā, jeb pārejas zonā no boreālās (taigas
zona) uz nemorālo, kam ir raksturīgi skujkoku meži ar parasto priedi un egli kā dominējošajām
sugām, kur līdzās skujkokiem aug arī platlapji. Salīdzinoši lielas teritorijas aizņem arī pļavas un
purvi. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa nozīmīgākie biotopi ir mežu, ganību, pļavu un mitrāju
biotopi.
Vidzemes Centrālā augstiene ir ar stipri saposmotu paugurainu reljefu, no kuras vairākos
virzienos

atzarojas

pauguraines

grēdas

jeb

vaļņi.

Vidzemes

centrālā

augstiene

ar

dienvidaustrumos robežojas ar Austrumlatvijas zemieni un dienvidrietumos tā pamazām pāriet
Viduslatvijas nolaidenumā. Vidzemes augstienē augsnes segas daudzveidību nosaka reljefs.
Augsnes ir veidojušās uz mālsmilts un smilšmāla cilmieža. Vietām sastopams arī smilts un māla
cilmiezis. Dominējošās te ir velēnu podzolaugsnes.
5.3.

KLIMATS

Iršu pagasta klimatu diezgan būtiski nosaka tā atrašanās Viduslatvijas nolaidenumā un
Vidzemes Centrālā augstienē.
Iršu pagastā klimats raksturojams kā pārejošs no jūras uz kontinentālo klimatu. Raksturīgas
salīdzinoši aukstas un ilgstošas ziemas un karstas vasaras. Pats aukstākais gada mēnesis ir janvāris
(vidējā mēneša temperatūra -6°C), pats karstākais mēnesis – jūlijs (vidējā mēneša temperatūra
+17°C). Veģetācijas periods (gaisa temperatūra virs +5oC) vidēji sākas 16. aprīlī un beidzas 18.
oktobrī. Vidējais bezsala perioda ilgums ir 130 dienas. Augsnes vidējais sasalšanas dziļums ir 48
cm, maksimālais – 118 cm. Vidējais sniega segas maksimālais biezums ir 24 cm. Noturīga sniega
sega parasti pastāv laikā starp 15. decembri un 26. martu. Pēdējās pavasara salnas reģistrētas
vidēji 19. maijā, pirmās rudens salnas – vidēji 29. septembrī.
Teritorijā valdošie ir dienvidrietumu un citi dienvidu virziena vēji. Vislielākais vidējais vēja
ātrums novērojams ziemā – no novembra līdz februārim. Vissaulainākās dienas ir vērojamas no
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marta līdz augustam, bet rudeņos un ziemās galvenokārt ir mākoņains laiks. Nokrišņi iespējami
vidēji katru otro dienu un gada nokrišņu summa sasniedz 696 mm. Visvairāk nokrišņi ir jūlijā – 89
mm, bet vismazāk februārī, martā – 33 – 34 mm. Stabila sniega sega izveidojas vidēji ap
17.decembri un izzūd ap 23.martu.
Vidzemes centrālās augstienes nogāzes sekmē atmosfēras fronšu attīstību. Mākoņainība
augstienē ir lielāka nekā pieguļošajos līdzenumos, gadā vidēji 171 apmākusies diena, kamēr
pārējā teritorijā to daudzums sasniedz 155-160 dienas. Gaisa vidējā temperatūra paaugstinās
virzienā no ZR uz DA no 4oC līdz 5oC. Aukstākais mēnesis ir janvāris, kad vidējā gaisa temperatūra
ir –7oC, bet zemākā reģistrētā –39oC. Siltākais mēnesis ir jūlijs, kad vidējā gaisa temperatūra ir no
+16,5oC līdz +17oC. Augstākā reģistrētā +33oC.
Bezsala periods Vidzemes augstienē ir viens no īsākajiem Latvijā: 120 dienas. Pārējā
rajona teritorijā tas ir 130-135 dienas. Veģetācija atjaunojas 15-20. aprīlī, bet beidzas oktobra
vidū. Ilgums 175-180 dienas. Rudens salnas gaisā sākas septembra otrajā dekādē vai pirmajā
dekādē. Pēdējās pavasara salnas novērojamas maija otrajā pusē, bet Vidzemes centrālajā
augstienē arī jūnija pirmajā dekādē.

5.4.

AUGSNE

No augšņu tipiem Iršu pagastā visvairāk ir izplatītas velēnu podzolētās un pseidoglejotās
augsnes, lielu daļu pagasta teritorijas klāj erodētā podzolaugsne un velēnu glejaugsne. Pagasta
aramzemi raksturo sekojoši rādītāji: nogāzes ar slīpumu - 3% no kopplatības, erodētās un erozijai
pakļautās – 10%, akmeņaina – 13%, smilts – 2%, māls un smags smilšmāls – 2%.
Tīrumu zemes kvalitātes novērtējums – 37 balles, LIZ novērtējums – 34 balles.
Pagasta teritorijā nav augstvērtīgu lauksaimniecības zemju, kuru vērtība lielāka par 50
ballēm. Tikai 154 ha LIZ ir novērtējums 45 balles.
Aizkraukle rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- pamatnozaru un tehnoloģiju attīstība, kas veicina organisko vielu saglabāšanos un
akumulāciju augsnēs;
- veicināt skābo augšņu samazināšanu.
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5.5.

MELIORĀCIJA

Pēc 2006. gada 7.marta Zemkopības ministrijas rīkojuma Nr.51 „Par valsts un valsts
nozīmes meliorācijas sistēmu kopsavilkuma apstiprināšnas” Iršu pagastā uz 2006.gada 1.janvāri ir
2182 ha meliorētā zeme, kas sastāda 69% no kopējā pagasta LIZ, un 19,04 km valsts
ūdensnotekas (sk. pielikumu)
Iršu pagasta teritorijā ir 37,7 km koplietošanas meliorācijas sistēmu.
Iršos regulētas valsts meliorācijas būves ūdens notekas :
•

ŪSIK kods 41444: N-1, Lokmanes upe, piketi 206/72 -247/48

•

ŪSIK kods 414452, N-2, Bebrupe , piketi 553/06 - 511/02, piketi 504/52-119/84,

•

ŪSIK kods 4164, N-40, Pelava , piketi 151/00-216/42,

•

ŪSIK kods 416, N-39, 416:01 Pērse , piketi 411/20-439/48,

Šajās platībās ierīkotas sekojošas meliorācijas sistēmu būves un ierīces:
•

ūdensnotekas ar vaļējiem grāvjiem - 23 ha;

•

caurtekas – 70 gab.;

•

iztekas – 582 gab;

•

kolektori lielāki par 30 cm diametrā – 4 km 280 m;

•

drenu akas – 272 gab.

Meliorācijas sistēmu tīkla un būvju darbības ilgums tiek prognozēts līdz 50 gadiem. Šajā
laikā jāveic to regulāra kopšana, renovācija un rekonstrukcija.
Koplietošanas un viensaimniecības meliorācijas sistēmu būvju un ierīču kopšanas
remontdarbi jāveic zemes īpašniekam vai lietotājam.
Detālplānojumos tiek uzturēta prasība par meliorācijas sistēmas pārkārtošanu un noteiktas
aizsargjoslas. Meliorētās zemes pagastā ieskaitītas vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs
un nav pakļautas blīvai apbūvei un sadalei ne mazākos zemes gabalos kā 2 ha.
Iršu pagasta meliorācijas sistēmas būvju un ierīču aizsargjoslu minimālais platums
noteikts pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.
Aizkraukle rajona plānojums
Rajona teritorijas plānojuma prasības:
Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos noteikt lauksaimniecisko zemju platības, kur nav
pieļaujama apmežošana sakarā ar nepieciešamību saglabāt rajona un vietējās nozīmes ainavas,
rezervēt zemi apbūves vai citām sabiedriskām vajadzībām.
Rajona plānojums neierobežo lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformāciju citos
zemes lietošanas veidos, ja to paredz vietējie plānojumi.
Meliorācijas sistēmas pārkārtošanai izstrādāt pārkārtošanas projektu, kas realizējams līdz
būvniecības uzsākšanai.
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Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām:
atbalstīt zemes īpašnieku projektus finansējuma ieguvei melioratīvo sistēmu remontam
un rekonstrukcijai;
izstrādājot detaļplānojumus, parādīt meliorācijas tīklu un objektu aizsargjoslas;
veicināt meliorācijas tīklu un būvju renovācijas un rekonstrukcijas pasākumu realizāciju.
Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Izstrādājot detālplānojumu parādīt meliorācijas tīklu un objektu aizsargjoslas.
Veikt meliorācijas tīklu un būvju renovācijas un rekonstrukcijas pasākumus.

5.6.

DERĪGIE IZRAKTEŅI

Iršu pagastā nav lielu derīgo izrakteņu krājumi. Pagasta teritorijā ir divas smilts atradnes –
Krastmaļu (aizņem 0,5 ha) un Melderu (aizņem 2,5 ha lielu platību). Atradnes tiek izmantotas
smilts ceļu būvei un remontam.
Pēc VAS Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datiem Iršu pagastā ir trīs
nelielas kūdras atradnes - 2207 augstā tipa kūdras atradne, 2210 augstā un zemā tipa kūdras
atradne. Rūpnieciski nav izmantojamas.
Smilts un grants ir Latvijas zemes dzīlēs visplašāk sastopamais derīgais izraktenis, kuru
veido vairāk vai mazāk noapaļotas iežu atlūzu un minerālu graudiņu sakopojums.
Smilts un grants maisījums izmantojams daudzās tautsaimniecības nozarēs: betona,
būvjavu un silikātķieģeļu izgatavošanai, ceļu būvēs, uzbērumu veidošanai būvlaukumos u.c.
Jautājumā par smilts un grants klasifikāciju nav vienprātības. Pašlaik Latvijā būvniecības praksē par
smilti uzskata materiālu ar graudiņu izmēriem 0,14 – 5 mm, bet par granti – 5 – 70mm graudus.
Dažreiz 20 – 70 mm frakciju dēvē par oļiem, bet lielāku par 70 mm – par akmeņiem. Savukārt pēc
Eiropas normatīviem par smilti jeb smalku minerālmateriālu būtu jāuzskata graudiņus mazākus par
4 – 2 mm. Šajos normatīvos pazemināta arī smilts smalko graudu apakšējā robeža – 0,063 mm.
Latvijā smilts un grants atradnēs produktīvo slāņkopu pārsvarā veido smilts un tikai atsevišķos
starpslāņos dominē grants un oļu frakcija. Šī materiāla kvalitāti parasti nosaka ne tikai graudiņu
izmēri, bet arī to sastāvs. Svarīgākais kvalitātes rādītājs ir magmatisko iežu graudiņu daudzums
maisījumā, jo šie ieži ir stiprāki un arī salizturīgāki. Rupjākās un izturīgākās grants frakcijas
izmantojamas betonā kā pildviela, bet smilts – kā būvjavu sastāvdaļa, ceļu būvēs, uzbērumu
veidošanai būvlaukumos un citur.
Pēc MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.448 “Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu,

atradņu un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī
zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību” derīgo
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izrakteņu krājumu izpētei, ieguvei un uzskaitei tiek piemērota derīgo izrakteņu krājumu
klasifikācija, kas nosaka vienotas prasības to iedalīšanai kategorijās atbilstoši ģeoloģiskās izpētes
detalizācijai:
•

A kategorijā jeb izpētītos krājumos,

•

N kategorijā jeb novērtētos krājumos,

•

P kategorijā jeb prognozētos krājumos.
Vienā atradnē iespējami kā A, tā N kategorijas krājumi, bet teritorijas ar prognozētajiem

krājumiem sauc par perspektīvajiem laukumiem (laukiem).Iršu pagastā nav prognozētie krājumi
smilts, grants ieguvei.
Pagaidām neapgūts derīgo izrakteņu veids ir laukakmeņi. Pēc masveida meliorācijas
laukakmeņi atrodas kaudzēs lauku malās. Tie sastāv no izturīgiem iežiem – gneisiem, randītiem,
amfibolītiem un kvarcītiem un izmantojami būvniecībai, tēlniecībai, bruģakmeņu izgatavošanai,
drupināšanai šķembās.

5.5 attēls. Pagastā galvenokārt ir grants seguma ceļi
Valsts nozīmes zemes dzīļu resurss ir pazemes ūdens.
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona teritorijas plānojuma prasības:
Jāparāda visi derīgo izrakteņu karjeri, nosakot to pašreizējo statusu.
Izstrādātajiem un pamestajiem karjeriem ir jāizstrādā rekultivācijas projekti.
Plānojot jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjerus ir jāizstrādā transporta shēma, lai
novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvojumu.
Jāparāda centralizētās ūdensapgādes ūdensgūtnes un artēziskie urbumi, kā arī jānosaka
un jāparāda to aizsargjoslas.
Jāparāda slēdzamie un tamponējamie urbumi.
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5.7.

PAZEMES ŪDEŅI

5.7.1.Gruntsūdeņi un artēziskie ūdeņi
Iršu pagasta teritorijas ūdensapgādē būtiska nozīme ir Pļaviņu – Daugavas (D3pl - dg) ūdens
horizontam. Horizonta karbonātiskie (dolomīti, dolomitizēti merģeli un māli) nogulumi ieguļ no
dažiem centimetriem līdz 120 m dziļumā. Daugavas, Salaspils un Pļaviņu svītu kopējais biezums
vietām pārssniedz 60 m. Daugavas upes ielejā tie ir erodēti un atsevišķos iecirkņos nav sastopami.
Daugavas - Pļaviņu horizonta ūdeņi ir spiedienūdeņi, kuri Daugavas upes ielejā, avotu veidā izplūst
zemes virspusē. Ūdens statiskie līmeņi sasniedz līdz 65 m dziļumu no zemes virsmas. Nereti urbumi
arī fontanē, ūdens līmenim paceļoties līdz 16 m virs zemes virsmas. Urbumu īpatnējie debiti,
atkarībā no dolomītu plaisainības pakāpes, mainās no 0.1 l/sek. līdz 10 l/sek. Ūdens mineralizācija
parasti mainās 0.1 - 0.6 g/l1 robežās, pēc ķīmiskā sastāva tie ir hidrogēnkarbonātu - kalcija, retāk
magnija - kalcija tipa saldūdeņi ar kopēju cietību no 2 līdz 11.5 mekv/l (vidēji 5 - 5.5 mekv/l),
dzelzs saturs

0.04 - 5 mg/l vietām sasniedzot 15 mg/l (urb. DB Nr. 21455). Augstā dzelzs

koncentrācija ūdenī neļauj izmantot šos ūdeņus ūdensapgādē bez attīrīšanas.
Daugavas - Pļaviņu horizontā ierīkoti praktiski visi Iršu pagasta urbumi ( sk. tabulu).
Pļaviņu - Daugavas ūdens horizonts mazāk piemērots centralizētās ūdensapgādes
nodrošināšanai, jo tā aizsargātība no piesārņojuma salīdzinot ar Arukilas - Amatas ūdens
kompleksu ir daudz sliktāka, līdz ar to arī ūdens kvalitāte ir zemāka. Kompleksa dabīgā ūdens
kvalitāte ir nedaudz labāka kā Gaujas - Amatas ūdens horizontam, jo ūdens ir mīkstāks (vidēji 5.0
mekv/l) taču ūdeņos novērots paaugstināts organisko skābju saturs (permanganāta oksidējamība
sasniedz 15 mg O2/l, krāsainība 40 grādus)
Vislielākā nozīme, risinot ūdensapgādes jautājumus, ir Arukilas – Amatas kompleksam. Šeit
praktiski visi ekspluatācijas urbumi iegūst dzeramo un tehnisko ūdeni no tā augšējā – Gaujas Amatas horizonta. Jāatzīmē, ka arī ūdens bagātība te ir daudz augstāka nekā Pļaviņu – Daugavas
kompleksā. Ūdens horizontus pārsedz diezgan bieza un ūdeni vāji caurlaidoša iežu slāņkopa, kura
šos horizontus labi aizsargā no virszemes piesārņojuma. Kompleksa ūdeņus iespējams izmantot
ūdensapgādei visā rajona teritorijā.
Iršu ciemata ūdensapgādē tiek izmantoti tikai pazemes ūdeņi. Ūdens horizonta ķīmiskais
sastāvs ir atkarīgs no nogulumu mineraloģiskā sastāva horizontā un blakus horizontos. Iedzīvotāji,
kas nav pieslēgti centralizētajai ūdens apgādes sistēmai izmanto privātās seklās akas un urbumus.

1

Šeit un viscaur tekstā ūdens mineralizācija tiek raksturota pēc sausnes.
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Pļaviņu – Daugavas horizonts, kurš izplatīts lielākā rajona teritorijā, turklāt ieguļ daudz tuvāk
zemes virspusei. Tādejādi, izmantojot šos ūdeņus, samazinās izdevumi urbumu ierīkošanai un
urbumu konstrukcija ir daudz vienkāršāka, jo atkrīt nepieciešamība dolomīta slāņos iebūvēt
ekspluatācijas filtrus. Ņemot vērā, ka atsevišķās vietās Pļaviņu - Daugavas ūdens horizonta
plaisainie dolomīti ieguļ ļoti tuvu zemes virsai, to aizsargātības pakāpe ir ļoti zema un nav
iespējams garantēt kvalitatīva dzeramā ūdens ieguvi.
Tāpat kā lielākā Latvijas daļa, Iršu pagasta teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kur
pārsvarā ir izplatīti ūdens nesējslāņi, kuri piesaistīti pie kārtaino nogulumiežu slāņa. Nogulumu
pārvalki ūdens slāņus secīgi dala trīs zonās: aktīvā, palēninātā un stagnējošā režīma zonās. Tās ir
maz saistītas savā starpā un režīmu raksturi tajās ir autonomi hidrodinamiskajā un hidrotermiskajā
ziņā. Pie pirmās zonas pieskaitāmi saldūdeņi, pie otrās un trešās- minerālūdeņi un sāļūdeņi.
Nozīmīgākā ir aktīvas ūdens apmaiņas zona, kas aptver kvartāra un pirmskvartāra ūdens
horizontus. Tajā ietilpst kā gruntsūdeņi, tā arī artēziskie ūdeņi.
Kopumā pagasts ir labi nodrošināts ar pazemes saldūdens krājumiem, jo jebkurā vietā, tikai
dažādā dziļumā, var atrast nepieciešamo ūdens daudzumu.
Kvartāra nogulumos ūdens horizonti parasti sastopami lokālās smilts un grants iegulās,
visumā ar labas kvalitātes dzeramo ūdeni. Diemžēl šis iegulas bieži ir vāji aizsargātas no
piesārņošanas, kas nereti ierobežo to praktisko izmantošanu. Nogulumu kopējais biezums ir
nepastāvīgs un mainās 10-20 m robežās, bet upju krastu nogāzēs tas nepārsniedz dažus metrus.
Kvartāra

nogulumu

ūdeņus

iedala

bezspiediena

jeb

grunts

un

spiedienūdeņos.

Gruntsūdeņi parasti veido vienotu hidraulisku sistēmu: tos regulāri papildina atmosfēras nokrišņi
vai devona sistēmas spiedienūdeņi, bet daļa gruntsūdeņu savukārt pa upēm un meliorācijas
sistēmām noplūst ezeros un jūrā. Šie ūdeņi lielākoties ieguļ no 0,2-0,5 līdz 5-6 m dziļumam. Ūdens
daudzums un horizonta līmeņi ir cieši saistīti ar nokrišņu daudzumu un gadalaiku maiņām.
Gruntsūdeņus, neskatoties uz to vājo aizsargātību no iespējamā virszemes piesārņojuma, ierīkojot
grodu akas vai tā sauktos “iedzenamos” urbumus, plaši izmanto atsevišķu lauku saimniecību
vajadzībām.
Purvos gruntsūdeņi ieguļ 0,1-0,5 m dziļumā, bet tie ūdensapgādes vajadzībām nav
piemēroti.
5.7.2.Pazemes ūdeņu aizsargātība
Dabiskā ūdens horizontu aizsargātība ir atkarīga no pārklājošo iežu biezuma un to
ūdenscaurlaidības spējām, kā arī no gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu līmeņu attiecības. Iecirkņos
ar augšupejošu pazemes ūdeņu plūsmu dabiskos hidrodinamiskajos apstākļos artēziskos ūdeņus
praktiski nevar piesārņot. Tomēr situācija var mainīties ap ūdens ņemšanas vietām depresijas
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piltuvju robežās. Tādēļ, plānojot ražotnes ierīkošanu, ja tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai
nepieciešams pazemes ūdens, šo ūdeņu aizsargātību jānovērtē individuāli, ņemot vērā sagaidāmās
pazemes ūdeņu plūsmas izmaiņas.
Par bīstamu pazemes ūdeņu piesārņošanas avotu bieži kļūst arī neizmantoti un
neapsaimniekoti vai arī tehniski bojāti ūdens apgādes urbumi. Tādēļ, izlemjot turpmāko katra
konkrētā ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, jāņem vērā:
•

urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva;

•

urbuma tehniskais stāvoklis;

•

urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis.

Atbilstoši Civillikumam un likumam “Par zemes dzīlēm” – pazemes ūdens pieder zemes
īpašniekam, tādēļ galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu un tātad arī urbumu
likvidāciju, jāpieņem zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas.
Ūdensapgādes urbumus var sadalīt divās grupās:
1. urbumi, kurus izmanto vai tos iespējams izmantot nākotnē;
2. urbumi, kuru izmantošana (dažādu iemeslu dēļ) nav iespējama.
Pirmajā gadījumā nepieciešams:
1. sakārtot stingrā režīma aizsargjoslu;
2. nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju;
3. novērst urbuma un stingra režīma aizsargjoslas teritorijas applūšanas vai piegružošanas
iespēju;
4. nodrošināt urbuma aizsardzību no tā fiziskas bojāšanas.
Ja urbums ilgāku laiku nav ekspluatēts, pirms tā izmantošanas atsākšanas nepieciešams
veikt urbuma tehniskā stāvokļa pārbaudi un ūdens atsūknēšanu, kā arī paraugu noņemšanu tā
kvalitātes pārbaudei.
Lai likumdošanas aktos noteiktā kārtībā veiktu pazemes ūdens ieguvi:
•

katram ūdens apgādes urbumam jābūt Urbuma pasei;

•

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

•

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

nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju var veikt
uzņēmējsabiedrība, kura Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā ir saņēmusi licenci šāda
veida darbu veikšanai.
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5.8.

VIRSZEMES ŪDEŅI

Iršu pagasts nav bagāts ar ūdensresursiem. Iršu pagastam cauri plūst Pērse – lielākā upe
pagastā. Pērse un tās lielākās pietekas pagasta teritorijā – Iršupīte un Pelve (Pelave) tek pa
purvainām pļavām un mežiem, tādēļ pēc ūdens saprobitātes pakāpes Pērses dabiskā ūdens
kvalitāte atbilst vāji piesārņotai.
Upē galvenokārt mīt līdakas, līņi, asari, raudas, sapali un plauži. Vietām – īpaši Pelves upē
sastopami platspīļu un šaurspīļu vēži.
Iršupītē pie Bulandu pilskalna izveidota ūdenskrātuve 5,8 ha platībā (ūdens platība 3,8 ha).
Zemnieku saimniecībai „Pumpuri” īpašumā ir dīķis 1,8 ha platībā.
Citas ūdensteces pagasta teritorijā ir Lobes ezera baseina upes – Bebrupe un Lokmane.
Lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas
procesu attīstību un saglabātu apvidum raksturīgo ainavu, tiek noteiktas, ūdenstilpju un ūdensteču
aizsargjoslas.
Iršu pagasta ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Aizsargjoslas parādītas kartē “Teritorijas
plānotā (atļautā) izmantošana”.
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- ūdens kvalitātes mērķim atbilstoša virszemes ūdeņu kvalitātes saglabāšana un
uzlabošana;
- nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmu izbūve;
- ezeru pastiprinātās eitrofikācijas ierobežošana: novēršot notekūdeņu iepludināšanu,
ievērojot aizsargjoslas, izstrādājot un ievērojot pieļaujamās rekreācijas slodzes ezeru piekrastē
un aizsargjoslās, organizējot atpūtnieku plūsmu vietās ar paaugstinātu rekreācijas slodzi,
-zivju resursu aizsardzība un papildināšana ezeros un upēs.
Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Jāizstrādā vides programmas ūdens resursu apsaimniekošanas un kvalitātes jautājumā.
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5.7.1.tabula

Iršu pagasta teritorijā ierīkoto ūdensapgādes urbumu raksturojums
(LVĢMA dati uz 01.01.2006.)
Koordinātas, km
Adrese

LKS92

LVĢMA DB
Nr.
X

Y

Urbuma
atveres
Urbšanas
Urbšanas Ūdens
absolūtais dziļums,
gads
horizonts
augstums,
m
m

Statiska
Filtra intervāls,
is
m
līmenis,
m no
zemes
no
līdz
virsmas
*

Sūknē
-šanas
detaļp
l, l/s

Urbuma
tagadējais
statuss

ferma "Ievas"

16074

6295760,6

597621,2

126

73

1966

D 3 dg

62

73

26

2,4

nav zināms

ferma "Sumbri"

16075

6293430,9

600625

135

80

1966

D 3 dg

72

80

30

3

nav zināms

ferma "Pērles"
Iršu pag., z/s "Pamati"nm
(ipašniece A. Branta)

16078

6294602,9

594720,3

130

73

1963

D 3 dg

64

73

12

1

nav zināms

7895

6294390

593590

124

76

2001 D 3 pl - dg

52

76

15,5

2

nav zināms

f. Upesgrīvas

13248

6294630,4

598771,4

130

85

62

85

14

3

nav zināms

ferma "Dūjas"

16076

6292146,5

601681,9

122

73

60

73

12

3

nav zināms

ferma "Tabakkalns"

16079

6293129,7

598091,7

125

75

1974 D 3 pl - dg
D 3 slp +
1966
dg
D 3 slp +
1965
dg

66

75

10,5

6

nav zināms

f. "Vilkāres"

16326

6290013

591244,4

105

65

1967 D 3 pl + slp

50

65

17

3

nav zināms

Z/S "Zemitāni"

13916

6291921,3

600426

120

100

1992 D 3 pl + slp

91

100

45

2,5

nav zināms

Iršu ciemata centrs 1

13094

6295478,5

597233,3

130

100

1971 D 3 pl + slp

85

100

20

3,5

nav zināms

Iršu ciemats centrs 2

13095

6295503,4

597232,2

130

90

1988 D 3 pl + slp

76

90

20,1

2,5

nav zināms
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5.9.

MEŽI UN PURVI

Mežs ir pagasta lielākā bagātība, to izmanto ne tikai kokmateriālu ieguvei, bet arī
iedzīvotāji aktīvai atpūtai – ogošanai, sēņošanai un medībām. Mežu apsaimniekošanas galvenie
kritēriji ir ekoloģisko, ekonomisko un sociālo interešu mijiedarbība.
Meži aizņem 43,6% pagasta teritorijas, pārsvarā tās ir vērtīgas skujkoku audzes.
Iršu pagasta mežu platības atrodas Valsts meža dienesta Aizkraukles virsmežniecība
Kokneses mežniecības pārraudzībā. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas apsaimnieko AS
„Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecības 3.Kokneses iecirknis.
Kopējā meža platība 3041 ha, t.sk.valsts – 860,4 ha – 674,2 ha (AS „Latvijas valsts
meži”) un 186,2 (Valsts meža dienesta Aizkraukles virsmežniecība). Pagastā atrodas sekojoši
meža ceļi Mežstrauta līnija, Tabākkalna līnija un citi esoši meža ceļi. Paredzēts apmežot
īpašumus 3254 002 0083, 3254 002 0084, 3254 002 0093, 3254 002 0128, 3254 002 0037,
3254 003 0271, 3254 003 0019, 3254 003 0047.
Jebkura īpašuma vai lietojuma veida mežu teritorijas izmantošanu pārrauga Valsts meža
dienests, kas atbild par vienotu meža politikas realizāciju visos Latvijas mežos, uzrauga
normatīvo

aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības

nodrošināšanai atbilstoši Meža likumam. Meža izmantošanas pamatā ir meža resursu ieguve un
meža ekoloģisko īpašību izmantošana iedzīvotāju atpūtai.
5.9.1.tabula

Meža zemes sadalījums
(VZD zemes bilance uz 01.01.2006.)
No tiem

kopā

Lauksaimniecībā

2031,6

Fizisko
personu
Ipašumā
un
lietojumā
2005,7

Mežsaimniecībā

1008,1

167,6

40,2

667,2

133,1

Pārējā darbība

1,2

-

-

-

1,2

Iršu

pagasta

teritorijā

neatrodas

AS

Juridisko
personu
Ipašumā
un lietojumā
20,9

„Latvijas

Valsts
īpašumā un
lietojumā

Pašvaldības
īpašumā un
lietojumā

-

5,0

valsts

meži”

Vidusdaugavas

mežsaimniecības zemes dzīļu atradnes, bet ir aizsargājamas teritorijas ar kopējo platību 52,4
ha.
Purvi aizņem salīdzinoši mazu teritoriju – 109,4 ha, kas ir tikai 1,6% no visas pagasta
aizņemtās teritorijas.
Iršu pagasta pašvaldības īpašumā 69,5 ha mežaudzes.
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Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- mežu apsaimniekošana atbilstoši ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem, lai
nodrošinātu to sabalansētu izmantošanu – ņemtu vērā meža ekonomiskās, ekoloģiskās un
sociālās funkcijas;
- mežu atjaunošanas un kopšanas veicināšana, kas ir pamats paplašinātas un
nepārtrauktas koksnes ražošanai un līdz ar to būtiski ietekmē rajona ekonomikas stabilitāti,
vienlaicīgi saglabājot mežu dabisko atjaunošanos, kas savukārt, ir pamats noturīgu meža
ekosistēmu veidošanai;
- mežu ainaviskās vērtības saglabāšana;
- lauksaimniecībai nepiemērotu zemju apmežošana;

Rajona teritorijas plānojuma prasības
Jānosaka perspektīvās apmežojamās teritorijas.
Mežos atļautas būves meža apsaimniekošanai, vides aizsardzībai, zinātnei un atpūtai
paredzētas būves.
Meža ceļiem paredzēt iespēju to nodalījuma joslās izvietot inženierkomunikācijas.
Mežus dažāda veida aizsargjoslās rekomendējam attēlot kā dabas pamatnes teritorijas
vai saudzējamos mežus, piemēram, autoceļu aizsargjoslās, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un
ūdensobjektu aizsargjoslās u.c.
Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Nodrošināt mežos iedzīvotājiem iespēju iegūt blakus izmantošanas produktus.
Izmantot mežus rekreācijai.
Saglabāt dabisko mežu biotopus, reto un aizsargājamo sugu biotopus.
Jebkādas darbības teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju,
mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS “Latvijas valsts meži”.

5.10. LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS TERITORIJAS
Teritorijas

plānojums

parāda

lauksaimniecībā

izmantojamās

zemes,

tai

skaitā

augstvērtīgās un meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas, kā arī bioloģiski vērtīgos
zālājus.
Iršu pagasta lauksaimniecībā izmantojamā zeme uz 2006.gada 1.janvāri aizņem 3167 ha
(45,4% no visas teritorijas), no tiem 2243,8 ha (70,8%) ir aramzeme. Citi zemes lietošanas
veidi: augļu dārzi 7,5 ha (0,2%), pļavas 208,1 ha (6,6%), ganības 707,3 ha (22,3%).
Vidējā zemes kadastrālā vērtība ir 112 Ls par ha (dati uz 01.01.2005.).
Plānojumā noteikts, ka augstvērtīgās lauksaimniecības zemēs esošo zemes gabalu
sadalīšana mazākos zemes gabalos kā 20 ha nav pieļaujama. Veicināma zemju konsolidācija.
Pagasta teritorijā ir neizmantotas zemju platības (~17%), kurās notiek lauksaimniecības
zemju aizaugšana ar krūmiem, kā arī neperspektīvās lauksaimniecības zemes, kas paredzētas
apmežošanai.
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Iršu pagastā ir sekojoša zemju struktūra:

zem ūdeņiem
1,9%

pagalmi
0,9%

ceļi
1,9%
pārējās zemes
2,0%

purvi
1,6%

krūmāji
2,9%

LIZ
45,4%

meži
43,6%

5.10.1.attēls. Iršu pagasta zemju struktūra 2006.gada sākumā
Avots. Aizkraukles rajona Iršu pagasta zemes bilance uz 01.01.2006. Valsts zemes dienests.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pašvaldībā ir 133 zemnieku saimniecības
5195 ha kopplatībā, 47 piemājas saimniecības 480 ha kopplatībā un 38 personīgās
palīgsaimniecības 127 ha kopplatībā.
5.10.1.tabula

Zemes sadalījums pa zemes lietotājiem
(VZD zemes bilance uz 01.01.2006.)
Īpašumā

Lietošanā

Skaits

Kopplatība

Skaits

Kopplatība

Zemnieku saimniecības

121

5050,2

12

144,7

Piemājas saimniecības

39

414,9

8

65,1

Pārējās saimniecības

2

5,3

36

121,7

162

5470,4

56

331,5

Kopā

Saskaņā ar Zemes bilances datiem uz 01.01.2006., Iršu pagastā bija reģistrēti 326
zemes īpašumi un lietojumi ar kopējo platību 6981,8 ha, tajā skaitā 214 zemes īpašumi (5889,1
ha):
189 fizisko personu īpašumi (5567,0 ha),
5 juridisko personu īpašumi (152,5 ha),
10 pašvaldības īpašumi (78,9 ha),
1 valsts un valsts institūciju īpašums (86,9 ha),
9 jaukta statusa kopīpašumi (3,8 ha);
un 112 zemes lietojumi ar kopējo platību 1092,7 ha, tajā skaitā:
21 fizisko personu zemes lietojums (222,5 ha),
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3 juridisko personu lietojumi (1,7 ha),

80 pašvaldības zemes lietojumi (214,9 ha)
8 valsts un valsts institūciju zemes lietojumi (653,6 ha).
Saimniecību vidējais lielums pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības zemnieku
saimniecības ir 21,3 ha, piemājas saimniecībās – 5,1 ha.
Pēc Latvijas 2001.gada lauksaimniecības skaitīšanas datiem pagastā bija reģistrēti 719
liellopi, tai skaitā, 311 slaucamās govis, 79 cūkas, 23 aitas, 6 kazas, 12 zirgi, 880 mājputni un
28 bišu saimes. (CSP dati.)
Pēc valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” datiem uz 01.10.2006. Iršu pagastā
bija reģistrēti 852 liellopi, tai skaitā - 335 slaucamās govis, 7 aitas, 3 kazas, 10 zirgi.
Pārsvarā tiek audzētas lopbarības kultūras (88%), graudaugi (8%) un kartupeļi (3%).
Z/s „Dūjas”, z/s „Birztalas” un z/s „Rožlejas” sākušas saimniekot ar bioloģiskām
metodēm. Pie perspektīvām zemnieku saimniecībām pagastā jāmin z/s „Dūjas”, „Pamati” un
„Zemitāni”.
Saimniecības pārsvarā ir mazas, kas neļauj rentabli saimniekot ar Latvijai tradicionālām
lauksaimniecības nozarēm. Vairums saimniecības var tikt raksturotas kā daudznozaru piemājas
sīksaimniecības ar maziem preču produkcijas apjomiem. Ir pavisam maz saimniecību, kas
izmanto algotu darbaspēku (z/s „Zemītes”, „Dūjas”, „Zemitāni”).
Pagastā ir visi priekšnoteikumi ekoloģiski tīras pārtikas ražošanai un netradicionālo
lauksaimniecības nozaru attīstībai.
Lielākais zemes īpašnieks pagastā ir G.Beļēvičs (vairāk kā 1000 ha), kurš ierīkojis medību
saimniecību, kur tiek audzēti savvaļas dzīvnieki – sumbri, staltbieži, mežacūkas un mufloni.
2006.gadā

saimniecībai „Zemitāni” pieder jau vairāk nekā divi tūkstoši zemes un meža, no

kuriem lauksaimniecībā izmanto ap 1300 ha, vēl 200 ha lielā iežogotā platībā izveidots savvaļas
dzīvnieku dārzs, kurā ir vairāk kā 800 dzīvnieku. Sumbrus, mežacūkas un muflonus saimniecībā
audzē daudzveidībai un tūrisma attīstībai. Perspektīvā plānots iežogotu

dzīvnieku dārzu

palielināt līdz 600 ha un dzīvnieku skaitu līdz trīs tūkstošiem. „Zemitānos” domā par
komercmedību rīkošanu, dabas parka izveidošanu un safari organizēšanu. Nākamo gadu laikā
plānots te uzbūvēt mītnes tūristiem, izveidot iekšējos ceļus, sakārtot visu saimniecības
infrastruktūru. Tiek būvēts angārs lauksaimniecības tehnikas novietošanai, 2007.gadā cels savu
graudu kalti, jo saimniecībā ražos paši savu dzīvnieku kombinēto barību.
Iršu pagasta pašvaldības lietojumā 236,9 ha zemes, no tiem 109,1 ir LIZ un meži 69,8
ha.
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām Iršu pagastā ir
sekojošs:
lauksaimniecība – 5801,9 ha (218)*,
mežsaimniecība – 1065,4 ha (29),
ūdenssaimniecība – 4,3 ha (2),
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vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas – 10,8 ha (22),
daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas – 4,2 ha (9),
darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves teritorijas – 0,2 ha (2),
sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas – 4,8 ha (7),
rūpniecības objektu teritorijas – 1,4 ha (2),
satiksmes infrastruktūras objekti – 86,1 ha (31),
inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – 2,7 ha (4),
* īpašumu vai lietojumu skaits
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona teritorijas plānojuma prasības:
Vietējo pašvaldību plānojumos precizēt vērtīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemju
robežas vietējos plānojumos.
Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos noteikt lauksaimniecisko zemju platības, kur
nav pieļaujama apmežošana sakarā ar nepieciešamību saglabāt rajona un vietējās nozīmes
ainavas, rezervēt zemi apbūves vai citām sabiedriskām vajadzībām.
Jāparedz buferzona starp ražošanas un dzīvojamās apbūves teritorijām.
Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos precizēt rūpniecības objektu atrašanās vietas.
Plānojot jaunas ražošanas teritorijas ir jārisina transporta infrastruktūra, lai netiktu
šķērsotas dzīvojamās apbūves teritorijas un apdzīvoto vietu centri.
Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām
jāatbalsta

ilgspējīgas

lauksaimniecības

attīstība,

racionāli

izmantojot

vietējo

pašvaldību lauksaimniecības zemju resursus un jāveido dažādotas un produktīvas lauku
teritorijas, atbalstot lauku teritoriju iekšējo attīstību;
jānodrošina vērtīgo augšņu aizsardzība, uzskatot tās par pamatu lauku attīstībai:
jāveic pasākumi erozijas, augsnes piesārņojuma samazināšanai;
jāsaglabā visas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī daudzveidīgus
alternatīvus nodarbes veidus;
veicināt īpaši vērtīgo lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, ierobežojot zemes
vērtības pazemināšanos;
veicināt īpaši vērtīgo lauksaimniecības zemes īpašumu konsolidāciju un ierobežot šo
zemes platību sadrumstalošanu;
atbalstīt lauku viensētu saglabāšanu;
izmantot pašvaldības rīcībā esošos finansiālās stimulēšanas instrumentus, lai atbalstītu
zemes īpašniekus, kas veic zemes ielabošanas pasākumus (īpašuma nodokļa atlaides u.c.);
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Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Augstvērtīgu lauksaimniecības zemju dalīšana nav pieļaujama, veicināma zemju
konsolidācija.
Samazināt un nākotnē novērst lauksaimniecības izraisīto ar nitrātiem saistīto
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
Meliorēto

teritoriju

transformēšana

apbūves

zemēs

ir

iespējama

tikai

pēc

meliorācijas rekonstrukcijas projekta izstrādes.
.

5.10.2.attēls.Pagastā iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība

5.11. AIZSARGĀJAMĀS DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKĀS TERITORIJAS
5.11.1.Aizsargājamie dabas objekti un teritorijas
Ministru kabineta apstiprinātajā Bioloģiskās daudzveidības nacionālajā programmā teikts,
ka Latvijā saglabājušās nelielas dabisko mežu platības, tās turpina samazināties un to
saglabāšana ir viena no nozīmīgākajām prioritātēm dabas aizsardzībā. Viens no Meža politikas
mērķiem vides aizsardzības jomā ir nodrošināt meža biotopu un tiem raksturīgo sugu
daudzveidības saglabāšanu, ko Valsts meža dienests realizē, veicot dabisko meža biotopu
inventarizāciju. Līdz 2002. gada nogalei valsts mežos tika pabeigta dabisko meža biotopu (DMB)
pamatinventarizācija, taču kā uzrāda veikto auditu rezultāti valsts mežos ir atrasti aptuveni 60
% no visiem DMB.
Dabiska meža biotopi Iršu pagasta valsts mežu teritorijās konstatēti deviņpadsmit
nogabalos ar kopējo platību 51 ha. Šajās platībās atrodamas īpaši aizsargājamās sugas un ir
liegta saimnieciskā darbība.
Iršu pagasta augu sega ir dabas spilgta īpatnība. Te aug samērā daudz aizsargājamo
dabas augu.
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5.11.1.tabula

Iršu pagasta aizsargājamie augi
Suga
Lielā brūngalvīte
Dzeltenā dzegužkurpīte
Apdzira
Gada staipeknis
Vālīšu staipeknis
Vairāku sugu uzpirkstītes
Eiropas septiņstarīte
Parastā zalktene
Tatārijas stobulis

Biotopa raksturojums
Sausas mežu un krūmāju malas
Egļu meži
Mitri egļu meži, arī jauktie meži
Skuju koku meži
Skuju koku meži, arī jauktie meži
Jauktie meži
Egļu meži
Egļu meži
Pērses upes krastā

Sastopamība
Atsevišķi eksemplāri
Nelielās grupās
Nelielās grupās
Grupās
Grupās
Grupās
Reti
Reti
Punktveidīgi

Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
-dabas mantojuma, tajā skaitā, bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības, saglabāšana.
Rajona teritorijas plānojuma prasības:
Rajona teritorijas plānojumā iekļaut visus pašreizējos mikroliegumus un piemērot
normatīvajos aktos noteiktās aizsardzības prasības.
Informācijai par mikroliegumiem teritorijas plānojumos jābūt ierobežotas publiskas
pieejamības statusam.
Nerekomendē apmežot ainaviski vērtīgas teritorijas, kā arī teritorijas ap
kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, ja tiek aizsegti nozīmīgi skatu punkti un būtiski mainīts
kultūrainavas raksturs.
Lai novērstu mežu ugunsgrēku risku, nav atļauts apmežot teritorijas tuvāk par 50 m
pie blīvi apdzīvoto vietu robežām, kā arī tad, ja apmežošana būtiski pasliktina apstākļus
blakus teritorijās.
Vietējo pašvaldību plānojumos precizēt liegumu robežas.
Izstrādājot vietējos teritoriju plānojumus, nepieciešams īpaši apdzīvotās vietās veidot
vietējās nozīmes ekoloģisko tīklu, lai nodrošinātu ekoloģisko procesu uzturēšanu, teritoriju
funkcionālo saistību, visa veida organismu pārvietošanos un stabilizētu mikroklimatiskos
apstākļus.
Izstrādājot detaļplānojumus, veikt biotopu izpēti un saglabāt vērtīgos biotopus.

5.11.2.Aizsargājamie kultūrvēsturiskie objekti
Iršu pagasta teritorijā atrodas 2 valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi:


valsts aizsardzības Nr.110 Bulandu pilskalns,



valsts aizsardzības Nr.111 Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns).

Bulandu pilskalns atrodas Iršu upes labajā krastā starp Aizupēm, Akmeņsalām un
Laiviņām. Bulandu pilskalna uzmērījumu apraksts publicēts 1930.gadā. Kokiem un krūmiem
daļēji apaugušais pilskalns īpaši stāvs ir pret Pērses upi. Kalna malas ir mākslīgi
pastāvinātas, citās pusēs 6-9 m augstas. Pilskalnam ir izlīdzināts par 2 m pret austrumiem
nokrītošs plakums (40x22 m), kurā konstatēts kultūrslānis.
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Pilskalns agrākos laikos ir postīts ar kartupeļu un kara laika bedrēm. Līdzās esošā
Pērses upe ir uzpludināta un ūdenskrātuve izskalojusi pilskalna nogāzi. Pilskalna plakumā
uzbūvēta neliela estrāde ar soliem, ierakti elektrības stabi, kas izmainījuši pilskalna
sākotnējo veidolu.
Lielkalnu pilskalns atrodas pie bij. Lielkalnu un Nomaļu mājām, 3 km uz rietumiem
no Iršiem un 2,5 km uz dienvidiem no Liepkalnes baznīcas. II pasaules kara laikā pilskalns
tika stipri sapostīts ar dažādiem rakumiem, bet pagājušā gadsimta 90 gados tas apmēram
par 2/3 norakts ar karjeru.
Lielkalnu kalns ir augstākā vieta Iršu pagastā - 169,1 m virs jūras līmeņa.

Iršu pagasta aizsargājamo kultūras objektu un teritoriju aizsargjoslu minimālais
platums noteikts pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Aizsargjoslas
parādītas kartē “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- kultūrvēsturisko pieminekļu apzināšana un izpēte, veidojot daudzveidīgu stratēģiju to
saglabāšanai, atjaunošanai un izmantošanai Aizkraukles rajona tēla veidošanai, kas kalpotu
par pamatu tūrisma attīstībai.
Vietējos plānojumos parādīt kultūras pieminekļus, nosakot precīzas aizsargjoslas
atbilstoši likumam “Aizsargjoslu likums” (25.02.1997.).
Apdzīvotās vietās kultūras pieminekļu tuvumā un vēsturiskās apbūves teritorijās
ieteicams:
1) saglabāt vēsturiskā plānojuma sistēmu, tās fragmentus un dabas ainavas nozīmīgus
elementus;
2) jaunā celtniecība reglamentējama, ievērojot funkcionālās nozīmes, apbūves
augstuma, apjoma un mēroga, apzaļumošanas rakstura, labiekārtošanas un citus iedibinātus
vēsturiskos rādītājus;
3) vēsturiskās apbūves uztveres nodrošināšanai izvairīties no tādas jaunu ēku
izvietošanas vēsturiskas ēkas tuvumā, kas radītu nevēlamu fonu pieminekļa vizuālajai
uztverei;
4) nav pieļaujama tādu transporta līnijbūvju un mezglu, tiltu un citu inženiertehnisko
būvju celtniecība, kas traucētu uztvert vietas vēsturisko veidolu. Ja to celtniecība ir
nepieciešama, jāizmanto tādi tehniski paņēmieni un konstrukcijas, kas nedisonē ar
apdzīvotās vietas vēsturisko daļu.
Vietējo pašvaldību plānojumos:
1) izvērtēt akmens mūra (granīta, dolomīta) ēkas un iekļaut pašvaldību aizsargājamo
kultūrvēsturisko objektu sarakstā.
2) izvērtēt tradicionālu vai īpatnēju arhitektūras un tehnikas ēku un būvju
arhitektonisko, ainavisko un vēsturisko nozīmi un iekļaut pašvaldību aizsargājamo
kultūrvēsturisko objektu sarakstā.
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Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Kultūras un vēstures pieminekļu īpašniekiem, zemes īpašniekiem vai lietotājiem
ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības kultūras pieminekļu apsaimniekošanā un
aprobežojumus aizsargjoslās.
Pagasta apbūves noteikumos noteiktas prasības kultūras pieminekļu un zemes
īpašniekiem un lietotājiem pieminekļu apsaimniekošanā un aprobežojumi aizsargjoslās.

5.12. AINAVAS
Iršu pagastā katram stūrītim piemīt savs neatkārtojams krāšņums. Iršos nav augstu klinšu,
nav strauju upju, dziļu ezeru, bet ir meži un birzis, pļavas un purvi, kalni un lejas. Iršēniešus
priecē Lielkalnu pilskalns, kas bija apdzīvots no 6. līdz 11.gadsimtam un Bulandu pilskalns, kura
stāvos krastus apskalo Iršupīte.
Iršu pagasta ainava raksturojas kā mežiem un pļavām bagāta teritorija. Meži pagasta
ainavā ieņem dominējošo lomu. Ainavu veido lauka un meža mozaīka. Mežu masīvi ieskauj
platības ziņā mazākos lauksaimniecības zemju veidotos plankumus. Meži izvietoti vienmērīgi visā
pagasta teritorijā.
Nozīmīgs ainavas elements ir pļavas, taču lielākā daļa no tām kultivētās pļavas, kuras
vietām tiek pļautas, bet daudzviet apsaimniekošana sen jau ir pārtraukta un tās pamazām
aizaug. Regulāri pļaujot agrāk ielabotos zālājus, tajos pamazām atjaunojas dabisks augājs, kāds
raksturīgs apkārtējām pļavām un nākotnē tās var kļūt par pilnvērtīgiem bioloģiski vērtīgiem
zālājiem.
Atsevišķās vietās notiek ainavas degradācija, kur neapsaimniekošanas rezultātā notiek
pļavu, tīrumu apaugšana ar krūmiem, samazinās augu sugu sastāvs.
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses :
- saglabāt dabas un kultūrvēsturisko ainavu potenciālu un sekmēt tā izmantošanu
tūrismā un rekreācijā.
Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām
izvērtēt

kultūrainavu

aizsardzības

un

attīstības

plānu

nepieciešamību,

teritoriju

plānojumos nosakot tās ainavas, kurām ir īpaša vēsturiskā, estētiskā un ekoloģiskā nozīme;
jāaizsargā kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, saglabājot neapbūvētās un
neskartās dabas teritorijas;
jāveicina vēsturiski, estētiski un ekoloģiski nozīmīgo kultūrainavu saglabāšana un
uzturēšana;
jāveic

degradēto

kultūrainavu

atjaunošana

un

rekultivācija,

jāuzstāda

prasības

būvprojektiem, lai tiktu veidota arhitektoniski augstvērtīga apbūve, un tiktu respektētas
esošās vērtības.
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Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā

Veikt

ainavu

inventarizāciju

(ainavas

vērtīgāko

elementu

novērtēšana

un

dokumentācija tālākai aizsardzības un apsaimniekošanas veida noteikšanai) un, izstrādājot
detālplānojumu, noteikt ainaviski augstvērtīgām teritorijām noteiktu aizsardzības statusu
vai zemes lietojumu veidu.
Saglabāt vērtīgākās ainavas, nemainot zemes izmantošanas mērķi.

5.13. REKREĀCIJAS, TŪRISMA OBJEKTI UN TERITORIJAS
Iršu pagastā ir nepieciešamie priekšnosacījumi dabas tūrisma un specifisku interešu
grupu tūrisma attīstībai (medību tūrisms), jo pagasta dabas resursi izceļas ar savu
neatkārtojamu krāšņumu un dzīvās dabas daudzveidību.
Iršu pagastā ir saglabājušies dažādi kultūrvēsturiskie objekti kā vēstures piemiņas
liecinieki – Iršu pagastnams, muižas klēts, Iršu krogs un Iršu katoļu baznīca.
Bijušais pagastnams ir koka ar stāvu un iespaidīgi lielu divslīpju jumtu ar daļēji
nošļauptiem galiem. Šī ēka ir kādreizējā muižas dzīvojamā ēka un celta 18.gs.otrajā pusē. Vēlāk
pārbūvēta. Vācu kolonijas laikā ēkā ierīkots pagastnams. 1992.gadā par baltvācu biedrības
savāktiem līdzekļiem pie bijušā pagastnama uzstādīja akmens pieminekli kā piemiņas zīmi
kolonijas pastāvēšanai. Uz akmens ir uzraksts: HIRSCHENHOF-DEUTSCHE KOLONIE 1766-1939.
Muižas klēts atrodas pretī bijušā pagastnama ēkai. Nereti tā tiek dēvēta par magazīnu.
Muižas klēts ir celta no akmens 19.gs. pirmajā pusē, tās galveno fasādi veido lieveņa arkāde –
trīs arkas, kuras apvij apmetuma josla, bet pārējās sienas ir no laukakmeņiem. Klēts iekšpusē
atradās viena telpa, kuru apgaismo viens logs.
Iršu kroga ēka ir vairākkārt pārbūvēta un tagad tajā ir iekārtota Pērses pamatskola.
Netālu no Iršu bijušā pagastnama un muižas klēts atrodas Iršu Romas Katoļu draudzes
baznīca. Tā ir vienkārša koka ēka bez īpašas arhitektoniskās vērtības, jo sākotnēji celta kā
dzīvojamā ēka. Pagājušā gadsimta 70.gados apšūta ar silikāta ķieģeļiem.
Sakārtojot tūrisma infrastruktūru, Iršu pagasts varētu piesaistīt arī tos tūristus, kuri katru
gadu apmeklē slēpošanas kempingu „Mailes” kaimiņu Vietalvas pagastā. Cieši sadarbojoties ar
Kokneses, Bebru, Sausnējas un Ērgļu pagastiem ir iespējams attīstīt ziemas sporta veidu –
slēpošanu.
Pagaidām māju un tūristu apmetņu tīkls attīstās lēnām, tomēr tam varētu būt nozīmīga
loma tradicionālo pagasta nodarbinātības veidu ieņēmumu papildināšanai, it īpaši vasaras
sezonā, un, ja attīstīsies ziemas sporta veidi, arī ziemas periodā.
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Vienlaikus, jāātzīmē, ka Iršu pagasts atrodas rajona nomalē, tālu no lielajiem ceļiem un
pilsētām, bet, tomēr attīstoties lauku tūrismam, būtu iespējams saglabāt un sakopt pagasta
vēsturiskās vietas.
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- ilgtspējīga tūrisma attīstība, kas saistīta ar dabas un kultūras mantojuma
saglabāšanu un atjaunošanu;
- tūrisma infrastruktūras uzlabošana un uzņēmējdarbības veicināšana, radot plašu
nakšņošanas mītņu, tūristu apkalpošanas tīklu un kompleksas izklaides iespējas, kas
labvēlīgi ietekmētu apkārtējo iedzīvotāju dzīves vidi;
Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām
katrā pašvaldībā nodrošināt tūrisma informācijas saņemšanas iespējas par pagasta
teritorijā esošajiem apskates objektiem, nakšņošanas, ēdināšanas iespējām un citiem
pakalpojumiem;
rajona padomei un vietējām pašvaldībām veidot informatīvos materiālus (bukletus,
brošūras, informācijas un reklāmas lapiņas utt.) par rajonu kopumā un atsevišķu pašvaldību
teritorijām;
veicināt lokālo patriotismu, ēku un būvju, parku un skvēru sakopšanu, tūristiem
pievilcīgas vides radīšanu;
attīstīt mazo uzņēmējdarbību tūrisma pakalpojumu jomā;
radīt iedzīvotājos izpratni par tūrisma nozares attīstības potenciāliem un iespējām;
sakopt apskates objektus, nodrošināt to vieglu atrašanas iespēju, izvietojot speciālas
norādes;
saudzīgi izmantot un saglabāt nākamajām paaudzēm esošo dabas un kultūrvēsturisko
mantojumu kā ilgtspējīgas attīstības garantu;
veicināt tūrisma attīstību savas pašvaldības teritorijā, izmantojot bagātīgos ūdeņu
resursus – relatīvi nepiesārņotus ezerus, upes un citas ūdenskrātuves;
veidot pievilcīgas ainavas, attīrot ezeru krastus no liekā apauguma un atsedzot ūdens
ainavas braucējiem un gājējiem;
izvietot pašvaldības karti ar tūrisma objektiem, novietot informatīvas zīmes pie
objektiem;

Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Veidojot tūrisma infrastruktūru ievērot normatīvo aktu prasības.
Izvietot ceļa norādes zīmes uz tūrisma objektiem un informatīvas zīmes.
Atbalstīt rekreācijas teritoriju izveidi un lauku tūrismu Pērses upes un Iršu
ūdenskrātuves krastos zemnieku saimniecībās.
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5.14. IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
2006.gada sākumā pagastā dzīvo 610 iedzīvotāju. Iedzīvotāju dzimumstruktūrā
vērojams sieviešu īpatsvars ( 52,4%), kas raksturīgs lielākajā daļā Latvijas teritorijas.
Iedzīvotāju blīvums – 8,7 cilvēki uz 1 km2, salīdzinājumam, vidējais iedzīvotāju blīvums
Aizkraukles rajona lauku teritorijā – 10,7.
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5.14.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika
Avots. Iršu pagasta pašvaldības dati.

Pēdējos trīs gados Iršu pagastā iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir pozitīvs (dzimuši par
vienu cilvēku vairāk nekā miruši), bet mehāniskais pieaugums ir negatīvs (no pagasta izbraukuši
par 21 cilvēku vairāk nekā iebraukuši.
5.14.1.tabula

Iedzīvotāju vecuma struktūra
(CSP dati, 2000.)
Vecums
Vīrieši
Sievietes

0-9
61
57

10-19
68
64

20-29
32
47

30-39
45
50

40-49
36
32

50-59
29
32

60-69
24
36

70-79
6
19

80-89
4
12

90-..
1

5.14.2.tabula

Iedzīvotāju dabiskās un mehāniskās kustība rādītāji
(pašvaldības dati)
Gads

Dzimuši

Miruši

Iebrauca

Izbrauca

2003.

10

8

18

29

2004.

7

4

15

10

2005.

4

8

6

21

Kopā

21

20

39

60
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Zemā dzimstība veicina strauju iedzīvotāju novecošanos. Samazinās bērnu īpatsvars un
strauji pieaug gados veco iedzīvotāju skaits.
No iedzīvotāju kopējā skaita – darbaspējīgie 366 (60%), iedzīvotāju galvenās
saimnieciskās aktivitātes saistās ar lauksaimniecību un mežizstrādi.
Demogrāfiskā slodze pagastā – 675.
Bezdarbs ir viena no galvenajām Iršu pagasta problēmām. Reģistrētais bezdarba līmenis
pagastā -11,2% (reģistrēts 41 darbspējīgais, tai skaitā 23 sievietes). Salīdzinājumam bezdarba
līmenis Aizkraukles rajonā – 10,5%. Analizējot bezdarbnieku sastāvu pēc izglītības un
profesijām, lielāko daļu sastāda iedzīvotāji ar zeme izglītību un kvalifikāciju. Jāņem vērā, ka
faktiski bezdarbnieku ir uz pusi vairāk, jo statistikā tiek uzskaitīti tikai Nodarbinātības Valsts
aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki.

Tomēr ir vērojama arī tāda tendence, ka daļa

darbspējīgo, kuri skaitās bezdarbnieki strādā gadījuma darbus un nevēlas iesaistīties pastāvīgā
darbā. Likvidējoties paju saimniecībai, daļa pagasta iedzīvotāju palika dzīvot savās viensētās,
ieguva īpašumā zemi un turpina saimniekot ar naturālās saimniecības metodēm.
26% iedzīvotāju galvenais ienākumu avots ir pensija un pabalsti, tāds pat iedzīvotāju
īpatsvars galvenos ienākumus gūst no ekonomiskajām aktivitātēm, bet 42% iedzīvotāju atrodas
citu personu vai iestāžu apgādībā.
Reālu nodarbinātības situācijas analīzi apgrūtina nepilnīgā to uzskaite, jo statistika
uzrāda tikai tos strādājošos, kuri strādā ar nodokļu grāmatiņām, bet ārpus tā iedzīvotāji strādā
arī uz reģistrācijas apliecību un patentu pamata, ir nodarbināti zemnieku saimniecībās un
piemājas saimniecībās. Tas viss netiek uzskaitīts.
Nacionālais sastāvs viendabīgs – latvieši 90,2%, krievi 6,4%, ukraiņi 1,8%, baltkrievi
0,8%, pārējās tautības (poļi) 0,8%.
Iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka pārsvarā iedzīvotāji pakalpojumus izmanto savā
pašvaldībā un izvēlas doties uz Koknesi un Aizkraukli. Iedzīvotāju migrācija uz citām
pašvaldībām ir mazāk izteikta.
Iršu pagastā nav izveidojušās vairākas apdzīvotas vietas, ir tikai centrs, kurā dzīvo vidēji
60% no visiem iedzīvotājiem, pārējie iedzīvotāji dzīvo 89 viensētās. Teritorijas plānojumā
parādīts Iršu ciema robežas. Ciemam raksturīgs ielu un ceļu tīkls, daļējs teritorijas
labiekārtojums, daļējs tehniskās infrastruktūras nodrošinājums, dažādi sociālās un ekonomiskās
infrastruktūras elementi. Vidējs ciems var nodrošināt atsevišķas lauku saimnieciskās,
sabiedriskās un kultūras dzīves un citas funkcijas.
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktas rajona intereses:
- veicināt līdzsvarotas teritorijas apdzīvojuma struktūras veidošanos;
-pagastu savstarpējas sadarbības un novadu veidošanās veicināšana.
-apdzīvoto vietu vēsturisko, kultūras un ainaviski estētisko vērtību saglabāšana.
Rajona teritorijas plānojuma prasības:
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Ciemu apbūves teritoriju robežas parādīt vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos.
Pašvaldību teritorijas plānojumos noteikt katras ciemu apbūves teritorijas funkcionālo
zonējumu un pakalpojumu struktūras attīstību.
Izstrādāt 1. punktā nosaukto apdzīvoto vietu apbūves noteikumus un
detālplānojumus, paredzot kultūrvēsturiski nozīmīgās apbūves saglabāšanu un atjaunošanu.
Gar citām upēm ciemos paredzēt publisku pieeju vai 1,2 m platu gājēju taku ne mazāk
kā ik pēc 500 m un to parāda detālplānojumos.

Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā

Izveidot apdzīvojuma struktūr Iršu ciems un lauku telpa ar viensētām..

5.15. APBŪVE
Iedzīvotāji

Iršu

pagastā

dzīvo

gan

daudzdzīvokļu,

gan

individuālajās

mājās.

Daudzdzīvokļu mājas ir izvietotas pašvaldības centrā – Iršu ciematā. Iedzīvotāju īpatsvars
daudzdzīvokļu mājās ~ 38%. Daudzdzīvokļu mājas praktiski visas ir apgādātas ar centrālo
ūdensvadu un kanalizāciju. Tā kā pārsvarā šis mājas ir celtas laikā no sešdesmitajiem līdz
astoņdesmitajiem gadiem, to kvalitāte vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Māju celtniecībā
izmantoti nekvalitatīvi materiāli, daudzviet nekvalitatīvs bijis celtnieku darbs, tāpēc tās grūti
apsildāmas, sliktā tehniskā stāvoklī. Šai apbūvei ir nepieciešama renovācija un dzīvojamo māju
siltināšana. Individuālās mājas izbūvētas gan Iršu centrā, gan ārpus tās – viensētu veidā.
Iedzīvotāju mājokļu uzcelšanas periods

5.15.1.tabula

(CSP dati, 2000.)

Līdz 1918.g.
1919-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-1995
1996 un vēlāk

Kopā

%

83
111
46
135
44
183
1
-

14
18
8
22
8
30
-

48% iedzīvotāju dzīvo pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos.
Uzsākot mājokļu privatizāciju pašvaldības bilancē bija 27 dzīvojamās mājas –
viendzīvokļu – 17 mājas, divdzīvokļu – 2, trīsdzīvokļu – 1, četru – deviņu dzīvokļu -2, desmit līdz
astoņpadsmit dzīvokļu – 5 mājas.
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No privatizācijā nodotajiem 146 dzīvokļiem ir noprivatizēti 17 dzīvokļi vai tikai 11,6%
(dati uz 01.09.2005). Pārsvarā tika noprivatizētas Līvānu mājas, bet daudzdzīvokļu māju
dzīvokļiem privatizācijas process virzās ļoti gausi.
Jaunu daudzdzīvokļu māju celtniecība pašvaldības teritorijā nenotiek.

Iedzīvotāju mājokļu nodrošinājums ar labierīcībām

5.15.2.tabula

(CSP dati, 2000.)
Virtuve
Elektrība
Gāze
Ūdensvads mājoklī
Kanalizācija
Tualete mājoklī
Karstais ūdens
Vanna, duša vai pirts
Centrālapkure

%
98
100
87
63
59
58
44
68
42

Kopā
591
603
523
382
358
349
268
410
254

Laika posmā no 1997.gada līdz 2002.gadam Iršu pagastā veikti 28 darījumi ar
nekustamo īpašumu. Pēc darījumu sastāva tie bija: 17 darījumi ar zemi, 10 – ar zemi un būvēm,
1 – tikai būve. Pārdotie īpašumi pārsvarā bija Līvānu mājas, kuras tika nopirktas daļēji par
sertifikātiem.
Ņemot

vērā

Iršu

pagasta

ekonomisko

situāciju

(cilvēkresursus,

vāji

attīstīto

uzņēmējdarbību, attīstībai nepietiekamo budžetu, īpašumu piedāvājuma un pieprasījuma
analīzi), tā teritorija iekļauta nekustamā īpašuma zemākā vērtību zonā.

5.15.attēls. Daudzīvokļu ēka pagasta centrā
Laika posmā no 2003.gada līdz 2005.gadam Iršu pagastā notikuši 40 nekustāmā
īpašuma tirgus darījumi, no tiem 28 darījumos ir nopirkta zeme, bet 12 darījumos zeme kopā ar
būvēm. Nekustamā īpašuma tirgus darījumi notiek pārsvarā starp fiziskām personām. Iršu
pagastā ir daudz zemes darījumu, kur zemi uzpērk viena un tā pati fiziskā persona.
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Tirgus cenām pa gadiem ir tendence pieaugt. Iršu pagastā notiek samērā maz darījumu,
tas ir viens no neaktīvākajiem šajā jomā Aizkraukles rajonā.
Pilsētā dzīvojošos piesaista nekustāmā īpašuma cenas un ekoloģiski tīrā vide.
5.15.3.tabula

Nekustāmā īpašuma darījumi

(VZD dati)
Gads

Darījumu skaits
dzīvojamās
ēkas un zeme

13
18
9

2003.
2004.
2005.

t.sk.
tikai zeme

dzīvoklis

9
14
5

0
0
0

4
4
4

Aizkraukles rajona plānojums:
- veicināt līdzsvarotas lauku apdzīvojuma struktūras veidošanos;
- viensētu apdzīvojuma attīstības veicināšana.

5.16. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
Sabiedriskie pakalpojumi (izglītības, veselības aizsardzības, kultūras un reliģijas,
mazumtirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas u.c. sabiedriskie pakalpojumi) ir koncentrējušies
pagasta Iršu ciemata centrā.
Izglītības pieejamībai un kvalitātei ir būtiska loma Iršu pagasta attīstībā, iedzīvotāju
piesaistē un noturībā. Iršu pagastā darbojas Pērses pamatskola un Aizkraukles rajona bērnu
nams – patversme „Dzeguzīte”.
Pērses pamatskolas ēka būvēta 1901.gadā, bet skolas piebūve celta 1970.gadā. Skolas
kopējo telpu platība 1044 kv.m. Pakāpeniski skolas ēka tiek remontēta un atjaunota. Skolas
sporta zāli izmanto ne tikai skolēni, bet arī visi pagasta sporta interesenti.
Tuvākās mācību iestādes, kurās var iegūt pamatizglītību, ir Kokneses vidusskola (24
km), Bebru pamatskola (14 km), Odzienas pamatskola (16 km), Madonas rajona Ērgļu
vidusskola (15 km).
Bērniem

ar

īpašām

vajadzībām

ir

iespēja

mācīties

Kokneses

speciālajā

internātpamatskolā – attīstības centrā. Bebru pagastā darbojas Bebru vispārizglītojošā
internātskola.
Tuvākās mūzikas skolas – Koknesē un Pļaviņās. Skolēni darbojas Aizkraukles rajona
sporta skolas pulciņos un pie skolas organizētajos ārpusskolas brīvā laika pulciņos.
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Pērses pamatskolā 2005./2006. mācību gadā mācās 84 skolēni, bet bērnu namā –
patversmē „Dzeguzīte” dzīvo vidēji no 60 līdz 65 bērniem. Jāatzīmē, ka skolēnu skaits pēdējo
gadu laikā ir ļoti samazinājies (no 152 skolēniem 2001./2002. mācību gadā līdz 84 2005./2006.
mācību gadā.
Iršu pagastā nav atsevišķas pirmskolas bērnu iestādes. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
obligātā pamatizglītības apmācības programma tiek nodrošināta Pērses pamatskolā.
Pagasta jaunieši profesionālo izglītību var iegūt Vecbebru Profesionālā vidusskolā
(ēdināšanas serviss, datorsistēmu tehniķis, biškopis), Ērgļu arodvidusskolā (viesnīcu serviss,
namdaris, koka ēku un guļbūvju celtnieks) un Aizkraukles arodvidusskolā (būvgaldnieks,
apdares darbu strādnieks, automehāniķa palīgs, namu apsaimniekotājs, sekretārs).
Pagastam nav savas kultūras nama ēkas. Pasākumiem tiek izmantota skolas sporta
ēka, kas ir ļoti noslogota, īpaši ziemas sezonā. Pagastam ir bagātas sporta tradīcijas volejbolā
un kultūras jomā – tautiskajās dejās.
Iršu pagasta bibliotēka atrodas pagasta padomes ēkā. Pagasta bibliotēka ir
izveidojusies par pagasta informācijas centru, kurā ir pieejams Internet tīkla pieslēgums un
kopētājs. Bibliotēkā regulāri tiek iekārtotas tematiskas izstādes par aktuālām tēmām.
Iršu pagastā medicīniskās aprūpes jomā strādā ģimenes ārsts un ārsta palīgs. Vienu
reizi nedēļā strādā stomatologs. Veselības aprūpes speciālistiem telpas un inventāru nodrošina
pagasta pašvaldība.
Tuvākās slimnīcas – Aizkrauklē (45 km) un Madonas rajona Ērgļos (15 km). Neatliekamo
medicīnisko palīdzību sniedz Aizkraukle (2 brigādes), Pļaviņas (1 brigāde) un Ērgļi (1 brigāde).
Tuvākās aptiekas – firmas „Salix” filiāles Iršos un Bebros.
Pagastā darbojas sociālās palīdzības darbinieks. Sociālās aprūpe nepieciešama
pensionāriem, īpaši vientuļiem pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, bezdarbniekiem un citām
maznodrošināto iedzīvotāju grupām.
Iršu pagastā kārtību un drošību nodrošina Aizkraukles rajona policijas pārvaldes Iršu
pagasta policijas inspektors. Bērnu tiesību aizsardzībai ir izveidota Iršu pagasta pagasttiesa.
Iršu pagasta teritorijā ir trīs mazumtirdzniecības veikali, kuros var iegādāties pārtikas
preces

un

pirmās

nepieciešamības

rūpniecības

preces.

Sabiedriskās

ēdināšanas

pakalpojumus sniedz z/s „Zemītes”, kuri ražo arī konditorejas izstrādājumus.
Tuvākā viesnīca atrodas Madonas rajona Ērgļos – Viesnīca „Ērgļi”, kas sniedz
nakšņošanas, ēdināšanas pakalpojumus, ir pieejama telpu īre semināriem, banketa prezentāciju
apkalpošana, sauna, baseins.
Tuvākie bankas pakalpojumi pieejami Koknesē, kur darbojas a/s „Latvijas krājbanka”
Aizkraukles filiāles Kokneses klientu apkalpošanas centrs, Pļaviņās – a/s „Baltic Trust Bank”
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Jēkabpils filiāles Pļaviņu norēķinu grupa un Ērgļos. Bet daudzus naudas operācijas
pakalpojumus tagad piedāvā arī Iršu pasta nodaļa.
Tuvākās degvielas uzpildes stacijas ir Bebros un Ērgļos.
Aizkraukles rajona plānojums:
Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām
veicināt dažādu pakalpojumu pieejamību novadu nozīmes apdzīvotajās vietās un
uzlabot satiksmi starp novadu un vietējās nozīmes apdzīvojuma centriem;
uzlabot pašvaldību ceļu seguma stāvokli, to uzturēšanu ziemas periodā, tā paplašinot
izbraukuma tirdzniecības iespējas un radot nosacījumus iedzīvotājiem operatīvāk saņemt
nepieciešamos pakalpojumus;
veicināt individuālo māju būvniecību un daudzstāvu māju renovāciju dažādas nozīmes
apdzīvojuma centros;
lauku ciematos izvērtēt iespējas un plānot inženiertīklu paplašināšanu, nodrošinot
plānotās individuālās apbūves teritorijas ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem;
savstarpēji ieinteresētajām pašvaldībām vienoties par administratīvo teritoriju robežu
maiņu, atbilstoši reālajai situācijai, iedzīvotāju vēlmēm un pakalpojumu saņemšanas
iespējām.

5.17. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA
Iršu ciema teritorijā ir centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, kas apkalpo
vidēji 300 iedzīvotājus. Ciemā ir objekti, kuri nav pieslēgti centralizētai sistēmai.

5.17.attēls. Iršu ciema ūdenstornis
Iršu ciema ūdens apgādes sistēmas projektu realizēja 1985.gadā. Ūdens apgādes
sistēmas faktiskā ūdens ražības padeve sastāda līdz 460 m3 diennaktī. Vidējais patēriņš sastāda
līdz 68 m3 ūdens dienā. Iršu ciema ūdens apgādei ir ierīkotas divas artēziskās akas. Viena aka
tika izurbta 1971. gadā. Artēziskās akas dziļums sastāda 32 metrus. Papildus esošajai
artēziskajai akai 1988. gadā tika izurbta vēl viena aka. Šīs akas dziļums sastāda 39 metri. Iršu
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ciema teritorija ar dzeramo ūdeni tiek nodrošināta no vienas artēziskās akas. Otra artēziskā aka
atrodas rezervē. Lai uzturētu ūdens padeves tīklā vajadzīgo ūdens spiedienu un nodrošinātu
ciemu avārijas gadījumā ar nelielu ūdens rezervi ir uzbūvēts ūdens tornis. Ūdens tornis izbūvēts
1970. gadā.
Pazemes ūdeņu ieguvei Iršu pagasta teritorijā Madonas reģionālā vides pārvalde ir
izsniegusi ūdens lietošanas atļaujas diviem urbumiem, atļautais ūdens ieguves daudzums gadā
ir 29 200 m3.

5.17.1.tabula

Ūdens ieguve
(Madonas reģionālās vides pārvaldes dati)
Identifikācijas Nr.
P
600431
P
600432

Ieguves avots
Nosaukums
un adrese
AA1
Centrs 2,Iršu
pagasts
AA2
Centrs 1,Iršu
pagasts

Ģeogrāfiskās koordinātes
Z platums
A garums
56˚47’40’’

25˚35’40’’

56˚47’40’’

25˚35’40’’

Kods

Atļautais ūdens daudzums
(m3)
diennaktī
gadā

41634000
Iršupīte

40.00

14 600.00

41634000
Iršupīte
Kopā pazemes ūdeņi

40.00

14 600.00

80.00

29 200.00

Iršu pagastā vēl ir deviņi artēziskie urbumi:

Artēziskie urbumi
Urbuma
atrašanās vieta

Kādam
izmanto

mērķim

Dūjas
Zemitāni
Upesgrīvas
Tabakkalns
Ievas
Pērles
Raudzēni
Vilkāres
Sumbri

ūdensapgāde
ūdensapgāde

5.17.2.tabula

Ziņas par urbumu

konservēšana
ūdensapgāde
konservēšana
ūdensapgāde
tamponēšana
ūdensapgāde
konservēšana

Kanalizācijas sistēmu Iršu ciema teritorijai nodeva ekspluatācijā 1985.gadā. 1987.gadā
nodeva ekspluatācijā Iršu ciema notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas ietaises BIO-50. Bioloģisko
attīrīšanas ietaišu projektēta jauda bija 50 m3 diennaktī. Bioloģiskā dīķa darba tilpums sastādīja
2250 m3. Izplūdes vieta – biodīķis un tālāk Iršupīte.
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2004.gadā kopā
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tika novadīti 17.466 tūkst.m3 notekūdeņu, no tiem ar attīrīšanu

normatīvi tīri – 17.466 tūkst.m3.
Pagastam ir noteikti attīrīto notekūdeņu limiti, t.i. 50 m3 diennaktī vai 18 250 m3 gadā.
Pieļaujamais piesārņojums notekūdeņos (vidēji gadā)

5.17.3.tabula

(Madonas reģionālās vides pārvaldes dati)
Piesārņojošā viela
BSP5

Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo
vielu koncentrācija (mg/l)
<25

Maksimālā
piesārņojuma slodze (t/g)
0.4563

ĶSP

<125

2.2813

Suspendētās vielas

<35

0.6388

Ūdeņu, augsnes un grunts piesārņojums nav konstatēts.
Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saimnieciski – fekālie notekūdeņi tek pa keramikas
cauruļvadiem Ø200 mm. Kanalizācijas tīkls veidots no keramikas caurulēm Ø160 mm, Ø100 mm
un 200 mm.
Tika izstrādāts Iršu pagasta Iršu ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
rekonstrukcijas tehniskais projekts, kas 2006.gadā ir realizēts un jaunas slēgta tipa
notekūdeņu attīrīšanas ietaises ir nodotas ekspluatācijā. Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ir uzstādītas esošo iekārtu (BIO –50) teritorijā. Pēc veiktā ūdens patēriņa aprēķina, ņemot vērā
perspektīvā prognozējamo kanalizācijas sistēmai pieslēdzamos objektus jaunās BIOCLERE tipa
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražība ir 70 m3/dnn. Attīrīšanas iekārtam ir pieslēgti esošā
centralizētā kanalizācijas sistēma no ciemata centra un pieslēgs

perspektīvā plānotos

patērētājus. Perspektīvā centralizēta kanalizācijas sistēma apkalpos 315 cilvēkus.
BIOCLERE ir rūpnieciski izgatavota sadzīves notekūdeņu mehāniskā un bioloģiskā
attīrīšanas ietaise. Attīrīto ūdeni var izvadīt tieši apkārtējā vidē.
Kanalizācijas attīrīšanas ietaise BIOCLERE sastāv no:
pirmreizējā nostādinātāja (septiķa);
biofiltrs;
konusa tipa tvertnes( zem biofiltra).
BIOCLERE notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantots bioloģiskās attīrīšanas process.
Notekūdeņu mehāniska attīrīšana notiek pirmreizējā nostādinātājā, kur tiek nostādinātas
suspendētas un cietas daļiņas. Bioloģiskais process sākas ar anaerobo apstrādi.
Pēc pirmreizējās attīrīšanas notekūdens no septiķa ietek biofiltra cirkulācijas sūkņa zonā,
kas izvietots spiediena dzēšanas kamerā, tvertnes centrālajā daļā, zem biofiltra moduļa.
Ar iegremdējamo cirkulācijas dozēšanas sūkni notekūdeņus paceļ pa caurulēm līdz
sadales ierīcei, no kurām tas izlīst caur filtra slāni. Oksidācijas process notiek. notekūdenim
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tekot caur filtrējošo vidi uz bioloģisko plēvi, kas veidojas uz filtra virsmas. Šis process vairākkārt
atkārtojas.
Uzaugušās bioloģiskās plēves noslāņojas un nogulsnējas uz konusa tipa tvertnes dibena.
Sistēmai tiek pievadīts gaiss, kas aktivizē filtra darbību. Gaisa padošanu filtram
nodrošina ar ventilatora palīdzību.
No konusa tipa tvertnes attīrītais notekūdens pa cauruļvadu nāk izlaidē.
Pēc šīs bioloģiskās apstrādes attīrītais notekūdens atbilst izplūdes normatīvu prasībām
un tas tiek izvadīts no sistēmas.
Konusa tipa tvertnes dibenā atrodas iegremdējamais dūņu sūknis lieko dūņu
novadīšanai. Konusa tipa tvertnes dibenā izgulsnētās un uzkrātās dūņas automātiski tiek
pārsūknētas septiķi. Dūņu pārsūknēšanu var veikt periodiski caur tvertnes centrālo daļu ar dūņu
sūkni vai pa atsevišķu ārēju dūņu cauruļvadu. Lai vieglāk aizvāktu dūņas no septika, tas tiek
nodrošināts ar lūku, kas ļauj iegremdēt tvertnē dūņu sūkni vai šļūteni dūņu vai nosēdumu
aizvākšanai.
Projektētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no diviem paralēli uzstādītiem
septiķiem ar v= 18 m³ un sapārota biofiltra v= 30 m³.
Notekūdeņu uzskaitei pirms notekūdeņu izlaides vietas uz kanalizācijas tīkla ir paredzēta
notekūdeņu skaitītāja uzstādīšana ø50.
Pagastā nav notekūdeņu un to kompostu pagaidu uzglabāšanas vieta, saskaņā ar
noslēgto līgumu tiek izvestas uz vietu Kokneses pagastā atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumiem
Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”
prasībām.
Lai likvidētu notekūdeņu izplūdi no esošajām izsmeļamajām bedrēm pie ēkām, kuras nav
pieslēgtas esošai kanalizācijas sistēmai, dotajā projektā ir paredzēta jauno kanalizācijas tīklu
izbūve no plastmasas caurulēm ø 160 mm no dzīvojamām mājam “Šķietnieki”, “Granīti”,
”Druviņi”, “Ausmas”, “Laimdotas”, “Šalkas” un pieslēgšana pie ciemata esošās kanalizācijas
sistēmas.
Sadzīves notekūdeņu novadīšanai no privātmājām “Indrāni” un “Krasti” ir nepieciešama
kanalizācijas sūkņu stacija un spiedvads no sūkņu stacijas līdz esošam kanalizācijas tīklam.

Iršu pagasta ūdens ņemšanas vietu, ūdens vadu, kanalizācijas tīklu un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos.
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Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- rekonstruēt un attīstīt ūdensapgādes sistēmas apdzīvotajās vietās;
- nodrošināt pazemes ūdeņu monitoringu teritorijās, kur var notikt pazemes ūdeņu
piesārņošana.
Rajona teritorijas plānojuma prasības:
Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos precizēt atkritumu izgāztuvju, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu, artēzisko aku, katlu māju, mazo hidroelektrostaciju u.c. objektu
atrašanās vietas.
Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos noteikt tehnisko objektu aizsargjoslas.
Pašvaldībām
piesārņojumu”.

veikt

piesārņojuma

avotu

uzskaiti

atbilstoši

LR

likumam

“Par

Noteikt sauso sadzīves atkritumu poligona izveides vietu - Aizkraukles, Jēkabpils un
Madonas rajona (daļa) reģionālā sadzīves atkritumu poligona būvniecības vieta – Jēkabpils
rajona Mežāres pagastā.
Vietējo teritoriju plānojumos visās lauku apbūves teritorijās centralizētās
ūdensapgādes kvalitātes nodrošināšanai nepieciešama paredzēt ūdens atdzelžošanas staciju
būvniecību.
Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām:
veikt kanalizācijas tīklu inventarizāciju un tehnisko pasu izstrādāšanu;
paplašināt kanalizācijas tīklu;
ieviest instrumentālu notekūdeņu apjoma uzskaiti;
piesaistīt kvalificētus speciālistus kvalitatīvu komunālo pakalpojumu un vides prasību
nodrošināšanai;
nodrošināt regulāru siltā ūdens padevi iedzīvotājiem, lai nodrošinātu optimālu
notekūdeņu temperatūras režīmu un nostādītu pareizu aerācijas režīmu bioblokā.
veikt artēzisko aku inventarizāciju, apzināt īpašniekus un aku tālākās izmantošanas
mērķus;
risināt jautājumu par neizmantoto vai sliktā tehniskā stāvoklī esošo aku tamponēšanu
vai noslēgšanu, lai novērstu jebkāda veida piesārņojuma iekļūšanu pazemes ūdens
horizontos.

Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Veikta Iršu ciema kanalizācijas sistēmas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija.
Veicināt neizmantoto dziļurbuma artēzisko aku tamponēšanu.
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5.18. SILTUMAPGĀDE
Iršu ciema teritorijā esošajām daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskajām iestādēm karstais
ūdens un siltums tiek piegādāts no ciema centrālās katlumājas. Katlumājā ir uzstādīts apkures
katls AK-1000. Iršu ciema katlumājas darbībai ir sezonas raksturs. Ir izstrādāts ciema
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekts, piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus.
Centrālā apkure un karstais ūdens tiek nodrošināts vidēji 240 iedzīvotājiem. Kurināmā
patēriņš - koksne – 950 t/gadā noteikts atbilstoši maksimāli pieļaujamo kaitīgo vielu emisiju
limitam.
Individuālās mājās pārsvarā ir krāšņu apkure ar malku. Svarīgs ir jautājums par
ugunsdrošības pasākumu ievērošanu un regulāru dūmvadu tīrīšanu.
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
-paaugstināt vietējā kurināmā, it īpaši koksnes atlikumu izmantošanu apkurē.

5.19. GĀZES APGĀDE
Iršu pagasta teritorijai gāzes apgāde teorētiski iespējama no maģistrālā gāzes vada
Rīga – Daugavpils. Iedzīvotāji izmanto sašķidrināto gāzi balonos saimnieciskām vajadzībām.
5.20. ATKRITUMU SAIMNIECĪBA
Sadzīves atkritumu savākšanu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošina Aizkraukles
rajona SIA „Komunālo uzņēmumu kombināts”. Galvenie atkritumu radītāji pagastā ir dzīvokļu –
komunālā saimniecība, bērnunams – patversme „Dzeguzīte”, Pērses pamatskola, pašvaldība, z/s
„Zemītes” u.c. mazie uzņēmumi. Iestāžu un uzņēmumu gadā radīto atkritumu daudzums
sastāda vidēji ap 80 m3- 90 m3.
Iršu pagastā centralizētā atkritumu savākšanā iesaistīti 245 iedzīvotāju vai 45% no
visiem pagastā dzīvojošajiem. Gada laikā tiek radīts ap 192 m3 atkritumu, kas sastāda 0,7 m3 uz
iedzīvotāju.
Atkritumi tiek nogādāti uz Aizkraukles rajona lielāko izgāztuvi „Totēni” Sērenes pagasta
teritorijā, kuru apsaimnieko Aizkraukles rajona SIA „Komunālo uzņēmumu kombināts”.
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Aizkraukles rajona plānojums

Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- saglabāt vides kvalitāti un relatīvi zemo piesārņojuma līmeni,
- rekultivēt visas rajona teritorijā esošās izgāztuves līdz ar Vidusdaugavas reģiona
sadzīves atkritumu poligona izbūvi
Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām
veikt lokāli piesārņoto vietu inventarizāciju un izstrādāt to sanācijas plānu;
informēt iedzīvotājus par centralizētās sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas
ieviešanas nepieciešamību;
pakāpeniski ieviest centralizēto sadzīves un bīstamo atkritumu savākšanas sistēmu
visā rajona teritorijā;
sadarbībā ar rajona padomi izstrādāt sadzīves atkritumu savākšanas un šķirošanas
shēmu, atbilstoši izstrādātajam Vidusdaugavas apsaimniekošanas plānam;
nepieļaut izgāztuvju veidošanos ārpus oficiālajām sadzīves atkritumu izgāztuvēm;
Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Sakārtot nelegālās atkritumu izgāšanas vietas.

5.21. ELEKTROAPGĀDE
Energoapgādi nodrošina AS „Latvenergo” Sadales tīkls Ziemeļaustrumu reģions, resursi
ir pietiekami arī jaunu, lielu patērētāju pieslēgšanai. Jauno elektroietaišu pieslēgšana un
atļautās slodzes palielināšana AS „Latvenergo” tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu

regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 14. decembra lēmumā Nr.302

apstiprināto „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.
Būvdarbu veikšana vidsprieguma (20,10,16 kV) un zemsprieguma

(o,4kV) EPL

aizsargjoslā jāsaskaņo ar ZAR Aizkraukles nodaļas vadītāju .
Daudzās lauku saimniecībās nepieciešama 3 fāzu elektroapgāde.
Pagastu šķērso augstsprieguma tīkla 110kv elektropārvades līnija.
Iršu pagasta elektroenerģijas pārvades tīklu aizsargjoslu minimālais platums noteikts
pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.
Aizkraukles rajona plānojums
Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām
Atbalstīt gaisvadu līniju nomaiņu ar apakšzemes kabeļiem pirmkārt ainaviski vērtīgās
teritorijās, kultūrvēsturisko objektu aizsardzības zonā, pilsētās un ciemos uz galvenajām
ielām, kā arī nepieļaut jaunu iekārtu kabeļu izvietošanu šajās teritorijās uz esošām gaisvadu
līnijām.
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5.22. TELEKOMUNIKĀCIJAS
Telefonsakarus, uzturot stacionāro telekomunikāciju tīklu, nodrošina SIA “Lattelekom”.
Mobilos sakarus nodrošina LMT un TELE 2, to sakaru darbības zona nepārklāj visu
pagasta teritoriju.
SIA „TELE 2” ir uzstādījusi un apkalpo telekomunikāciju mastu ar bāzes staciju Iršu
pagasta „Baložos” . Tas veicinās šī tīkla pārklājumu pagasta teritorijai un Tele 2 plāno arī jaunu
masta uzstādīšanu pagastā.
Iedzīvotāji nodrošināti ar visu valsts radio un televīzijas raidījumu uztveršanu, pieejams
Internets. Pagastā darbojas viena VAS “Latvijas pasts” pasta nodaļa – Irši.
Iršu pagasta elektronisko sakaru līniju un objektu aizsargjoslu minimālais platums
noteikts pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- kvalitatīvu mobilo sakaru nodrošināšana visā rajona teritorijā.
Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām
veicināt mobilo sakaru bāzes staciju celtniecību pilnīga pārklājuma nodrošināšanai
pagastos, izmantojot esošos torņus;
atbalstīt dažādu mobilo sakaru operatoru darbību savā teritorijā;
veidot sabiedriskos interneta pieslēguma punktus uz bibliotēku un skolu interneta
pieslēguma punktu bāzes, paplašinot moderno komunikāciju lietošanas iespējas;

5.23.TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
Pašreizējais ceļu tīkls Iršu pagasta teritorijā ir labi attīstīts un salīdzinoši vienmērīgi
sazarots, ceļu kvalitāte ir apmierinoša. Satiksmes ministrija tuvāko 10 gadu laikā neplāno
izbūvēt jaunus ceļa posmus un mezglus, paredzams tikai esošo valsts autoceļu rekonstrukcija to
zemes nodalījuma joslu robežās.
Jāatzīmē, ka visiem pagasta ceļiem (arī valsts) ir tikai grants segums, kas rudeņos un
pavasaros kļūst slikti izbraucami. Melnais segums tikai ir pašā Iršu centrā. Pašvaldību ceļu
uzturēšana un remontu veikšanai Iršu pagasta pašvaldība slēdz līgumus ar zemnieku
saimniecībām.
Valsts ceļu kopgarums ir 30,4 km.
Pašvaldības pārziņā ir 51,5 km reģistrēto ceļu ar grants segumu. Ceļu blīvums 1,17
2

km/km .
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5.23.1.tabula

Valsts autoceļi Iršu pagastā
P 79
V 887
V 917
V 922
V 941
V 942
V 964

Koknese – Ērgļi
Irši – Liepkalne
Vietalva – Sausnēja – Irši
Vecbebri – Irši
Pērse – Zirnīši
Alunāni – Irši
Vecbebri – Taurupe

7,4
2,0
1,5
6,5
5,8
6,4
0,8

km
km
km
km
km
km
km

VAS Latvijas valsts meži īpašumā ir meža ceļi:
Izbūvējami Tabākkalna līnija valsts meža nogabalos ar kadastra Nr. 32540030271 un
32540030194 un Mežstrauta līnija meža nogabalā ar kadastra Nr. 32540010037, esošs ceļš
32540010026 nogabalā.
Iršu pagasta kadastra kartē apstiprināti sekojoši pagasta ceļi:
5.23.2.tabula

Pašvaldības autoceļi
(pašvaldības dati)
Autoceļa nosaukums

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Garums, km

Meņģele – Liepkalne
Meņģele – Zirnīši
Krustojums – Magones
Slapsiles – Vilkāres
Jirjēni – Melderi
Aizas – Krastmaļi
Laidas – Sauleskalni
Pērles – Blāzmas
Pērles – Mežāres
Upesgrīvas – Dzelmes
Dūjas – Niedrītes
Ilgneši – Mežvidi
Kapi – Aizupes
Robiņi – Aijas
Ūdenskrātuve – Jaunrobiņi
Jaunrobiņi – Vietalvas ceļš
Irši – Mētras
Mētras – Krustpji
Centrs – Doktorāts
Akācijas – Pienotava
Pienotava – attīrīšanas iekārtas
Sarmas – Granīti
Saulstari – Bočs
Laimdotas – kurtuve – kapi
Namiķi – Gobas
Kopā:
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1,3
1,0
1,1
3,6
4,5
0,5
0,7
0,2
2,2
2,0
1,7
0,6
0,6
0,2
0,6
0,3
0,1
0,8
0,6
0,2
0,8
0,2
0,3
2,4
1,2
27,7
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Iršu pagasta teritoriju nešķērso dzelzceļš. Tuvākā dzelzceļa pasažieru stacija atrodas
Koknesē, kas no Iršiem ir 25 km attālumā. Pasažieru pārvadājumi notiek sekojošos virzienos:
Rīga – Daugavpils, Rīga – Zilupe, Rīga – Gulbene. No Kokneses stacijas līdz Rīgai ir 94 km. Otra
tuvākā dzelzceļa stacija ir Ērgļos, no Iršiem līdz tai ir 14 km.

5.23.attēls. Iebraucot Iršu ciemā
Ceļš Koknese – Ērgļi šķērso dzelzceļa sliedes pie Kokneses un apsargājamā vienlīmeņa
dzelzceļa pārbrauktuve rada lielas problēmas satiksmei gan Kokneses pagasta, gan Bebru un
Iršu pagastu iedzīvotājiem. Stacijas zonā manevrējošo vilcienu dēļ pārbrauktuve tiek slēgta līdz
pat divām stundām. Nākotnē jādomā par labāku šīs problēmas risinājumu.
Transports būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni un ērtības. Teritoriju
pasažieru pārvadājumu jomā apkalpo Aizkraukles rajona pašvaldības SIA „Aizkraukles ATU”.
Sabiedriskā transporta satiksme apmierina iedzīvotāju vajadzības, autobusu kustības grafiks
maršrutā Aizkraukle – Irši – Aizkraukle ir saplānots optimāli, lai pagasta iedzīvotāji varētu nokļūt
uz rajona centru un atpakaļ. Autobuss virzienā Aizkraukle – Irši – Aizkraukle kursē piecas reizes
dienā, no tiem maršrutā Aizkraukle – Odzienas pagrieziens – Irši vienu reizi dienā; maršrutā
Aizkraukle – Tupišēni – Irši vienu reizi dienā un maršrutā Aizkraukle – Irši vienu reizi dienā, bet
Aizkraukle – Ērgļi – divas reizes dienā.
SIA „Aizkraukles ATU” nodrošina Iršu pagasta skolēnu pārvadāšanu mācību sezonā pa
maršrutu Irši – Alunēni – Irši; Irši – Ceriņi – Irši un Irši – Vilkāres – Irši.
Satiksmes autobusu kustības grafiks ir piemērots, lai darba laikā nokļūtu rajona centrā,
Koknesē vai Ērgļos.
Pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas (01.01.2006.) Iršu pagastā
reģistrētas 262 transporta vienības – 202 vieglie automobiļi, 45 kravas automobiļi, 2 autobusi, 6
piekabes un puspiekabes, 6 motocikli un 1 kvadricikls.
Pagasta teritorijā nav degvielas uzpildes stacijas. Tuvākā degvielas uzpilde iespējama
Bebros (14 km ), Koknesē (25 km) un Ērgļos (15 km).
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Iršu pagasta autoceļu ekspluatācijas aizsargjoslu minimālais platums noteikts pagasta
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un attēlots kartē „Teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana.

Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- autoceļu kvalitātes paaugstināšana;
- sabiedriskā transporta pakalpojumu saglabāšana un uzlabošana;
- veloceliņu un gājēju celiņu izbūve rajonā, nodrošinot satiksmes dalībnieku drošību.
Ieteikumi rajona vietējām pašvaldībām :
regulāri pārskatīt un precizēt ceļu remontu programmas, nosakot prioritāros ceļus
sabiedriskās satiksmes nodrošināšanai;
sadarbojoties vietējām pašvaldībām un rajona padomei, veikt izpēti par meža
dzīvnieku

pārejas

vietām

uz

autoceļiem,

lai

nodrošinātu

nepieciešamos

dzīvnieku

aizsardzības un satiksmes drošības pasākumus;
rajona padomei kopā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” Aizkraukles nodaļu regulāri atjaunot
informāciju par satiksmes drošību apdraudošos ceļa posmos, izstrādāt priekšlikumus
satiksmes drošības uzlabošanai un ieplānot nepieciešamos uzlabojumus;
transporta

teritoriju

rekonstrukcijas

primāri

veicamos

darbus

izvērtēt

pēc

nepieciešamības, ka primāro neatliekamo medicīnisko palīdzību pilsētās ne mazāk kā 75%
gadījumu iedzīvotājs sasniegs 15 min laikā un pārējā teritorijā ne mazāk kā 75% gadījumu
iedzīvotājs sasniegs 25 min laikā;
jāattīsta rajona un vietējas nozīmes ceļu tīkls, nodrošinot visu rajona apdzīvoto vietu
sasniedzamību un labu satiksmi ar Aizkraukli, Koknesi, Jaunjelgavu, Neretu un Pļaviņām;
jāsaskaņo transporta un komunikāciju attīstības plānošana ar telpiskās attīstības un
zemes izmantošanas politiku;
jāparedz veloceliņu tīklu izveide, gājēju ielas, pastaigu un tūrisma takas, kā arī
perspektīvā jānodrošina pietiekošas teritorijas kājāmgājēju celiņu un veloceliņu tīklu
izveidei;

Atļautā► Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Veikt pasākumus ceļu seguma uzlabošanai un rekonstrukcijai.
Veicot darbus uz vai pie autoceļiem, paredzēt darba vietas aprīkošanu atbilstoši MK 02.10.2001
noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

5.24. KAPSĒTA
Iršu pagastā ir katoļu un luterāņu kapsēta, kas aizņem 1,2 ha un brāļu kapi. Jauna
kapsēta nav nepieciešama.
Kritušo dzīvnieku kapsēta Iršu pagastā nav bijusi un arī netiek plānota. Par kritušo
dzīvnieku utilizāciju ir noslēgts līgums ar SIA „Triāls”.
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5.25. VIDES STĀVOKLIS
Vides problēmas ir savstarpēji saistītas, tās aizsardzības jautājumi sagrupējami trīs
grupās: gaisa, ūdens un sauszemes ekosistēma.
Atmosfērā

nonākušais

piesārņojums

neatrodas

stacionārā

stāvoklī,

notiek

tā

pārvietošanās, koagulācija, sedimentācija, piesārņojuma atšķaidīšanās, koncentrēšanās un citi
procesi. Degšanas (mazuts, akmeņogles) procesos, degvielas un metāla ekstrakcijas procesos
veidojas sēra dioksīds. Slāpekļa oksīda galvenais emisijas avots ir dažāda veida degšanas
procesi, neatkarīgi no kurināmā veida, kā arī degvielas sadegšana dzinējos.
Iršu pagastā nav lielu gaisa piesārņojuma avotu un arī Iršu pagasta teritorijas attīstības
programmā nav paredzēta nozīmīgu industriālu objektu celtniecība. Galvenie piesārņotāji
pagastā ir katlu māja, individuālo māju apkure, transporta līdzekļi. Piesārņojuma avots var būt
arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas var piesārņot gaisu ar kaitīgām vielām nepareizas
ekspluatācijas rezultātā.
Dabas piesārņojumu var radīt patvaļīga atkritumu izgāšana mežos, lauku malās un
kādreizējos grants – smilts karjeros.
Pazemes ūdeņu piesārņojuma risks ir ūdensapgādes urbumu vietās, kuru izmantošana ir
pārtraukta, bet kuri nav tamponēti. Caur urbumu atverēm piesārņojošās vielas var nokļūt tieši
ūdens horizontā.
5.25.1.tabula

Piesārņojošās vielas ūdenī
Madonas reģionālās vides pārvaldes dati)
Piesārņojošā
viela
BSP 5
ĶSP
Suspendētās
vielas

LKvid gadā

LKmax

PSg

25.0000
125.0000
35.0000

30.000
150.0000
42.0000

0.4563
2.2813
0.6388

Lielāko ietekmi uz gruntsūdeņu piesārņojumu veido bijušās un esošās minerālmēslu
noliktavas un lielfermas ar augstu mājdzīvnieku blīvumu. Neskatoties uz to, ka lielfermu skaits ir
būtiski samazinājies, lopkopības ražošana vēl joprojām galvenokārt tiek koncentrēta tajās.
Lielfermu piesārņojošo ietekmi pastiprina arī tas, ka zemes reformas un privatizācijas gaitā ir
zaudējušas lauksaimniecībā izmantojamās platības, uz kurām izkliedēt šķidrmēslus.
Pagastā nav lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas un tie netiek savākti un attīrīti.
Iršu pagasta padomei ir izsniegta atļauja sekojošu darbību veikšanai:
¾ Siltumenerģijas un karstā ūdens ražošanai pagasta katlumājā ar katla jaudu 1.0 MW kā
kurināmo izmantojot koksni;
¾ Notekūdeņu nosēdumu un dūņu apsaimniekošanai - tiek vestas uz Kokneses pagastu
saskaņā ar līgumu;
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¾ Pazemes ūdens ieguvei AA1 Centrs 2 P600431 un AA2 Centrs 1 P600432 līdz 80 m3
diennaktī jeb 29 200 m3 gadā.
Gaisa aizsardzības pasākumu ievērošanai noteikti piesārņojošo vielu gaisā emitētie limiti:
5.25.2.tabula

Gaisā emitētās vielas
(Madonas reģionālās vides pārvaldes dati)
Piesārņojošā viela
g/s

mg/m3

t/gadā

Cietās daļiņas PM10

0.018

41

0.5569

Oglekļa oksīds CO

1.0837

2482

34.1736

Slāpekļa oksīdi NOx

0.1350

309

4.2579

Emisijas avots

nosaukums

Iršu ciema centrālā katlumāja
Apkures katls ar jaudu 1,0 MW
Kurināmais - koksne

Līdz 2008.gada 1. janvārim noteiktās emisijas robežvērtības:
3

cietajam kurināmajam CO emisijas robežvērtība - 3000 mg/m ;
NOx (oksīdu summa) emisijas robežvērtība - 650 mg/m

3

3

Cieto daļiņu emisijas robežvērtība - 3000 mg/m .
Pēc 2008.gada 1.janvāra piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības nedrīkst pārsniegt
sekojošus lielumus:
3

cietajam kurināmajam CO emisijas robežvērtība - 2000 mg/m ;
NOx (oksīdu summa) emisijas robežvērtība - 600 mg/m

3

3

Cieto daļiņu emisijas robežvērtība - 1000 mg/m .

5.25.3.tabula

Potenciāli piesārņotas vietas
(Latvijas Vides aģentūras dati, 2005.g.)
Vietas nosaukums

Ferma "Dūjas"
Bijusī DUS un degvielas bāze
Mehāniskās darbnīcas
DUS "Grodi"

Darbības nozare

0121-Liellopu audzēšana, piena lopkopība
5151-Cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un
līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
5020-Automobiļu tehniskā apkope un
remonts
5050-Automobiļu degvielas
mazumtirdzniecība

Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās intereses:
- saglabāt vides kvalitāti un relatīvi zemo piesārņojuma līmeni, ieviest vides auditu;

- nodrošināt pazemes ūdeņu monitoringu DUS, atkritumu izgāztuvju un citās
teritorijās, kurās var notikt pazemes ūdeņu piesārņošana;
- veikt regulāru atgāzu pārbaudi automobiļiem;
- higiēnas noteikumiem atbilstošu peldvietu izveide.
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Rajona teritorijas plānojuma prasības:
Vietējo teritoriju plānojumos noteikt rajona un vietējās nozīmes riska objektu
aizsargjoslas, atbilstoši likumam “Aizsargjoslu likums” un LR MK izstrādātai metodikai.
Visas applūstošo teritoriju robežas teritorijas ir precizējamas vietējo pašvaldību
plānojumos un detālplānojumos, izmantojot aktualizētu topogrāfisko karti un praktiskus
hidroloģiskus pētījumus.
Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Likvidēt esošos vides piesārņojumus.

5.26. RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI
Pagasta teritorijā no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem izplatīta upju erozija un
pārpurvošanās.
Upju erozija – saistīta ar gultnes procesiem. Upēm visā teritorijā raksturīgi sānu
erozijas procesi. Sānu erozija pastiprinās palu laikā un lietavu periodā paaugstinoties ūdens
līmenim upēs un palielinoties straumes ātrumam. Ūdens plūsma parasti izskalo krastus upes
līkumos, un gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās upju garenprofīli. Tāpēc saimnieciskā darbība
nav

jāizvērš

upju

palienēs,

pirmajā

virspalu

terasē

un

upju

gultnes

līkumojošajos

(meandrējošajos) posmos.
5.26.1.tabula

Riska teritorijas un objekti
Ārkārtējo situāciju cēloņi
Satiksmes negadījumi
Uguns un sprādzienbīstamas
teritorijas
Avārijas enerģētikas un
komunālās saimniecības
objektos
Dabas katastrofas

Ēku un būvju sagrūšana
Cilvēku masu pulcēšanās vietas
Drošības noteikumu
neievērošana uz ūdens

IRŠU PAGASTA PADOME

Riska teritorijas un objekti
Autoceļi
Meži un purvi
Neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
Bijušās degvielas uzpildes stacija un bāze
Ūdensvadi
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Plūdu apdraudētas teritorijas
Stipras vētras apdraudētās teritorijas
(vecie, bojātie koki autoceļu malās, pie mājām)
Neizmantotās ēkas un būves
Pamatskola, bērnu nams, bibliotēka
Ūdensteces un ūdenstilpnes
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Pārpurvošanās – viens no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas norit salīdzinoši
intensīvi, ja tam ir labvēlīgi apstākļi. Pie labvēlīgiem apstākļiem jāpieskaita vāji caurlaidīgi
nogulumi un nelabvēlīgi noteces apstākļi. Pārpurvošanās gaitā turpinās purvu augšana
horizontāli un vertikāli. Pārpurvotajās teritorijās, kur ierīkoti nosusināšanas grāvji, purvu
attīstības procesi ir stipri ierobežoti. Ja novadgrāvji tiek aizsprostoti, pārpurvošanās procesi
atjaunojas. Bieži to ietekmē arī bebru darbība.
Riska teritorijas raksturo palielināta avārijas vai nevēlamā procesa varbūtība vai
atkārtošanās biežums, seku apjoms un zaudējumi, ko izsaka kategorijas: cilvēku veselības vai
dzīvības apdraudējums, materiālie zaudējumi, kaitējums vai nevēlamas pārmaiņas vidē.
Applūstošās teritorijas. Upēm raksturīgi ir pavasara pali, rudeņos – uzplūdieni
(strauja, īslaicīga upes ūdenslīmeņa paaugstināšanās). Atšķirībā no paliem uzplūdieni ir
neregulāri, parasti tos izraisa intensīvs lietus. Pašvaldības rīcībā nav aplūduma 1% riska
teritoriju izvietojums pagastā.
Ievērojamu Iršu pagasta teritorijas daļu aizņem meži, mazāk purvi, kas ir ugunsbīstamas
teritorijas. Ugunsgrēka gadījumā palīdzību iespējams saņemt no Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Aizkraukles brigādes Pļaviņu posteņa. Nepieciešams izveidot šādu posteni
Koknesē sadarbībā ar Iršu un Bebru pagastiem. Ūdens ņemšanas vietas Iršu pagastā
ugunsdzēsības vajadzībām atrodas pie Iršu ūdenskrātuves pie dambja un var izmantot vairākus
hidrantus Iršu pagasta ciemā, kas parādīti plānotās (atļautās) izmantošanas kartē, kā arī lauku
apbūves teritorijās ieteicams ierīkot dīķus un iespēju ūdens ņemšanai ugunsdzēsības
vajadzībām ne tālāk kā 200m no viensētām.
Iršu pagastā darbojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda un Iršu centrā vairāki ierīkotie
hidranti atvieglo ugunsdzēsēju darbu. Ir saņemta arī samērā labā tehniskā stāvoklī esoša
ugunsdzēsības automašīna.
Aizkraukles rajona plānojums
Rajona plānojumā noteiktās rajona intereses:
- veikt iedzīvotāju izglītošanu ārkārtēju situāciju gadījumos;
- paredzēt ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamo ūdensapgādi, ievērojot attālumus
no esošajiem objektiem atbilstoši normatīviem;
- samazināt ārkārtējo situāciju risku, nodrošinot kontroli bīstamajos uzņēmumos un
riska objektos.
Risinājumi un pamatojums teritorijas izmantošanā
Izstrādāt riska teritoriju un objektu izmantošanas noteikumus.
Realizēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas projektu.
Ūdenskrātuvju un ūdensteču piemērošana ugunsdzēsības vajadzībām.

IRŠU PAGASTA PADOME

GALA REDAKCIJA

SIA „NAGLA IF”

72

III RRR ŠŠŠ UUU PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SS 222 000 000 777 ... --- 222 000 111 999 ... GGG AAA DDD III EEE MMM
I.DAĻA. PASKAIDROJUMA RAKSTS

6.

TERITORIJAS IZMANTOŠANA

Iršu teritorijas plānojuma karte “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlo krāsās
pašreizējo un spēkā esošā pagasta teritorijas plānojuma noteikto atļauto zemes iedalījumu
(zonējumu), apbūves un citās izbūves teritorijās (turpmāk tekstā tikai apbūves teritorija)
atbilstoši attiecīgajam zemes izmantošanas veidam.
6.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI UN TO APZĪMĒJUMI
Līdz šim pielietoti Ministru kabineta 31.07.2001. noteikumi Nr. 344 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība“, bet no 2007. gada 1. janvāra
pielietos Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumus Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu pārejas tabula
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, kas nosakāmi pēc 2007.gada 01.janvāra
NĪLM

Nosaukums

kods
0101

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1003

Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve

0101

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0303

Dīķsaimniecība

0201

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

0301

Publiskie ūdeņi

0302

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas

1202

Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve

0401

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

1004

Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve

0601

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

0701

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

0702

Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

0801

Komercdarbības objektu apbūve

0901

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
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0902

Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve

0903

Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve

0905

Reliģisko organizāciju ēku apbūve

0906

Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas,
robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve

0501

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa

0502

Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem

0503

Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas

0907

Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve

0908

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

1001

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

1002

Noliktavu apbūve

1101

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā

1104

Transportlīdzekļu garāžu apbūve

1105

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas

1201

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

1005

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka izstrādājot detālplānojumu vai zemes
ierīcības projektus.
6.2. ROBEŽAS
Ja rodas neskaidrības par teritorijas plānojuma kartē attēlotajām apbūves teritoriju vai
to daļu robežām, tad jāievēro, ka apbūves teritoriju vai to daļu robežas ir ielu sarkanās līnijas
vai zemesgabalu robežas, ja vien acīmredzami nav attēlots citādi. Jebkurā neskaidrību gadījumā
skatīt digitālo karti.
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7. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI UN PAMATOJUMS
Visām teritorijām plānojuma risinājumi un pamatojums sniegts saistošajā daļā kā
plānotā (atļautā) izmantošana, bet citas prasības noteiktas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos un attēlotas kartē “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (mērogā 1:10 000).

7.1. DABAS TERITORIJAS
Dabas teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes
vienību (vai to daļas), kuru izmantošanas un apbūves veids sabiedrībai brīvi pieejamas
(izņēmums – ja to ierobežo spēkā esošie normatīvie akti) neapbūvētas un neapbūvējamas
teritorijas ar daļēji vai pilnīgi dabisku veģetāciju (piemēram, dabīgas pļavas, mitrāji, meži,
mežaparki, birzis, apstādījumi, skvēri, alejas, kapsētas) kuras netiek intensīvi koptas,
labiekārtotas un apsaimniekotas. Šo teritoriju kompleksā ietver arī tajās izvietotās sabiedrībai
pieejamās ūdenstilpes un ūdensteces. Šo teritoriju izmantošana saistītas ar ekstensīvu
brīvdabas atpūtu, dabas tūrismu un dabas aizsardzību. Patreizējo dabas teritoriju apjoms
būtiski netiek samazināts, jo nav paredzams iedzīvotāju skaita pieaugums pagastā.
7.1.1. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS
7.1.1.1. Lauksaimniecības izmantojamās teritorijas
Lauksaimniecības izmantošanas teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas
daļas, kurās īpašumu zemes vienību (vai to daļas), un gabalu primārā izmantošanas veids ir
lauksaimnieciskās produkcijas ražošana (tīrumi, pļavas, ganības, sakņu un augļu dārzi, lopu
novietnes u.c.) .
Lauksaimniecības zemes izdalītas, lai veicinātu pagasta ainavisko un bioloģisko
daudzveidību, daudzfunkcionālās lauksaimniecības attīstību. Lauksaimniecības teritorijas atrodas
ārpus ciema. Augstvērtīgas lauksaimniecības zemes nozīmē zemesgabalus ar paaugstinātu
organikas (trūda) saturu, meliorētas platības, kuras piemērotas mehanizētai apstrādei un kur
primārais zemes izmantošanas veids ir zemes izmantošana, lai ražotu laukkopības un lopkopības
produktus, bet pagastā nav nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, polderi.
Nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes ir zemes ar vērtību 50 balles vai augstāk un
platību 50 ha jeb lielākas. Iršu pagastā augstākā zemes vērtība ir 45 balles un tā ir tikai 154 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes un polderi pagastā neatrodas.
Minimālā zemes vienība, uz kuras iespējams uzbūvēt objektu lauku apbūvē viensētu ir 2 ha , bet no tiem transformācijai apbūvei paredzēti līdz 0,5 ha.
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7.1.1.2. Lauku apbūves teritorijas
Lauku apbūves zona nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju
izmantošanas veids šobrīd ir lauksaimniecība, ko atļauts transformēt par apbūves zemi
dzīvojamās,

darījumu,

mazumtirdzniecības

un

pakalpojumu

objektu

apbūves

nolūkos.

Pieļaujama vieglās rūpniecības uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana.
Lauku apbūves ietvaros iespējams attīstīt lauku tūrismam un individuālam darbam paredzētu
darbību, ja šāda intereses pagasta iedzīvotājiem rastos. Īpaši izdalītas divas teritorijas tūrismam
un rekreācijai pie Iršu ūdenskrātuves un Pērses upes.
Dabas pamatnes teritorijas - bioloģiski vērtīgu zālāju teritorijas un aizsargjoslu teritorijas
Iršu pagastā noteiktas atbilstoši Lauku atbalsta dienesta datiem. Teritorijas drīkst izmantot
siena ieguvei un ganīšanai, bet nedrīkst transformēt citā lietošanas veidā un uzart. Minimālā
zemes vienība, uz kuras iespējams uzbūvēt objektu ir ne mazāka kā 0,3 ha platībā un ne tuvāk
kā 300 m no otra apbūves objekta, izstrādājot detālplānojumu. Kā lauku apbūves teritorijas
izdalītas esošās viensētas un kā lauku apbūves teritoriju perspektīva - var veidot arī jaunas
viensētas.
Lauku apbūves objekti – atsevišķi pakalpojuma objekti un viensētas, kuru
lauksaimniecības zemes atrodas pagastā no

jauna veidojamu zemesgabalu

(parceļu) minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 5000 m2, to attiecīgi pamatot ar
detālplānojumu, bet apbūves blīvums 30 %, bet ne vairāk kā 2500m².

7.1.attēls. Kūtiņām ciemā nepieciešama rekonstrukcija
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7.1.2. MEŽA UN PURVA TERITORIJAS
7.1.2.1. Meži un purvu teritorijas
Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas,
kurās īpašumu zemes vienību (vai to daļas) apsaimnieko atbilstoši mežu apsaimniekošanu
regulējošiem normatīvajiem aktiem. Mežu teritorija nozīmē teritoriju, kur galvenais zemes un
būvju izmantošanas veids ir mežsaimniecība, arī kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie
pakalpojumi. Mežs ir arī atpūtas vieta. Izņēmuma gadījumā meža apsaimniekošanas vai citas
funkcionalitātes nodrošināšanai ir iespējama arī viensētas izbūve uz vismaz 2 ha lielas zemes
vienības.
Pēc VAS Latvijas valsts mežu un fizisku personu iesniegumiem paredzēta
mazvērtīgu

lauksaimniecības

zemju

apmežošana

un

meža

ceļu

izbūve

un

rekonstrukcija.
Atļauta viena dzīvojamā māja transformējot zemi līdz 0,5 ha platībā zem
apbūves lauksaimniecības teritorijās, viena viensēta izvietojama uz 2,0 ha vai lauku
apbūvei nedrīkst būt mazāka par 3000 m2.
7.1.2.2. Apmežojamās teritorijas
Plānojumā

pamatojoties

uz

iedzīvotāju

iesniegumiem

paredzētas

apmežojamās

teritorijas. Teritorijas plānojumā kā apmežojamās teritorijas ir noteiktas fizisko un juridisko
personu īpašumā vai lietošanā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras paredzēts
transformēt par meža zemēm. Apmežojamās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas izvietotas
pa visu pagasta teritoriju un tās nav ekonomiski izdevīgi izmantot lauksaimnieciskajā ražošanā.
Uzrādītas atsevišķas apmežojamās teritorijas pēc VAS „Latvijas valsts mežu” pieprasījuma.
7.1.3. ŪDEŅU TERITORIJAS
Ūdens baseinu teritorijas ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu
zemes vienību (vai to daļas), un gabalu primārā izmantošana veids nozīmē teritorijas, kur
uzkrājas ūdens ar caurteci vai bez tās, ūdenssaimniecībai zivsaimniecības un rekreatīviem
mērķiem (makšķerēšanai, atpūtai pie ūdens u.tml) vajadzībām. Teritoriju izmantošana var
izrietēt no šo teritoriju īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanu nepieciešamības, piemēram,
tilti, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas un citas hidrotehniskas būves.
Lauksaimniecības

izmantošanas

teritorijās

iespējama

zemes

transformācija

dīķu

izveidošanai. Līdz 1000 m² nemeliorētās zemēs nav nepieciešama transformācija.
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Pagasta ievērojamākā ūdenstilpne ir Iršu dzirnavu ezers, kuru paredzēts attīstīt kā
tūrisma un rekreācijas teritoriju. Pagasta upes Bebrupe, Lokmane un Iršupīte ir nelielas upes.
Pērse upe ir pievilcīga rekreācijai un atpūtai. Liela nozīme ir arī tam vai ūdens noteka ir bijusi
iekļauta meliorācijas projektos un Iršos regulētas ūdens notekas ir ŪSIK kods 41444:01
Lokmanes upe piketi 206/72 -247/48, ŪSIK kods 414452:01 Bebrupe,

piketi 553/06 - 511/02,

piketi 504/52-119/84, ŪSIK kods 416:01 Pērse piketi 439/48-411/20.
Ūdenstilpnes, ūdensteces - plānojumā izdalītas atbilstoši esošajai situācijai.
Aizsargjoslas noteiktas izmantošanas un apbūves noteikumos un parādītas plānotās
(atļautās) izmantošanas kartē.
Jaunai ūdens objekti izvietoti saskaņā ar iesniegumiem, bet to izveide var
notikt jebkuru izmantošanas teritoriju ietvaros, ja kalpo ugunsdzēsības vajadzībām.

7.2. SPECIĀLĀS TERITORIJAS
7.2.1. Kapsētu teritorijas
Kapsētu teritorijas ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes
vienību (vai to daļas), un gabalu primārā izmantošana zemes izmantošanas un apbūves veids
ietver darbojošās un nedarbojošās (slēgtās) kapsētas.
Teritorijas plānojumā kā zemes, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir
kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku apbūve ir noteiktas kapsētas teritorija Iršu
kapsētai. Kapsētas aizsargjoslas platums:
Iršu kapi – 300 m.
Brāļu kapi – 25 m, kas noteikta ētisku apsvērumu dēļ.
Šobrīd un arī perspektīvie ētisku apsvērumu dēļ jauna apbūve aizsargjoslas
teritorijā nav paredzēta.
Jauna kapsētas vai esošās teritorijas paplašināšana nav paredzēta.
7.2.2. Tūrisma un rekreācijas teritorijas
Tūrisma un rekreācijas objektu teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas
daļas, kurās īpašumu zemes vienību un gabalu galvenais zemes izmantošanas un apbūves veids
ir lauku tūrismu un ar to saistītās būves, saglabājot mežu, pļavas, lauksaimniecisko ražošanu,
veidojot parkus, skvērus, kopā ar tajās ietilpstošām ūdenstilpēm un ūdenstecēm, objekti, kas
saistīti ar lauku tūrismu, atpūtas iespējām, nakšņošanu un izklaidi, atklātas sporta būves, spēļu
un rotaļu laukumi.
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Izdalītas divas ar dzeltenu kontūru iezīmētas un noteiktas zonas pie Iršu
ūdenskrātuves un Pērses, kurās iekļautas arī uz īpašnieku ierosinājumiem noteiktās
jauktas dzīvojamās un komercobjektu apbūves teritorijas.

7.3. A P B Ū V E S T E R I T O R I J A S
7.3.1. DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS
7.3.1.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas
Teritorijas plānojumā kā Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas izdalītas zemes,
kuras paredzētas savrupmāju apbūvei. Savrupmāju apbūve paredzēta Iršu ciemā. Zemes
gabalu lielums savrupmāju apbūves teritorijās atkarīgs no iespējām pievienoties centralizētām
ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas tīkliem. Ja šāda iespēja līdz būvatļaujas saņemšanai
ir nodrošināta – zemes gabala lielums ir 1200 m², bet ja nav pieslēguma iespēja centralizētām
inženierkomunikācijām - 2500 m².
7.3.1.2. Jauktas publisko objektu un daudzdzīvokļu dzīvojamās
apbūves teritorijas
Jauktas publisko objektu un daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas ir pašvaldības
administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes vienību un gabalu primārās izmantošanas
un apbūves veids ir dzīvojamā apbūve ar 1-3 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, bet
palīgizmantošana - cita atļautā izmantošana, kas izvietojama dzīvojamo māju pirmajos stāvos,
piebūvēta dzīvojamai mājai vai atrodas tajā pašā zemesgabalā un nerada būtisku piesārņojumu.
Vēsturiski veidojies, ka daudzdzīvokļu ēkās izvietojušies pakalpojumu un darījumu objekti, kas
arī tiek saglabāti.
Minimālais zemes gabala lielums ir 1200 m², nepieciešams pieslēgums
centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas komunikācijām.
Ēkās, galvenokārt pirmajos stāvos, paredzot atsevišķas ieejas, var izvietot
publiski

pieejamus

objektus

–

sabiedriskus

un

darījuma

objektus

kā

papildizmantošanu. Izbūvēt atbilstošas autostāvvietas un atsevišķas ieejas.
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7.3.1. attēls. Ceļu krustojums
7.3.2. PUBLISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS
7.3.2.1.Sabiedriskas objektu apbūves teritorijas
Sabiedrisko objektu apbūves zona - teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas
daļas, kurās īpašumu zemes vienību vai to daļu primārās izmantošanas un apbūves veids kalpo
sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības,
kultūras, zinātnes, ārstniecības, atpūtas, sociālās aprūpes vai citu līdzīgu nekomerciālu iestāžu
izvietošanu, bet palīgizmantošana dzīvoklis un cita atļautā izmantošana.
Teritorijas plānojumā sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorijas izdalītas atbilstoši
esošai situācijai: ietver pagasta pārvaldes iestādes, pastu, pakalpojuma objektus, pamatskolu,
bērnu namu.

.
7.3.2. attēls. Iršu pagastmāja un skola
7.3.2.2.Komercobjektu apbūves teritorijas
Komercobjektu teritorijas nav atsevišķi parādītas plānojuma kartē, bet tā kā papildus
izmantošana iespējama gan rūpnieciskās, gan savrupmāju un lauku apbūves teritorijās, tad ir
doti nosacījumi, kas regulē šo objektu būvniecību.
IRŠU PAGASTA PADOME

GALA REDAKCIJA

SIA „NAGLA IF”

80

III RRR ŠŠŠ UUU PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SS 222 000 000 777 ... --- 222 000 111 999 ... GGG AAA DDD III EEE MMM
I.DAĻA. PASKAIDROJUMA RAKSTS

7.3.2.3. Jauktas dzīvojamās un komercobjektu teritorijas
Jauktas dzīvojamās un komercobjektu teritorijas - ir pašvaldības administratīvās
teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes vienību un gabalu galvenais zemes izmantošanas un
apbūves veids ir savrupmāju un lauku tūrisma attīstība ārpus ciema robežām saglabājot dabas
pamatni, kopā ar tajās ietilpstošām ūdenstilpēm un ūdenstecēm, objekti, kas saistīti ar lauku
tūrismu, atpūtas iespējām, nakšņošanu un izklaidi, atklātas sporta būves, spēļu un rotaļu
laukumi.
Izdalītas divas zonas pie Iršu ūdenskrātuves un Pērses, pamatojoties uz
īpašnieku ierosinājumiem.
7.3.3. RAŽOŠANAS OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS
7.3.3.1. Ražošanas un komunālo objektu apbūves teritorijas
Teritorijas plānojumā kā zemes, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir
Rūpniecības objektu un komunālo objektu apbūves teritorijas, ir pašvaldības administratīvās
teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes vienību un gabalu primārā izmantošana zemes
izmantošanas un apbūves veids ir siltumapgādes, ūdenssaimniecības, kanalizācijas, drenāžas,
telekomunikāciju un elektroapgādes objektu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju
izvietojuma teritorijas un noteiktas ražošanas objektu teritorijas, ar mērķi veicināt pagasta
ekonomisko attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanu.
Ražošanas teritorijas, kur galvenokārt atrodas darbojošās, pārprofilētas vai nedarbojošās
fermas, kokapstrādes uzņēmumi, ūdens ņemšanas iekārtas, katlu mājas, notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas un būves, sūkņu stacijas un var atrasties mobilo sakaru torņi, garāžas, kā arī darījuma
objekts – veikals vai pakalpojumu iestāde. Pie daudzdzīvokļu mājām izvietotas atsevišķas
individuālās kūtiņas, divās vietās aiz pašvaldības ēkas uz kapsētas pusi un centrā, ir garāžas.
Ciema centrā esošās kūtiņām ir jāveic pasākumi, lai vidi estētiski sakārtotu vai atrastu citu
pielietojumu, vizuāli norobežotu.
Jaunas teritorijas paredzētas atsevišķās zemnieku saimniecībās, paredzot
nodalīt konkrētu teritoriju lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmuma izvietošanai vai
arī esošo uzņēmumu teritoriju paplašināšanai, ražošanas atjaunošanai.
Minimālā

zemes

gabala

lielumu

galvenokārt

nosaka

tehnoloģiskā

nepieciešamība un funkcija, bet tas nevar būt mazāks par 600 m².
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7.3.4. TEHNISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS
7.3.4.1.Līnijbūvju teritorijas
Līnijbūvju teritorijas plānojumā izdalītas, lai parādītu inženierkomunikāciju un transporta
līnijveida objektus.
Atsevišķi izdalītas teritorijas, kuru galvenais izmantošanas veids ir autotransporta,
velosipēdu un gājēju satiksme un satiksmes apkalpes būves, un teritorijas.
Autotransporta apbūves teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas,
kurās īpašumu zemes vienību un gabalu primārās izmantošanas un apbūves veids ir valsts un
pilsētas kopējas izmantošanas inženierbūves, kas izmantojamas auto transportlīdzekļu un gājēju
satiksmei, kā arī satiksmes apkalpes būves. Ielu un ceļu teritorijā (galvenokārt starp brauktuvi
un sarkano līniju) izvieto arī maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas un inženiertehnisko
komunikāciju objektus.
Teritorijas plānojumā kā zemes, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa ir
satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (11), ir noteikti: 1. šķiras un 2. šķiras valsts
autoceļi, pašvaldības autoceļi un ielu trases, tilti, elektropārvades līnijas un ar tām saistītās
būves.
Atļautā izmantošana, autoceļu aizsargjoslas un nodalījuma joslas norādīti apbūves
noteikumos.
Kā līnijbūves uzrādītas arī 20 kV un 110 kV elektrolīnijas ar tām noteikto aizsargjoslu.
Jaunas augstsprieguma līnijas nav paredzētas.
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7.4. KOPĪGO INTEREŠU TERITORIJAS
Kopīgo interešu teritorijas – teritorijas kaimiņu pašvaldību un Iršu pagasta pierobežā, kuru
attīstība var ietekmēt nekustamā īpašuma izmantošanu kaimiņu pašvaldībā un Iršu pagastā.
Teritorijas nosaka abpusēji vienojoties pašvaldībām. Kopīgo interešu teritorijas nosacījumi stājas
spēkā, ja kopīgo interešu teritorijas un būvprojektu saskaņošana notiek abpusēji. Šobrīd
pierobežas teritorijās nav paredzēti konkrēti jauni objekti, kas būtiski varētu ietekmēt kaimiņu
pašvaldības.

7.5. TERITORIJAS PAŠVALDĪBU FUNKCIJU
NODROŠINĀŠANAI
Teritorijas pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamas, lai garantētu pašvaldību
funkciju izpildi saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”.
Saglabāt

teritorijas

pašvaldības

funkciju

nodrošināšanai,

lai

izmantotu

teritorijas

pašvaldības attīstībai – sociāliem, rekreatīviem, inženierkomunikāciju nodrošinošiem mērķiem.
Teritorijas pašvaldību funkciju nodrošināšanai ir atļauts izmantot teritorijas saskaņā ar
likumu „Par pašvaldībām”;
1. sabiedriskie – administratīvie, kultūras, sporta, atpūtas u.t.l. objekti;
2. tūrisms, sports un rekreācija, pludmales, peldvietas, atpūtas vietas brīvā dabā mežos,
pie ūdeņiem;
3. transporta infrastruktūra – vietējas nozīmes ceļi, auto stāvlaukumi; noliktavas,
uzglabāšanas laukumi (attēloti atsevišķi);
4. rekreācijas nolūkos mazdārziņi un sakņu dārzi;
5. parki, skvēri, apstādījumi un citas dabas pamatnes teritorijas;
6. inženierkomunikāciju trases un objekti;
7. sociālie objekti;
8. sociālais dzīvojamais fonds.

Rajona teritorijas plānojuma prasības:
Izmantot pašvaldību funkciju nodrošināšanai.
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7.6. VADLĪNIJAS APDZĪVOJUMA TERITORIJU PLĀNOŠANAI
Ir jāveicina tradicionālās apdzīvojuma struktūras saglabāšana un attīstība – sakārtot
esošās apdzīvotās vietas un izvairoties no jaunu apdzīvoto vietu veidošanās un
nekontrolētas izplešanās.
Jaunā apbūve ir jākoncentrē esošo apdzīvoto vietu robežās, maksimāli izmantojot
esošās apbūves teritorijas, inženiertīklus un transporta infrastruktūru.
Plānojot apdzīvoto vietu inženiertehnisko nodrošinājumu, ir jāmeklē videi draudzīgi
risinājumi un tehnoloģijas, lai taupītu energoresursus un samazinātu vides piesārņojumu.
Apbūve ir jākoncentrē noteikto apdzīvoto vietu attīstības teritoriju robežās un
apbūvēto teritoriju robežās, pēc iespējas izvairoties no jaunu mājokļu teritoriju veidošanas
atvērtajā telpā.
Plānojot jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, darba vietu veidošanu,
pēc iespējas jāizmanto jau esošā infrastruktūra un neizmantotās, pamestās apbūves
teritorijas.
Plānojot apdzīvotās vietas, ir jāveido līdzsvars starp teritorijā izvietoto mājokļu, darba
vietu un pieejamo pakalpojumu skaitu, paredzot teritorijas sabiedriska rakstura apbūvei,
darījuma iestādēm, ražošanas attīstībai un tehniskai apbūvei, atbilstoši katras apdzīvotās
vietas specifikai.
Jāpaaugstina esošo lauku apdzīvoto vietu dzīvotspēja un jāsaglabā raksturīgā lauku
apdzīvojuma struktūra, stiprinot mazos lauku centrus – ciemus kā ekonomiskās, sociālās un
kultūras dzīves atbalsta punktus.
Lauku centros ir jāuztur un jāattīsta pakalpojumi, jānodrošina nepieciešamā
inženiertehniskā infrastruktūra, sakari un komunikāciju iespējas.
Plānojot jaunas mājokļu teritorijas, ir jānosaka prasības vides un ainavu aizsardzībai,
jāparedz visa nepieciešamā inženiertehniskā infrastruktūra.
Nav pieļaujama jaunu mājokļu ciematu veidošana ārpus apdzīvotajām vietām, ja tur
netiek nodrošināta visa nepieciešamā sociālā un inženiertehniskā infrastruktūra.
Noteikt teritorijas plānojuma realizācijas gaitu, nosakot, ka jaunas dzīvojamās
apbūves teritorijas veidojamas tikai pēc tam, kad apgūtas jau uzsāktās.
Jāparedz detālplānojumu realizācijas kārtība un termiņi, nosakot attīstītāja atbildību.
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8. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA
Iršu pagasta teritorijas plānojums ir gatavots būvniecības un nekustamā īpašuma vērtības
pieauguma laikā. Iespējamo pārmaiņu rezultātā vai konfliktu teritorijās radīsies jautājumi par
plānojuma grozījumiem. Grozījumus teritorijas plānojumā var ierosināt Iršu pagasta padome, kā
arī priekšlikumus iesniedz fiziskas un juridiskas personas.
Atkarībā no turpmākās izpētes un plānošanas procesa virzības, iespējamie izņēmumi
zemesgabalu attīstības plānošanā noskaidrojami institūcijā, kas izpilda Būvvaldes funkcijas.
Pēc pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā pašvaldība nodrošina plānojumā
paredzēto detālplānojumu un citu detalizācijas projektu izstrādāšanu. Detālplānojumā tiek
precizēti un detalizēti pagasta teritorijas plānojuma priekšlikumi un prasības, kā arī teritorijas
robežas, kurās šīs prasības ir spēkā. Detālplānojums izstrādājams uz topogrāfiskā materiāla
pamata mērogā 1 : 500 vai 1 : 2000.
Turpmāk, detalizējot Iršu pagasta teritorijas plānojumu, pirms zemesgabalu sadalīšanas,
apvienošanas

vai

būvniecības

uzsākšanas

detālplānojumu

jāizstrādā

normatīvos

aktos

paredzētos gadījumos Ministru Kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 54.punkts paredz, ka :

54. Teritorijai, kurā paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai jauna būvniecība,
detālplānojumu nepieciešams izstrādāt:
54.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajā teritorijā;
54.2. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā;
54.3. kompleksai teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunas transporta
infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve;
54.4. lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā un meža teritorijā, kurā teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana primāri noteikta apbūvei.
(MKN 13.11.2007. noteikumu nr.751 redakcijā)
55. Vietējās pašvaldības dome (padome), pieņemot pamatotu lēmumu, var paredzēt
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijām, kuras nav minētas šo noteikumu 54.punktā
sekojošos gadījumos:


brīvām, neapbūvētām apdzīvoto vietu teritorijām un teritorijām, kurām apbūves
noteikumos nav pietiekami detalizēti apbūves noteikumi, neapbūvētām vienlaidus
teritorijām, detālplānojumā ieteicams izstrādāt kopēju koncepciju un ceļu shēmu;



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



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



ja teritorijas plānojuma mērogs nenodrošina pietiekamu detalizāciju un precizitāti vai
nav noteiktas aizsargjoslas un to noteikšana ir sarežģīta, kas nav atrisināma ar zemes
ierīcības projektu;
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papildizmantošanas precizēšanai;



teritorijām, kuras transformē apbūves zemēs.



kā arī detālplānojumu kā teritorijas plānojuma detalizācijas projektus izstrādā:



dabas pamatnes teritoriju precizēšanai un noteikšanai, kas paredzētu katrā konkrētā
īpašumā apdzīvotās vietās gar transporta maģistrālēm izvietot zaļās zonas;



ainavu inventarizācijas un saglabāšanas pasākumu noteikšanai;



centralizēta inženierkomunikāciju attīstības shēmas;



apdzīvoto vietu vai to daļu detālplānojumi:



vai nepieciešamas arī atsevišķu sadaļu padziļināta izpēte vai izstrāde.

Detālplānojums nevar būt par pamatu teritorijas plānojuma grozījumu izdarīšanai.


un citos likumdošanā noteiktajos gadījumos.
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¾ Aizkraukles rajona pilsētu un pagastu pašvaldību apvienošanās (sadarbības) iespēju
izpētes projekts. 2000. Izpildītājs: Aizkraukles rajona padome.
¾ Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns. 2003. SIA „Daugavas projekts”.
¾ A.Boruks. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā.
¾ J.Urtāns, J.Zilgalvis, D.Babre,I. Tapiņa, J.Āboltiņš, J.Lasmanis. Kultūras mantojums
Aizkraukles novadā. 2001.
¾ Enciklopēdija „Latvijas pagasti” – Iršu pagasts 365.lpp.
¾ Institūciju un organizāciju sniegtā informācija.
¾ Pašvaldības dati.
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PIELIKUMI
1.Dabisko meža biotopu (DMB) un biotopu robežas - 87
2.Valsts meliorācijas būves Aizkraukles rajona Iršu pagastā - 88.
1.pielikums

DABISKO MEŽA BIOTOPU (DMB) UN BIOTOPU ROBEŽAS

Nr.p.

Kvartāla

Nogabala

Biotopa

DMB tips

k.

Nr.

Nr.

Nr.

1.

150

2

550_0

LAP

9,1

2.

150

3

547_0

LAP

3,3

3.

150

4

549_0

LAP

5,6

4.

150

5

551_0

LAP

5,2

5.

150

6

552_0

LAP

3,9

6.

150

8

548_0

LAP

2,3

7.

150

9

546_0

MIS

2,7

8.

150

10

545_0

MIS

1,2

9.

150

11

544_0

MIS

6,4

10.

150

12

542_0

MELN

0,6

11.

150

13

543_0

MELN

0,8

12.

150

14

541_0

MIS

0,7

13.

150

15

539_0

MIS

1,4

14.

150

16

540_0

MIS

2,5

15.

150

17

522_0

MELN

0,6

16.

150

18

553_0

MIS

2,5

17.

150

19

554_0

MIS

1,0

18.

150

20

538_0

MIS

0,6

19.

151

14

523_0

MELN

0,6

platība, ha

Kopā
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2.pielikums

VALSTS MELIORĀCIJAS BŪVES AIZKRAUKLES RAJONA IRŠU PAGASTĀ.
(Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes dati)

Nosaukums

ŪSK kods

Baseins
(km2)

Garums
(km)

Pelava *
N-40
Bebrupe
N-2
Lokmane
N-1
Pērse**
N-39

4162

114,7

41446

22

Regulētais
garums
(km)
19,59

Gads, kurā
veikti
remontdarbi
1964

26,2

28

5,645

1962

41444

28,9

21

8,345

1965

416

34

50

6,71

1960

* aptver Aiviekstes, Iršu, Vietalvas, Klintaines un Kokneses pagastu teritorijas
** aptver Bebru un Iršu pagastu teritorijas
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