
Dignājas pagasta padome 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGNĀJAS PAGASTA 

TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

 

I daļa 

 

Paskaidrojuma raksts 

 

 

 

 
Dignāja 

2006

APSTIPRINĀTS 
Dignājas pagasta padomes sēdē  

20.03.2007.g. lēmums ___ (protokols Nr.___) 



Dignājas pagasta teritorijas plānojums    2

SATURS 

IEVADS................................................................................................................4 

1. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS UN 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI .............................................8 

1.1. Plānošanas situācija ...................................................................................................8 

1.2. DIGNĀJAS pagasta pašreizējās izmantošanas pārskats......................................10 
1.2.1. Teritorijas ģeogrāfiskais stāvoklis .......................................................................10 
1.2.2.Teritorijas lietošanas mērķi...................................................................................11 
1.2.3. Teritorijas īpašumu struktūra ...............................................................................12 
1.2.4. Iedzīvotāji un apdzīvojums..................................................................................14 
1.2.5. Zeme ....................................................................................................................15 
1.2.6. Reljefs un derīgie izrakteņi ..................................................................................16 
1.2.7. Klimats.................................................................................................................17 
1.2.8. Ūdeņi....................................................................................................................18 
1.2.9. Meži .....................................................................................................................20 
1.2.10. Kultūras un dabas mantojums............................................................................21 
1.2.11. Satiksmes infrastruktūra.....................................................................................23 
1.2.12. Inženierinfrastruktūra.........................................................................................24 
1.2.13. Sociālā infrastruktūra .........................................................................................26 
1.2.14. Civilās aizsardzības sistēma...............................................................................27 
1.2.15. Uzņēmējdarbība un ekonomiskās aktivitātes.....................................................28 

2. DIGNĀJAS PAGASTA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN VIRZIENI..........................30 

3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI ..................................................33 

3.1. Plānojuma pamatnostādnes ....................................................................................33 

3.2.PERSPEKTĪVĀ TERITORIJAS IZMANTOŠANA.............................................34 
3.2.1. Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija..............................................................34 
3.2.2. Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija...............................................................40 
3.2.3. Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija ...................................................41 
3.2.4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorija .....................................................42 
3.2.5. Jaukta daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves un sabiedriskas nozīmes, darījuma 
iestāžu apbūves teritorija................................................................................................42 
3.2.6. Lauku apbūves teritorija ......................................................................................43 
3.2.7. Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorija .................................................43 
3.2.8. Darījuma iestāžu apbūves teritorija .....................................................................44 
3.2.9. Jauktas sabiedriskas nozīmes un darījuma iestāžu apbūves teritorija..................44 
3.2.10. Jaukta ražošanas, darījumu, tehniskās apbūves teritorija...................................45 
3.2.11. Ražošanas objektu apbūves teritorija.................................................................46 
3.2.12. Labiekārtotas koplietošanas teritorijas...............................................................46 
3.2.13. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas.......................................................47 
3.2.14. Satiksmes infrastruktūras teritorija ....................................................................48 
3.2.15. Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma teritorija un objekti ...............................48 



Dignājas pagasta teritorijas plānojums    3

3.2.16. Ūdenssaimniecības teritorijas. ...........................................................................52 
3.2.17. Speciālās –karjeru izstrādes teritorijas un atradnes ...........................................55 
3.2.18. Kapsētu teritorija................................................................................................55 
3.2.19. Rekultivējamā potenciāli piesārņotā teritorija ...................................................57 
3.2.20. Kopējo interešu teritorijas..................................................................................57 
3.2.21. Detālplānojuma teritorijas..................................................................................58 

4. VADLĪNIJAS TURPMĀKAJAI PLĀNOŠANAI ..............................................59 

PIELIKUMI .........................................................................................................60 
 



Dignājas pagasta teritorijas plānojums    4

Teritorijas plānojums ir Dignājas pagasta attīstības un zemes izmantošanas 

politikas dokuments turpmākai pagasta attīstībai. Plānojuma pamatuzdevums ir noteikt 

Dignājas pagasta attīstības iespējas, virzienus un ierobežojumus, parādīt esošo un plānoto 

zemes izmantošanu un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumus.  

Dignājas pagasta teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar perspektīvu uz 12 gadiem 

- līdz 2018. gadam. 

Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus, kā arī, 

uzsākot jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārdalīšanu, 

būvniecību, tai skaitā esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, 

inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, zemes 

transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību pašvaldības 

teritorijā. 

Dignājas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar LR likumu 

“Teritorijas plānošanas likums” (22.05.2002.) un LR Ministru kabineta noteikumiem 

(19.10.2004. Nr.883) “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un 

pamatojoties uz: 

• Dignājas pagasta padomes 2000. gada 23.maija lēmumu Nr.12 (sēdes protokols 

Nr.61.) par Dignājas pagasta teritorijas attīstības plāna 1.redakcijas apstiprināšanu; 

• Dignājas pagasta padomes 2004. gada 12.novembra lēmumu Nr.2 (sēdes protokols 

Nr.22.) par Dignājas pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanu; 

• LR Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības inspekcijas sniegtajiem nosacījumiem 

(09.12.2004. Nr.79 un 03.12.2004. Nr.71); 

• Lauku Atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

sniegtajiem nosacījumiem (06.12.2004. Nr.1.1.-10/712)  

• LR Valsts Zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas sniegtajiem 

nosacījumiem (07.12.2004. Nr.1–7.3/912) 

• VAS “Latvenergo” filiāle Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli sniegtajiem nosacījumiem 

(07.12.2004. Nr.36M500-19/130) 

• A/S “Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība sniegtajiem 

nosacījumiem (08.12.2004. Nr.03-5/706) 

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils brigādes sniegtajiem 

nosacījumiem(10.12.2004. Nr.22/23-263) 

IEVADS 
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• VAS “Latvijas Valsts Ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļas sniegtajiem 

nosacījumiem (13.12.2004. Nr.21) 

• Jēkabpils rajona padomes teritoriālās attīstības plānošanas un investīciju nodaļas 

sniegtajiem nosacījumiem (17.12.2004. Nr.3-6-56) 

• LR Vides Ministrijas Daugavpils Reģionālās Vides pārvaldes sniegtajiem 

nosacījumiem (27.12.2004. Nr.3.1-6.) 

• A/S “Latvijas Gāze” stratēģijas un attīstības daļas sniegtajiem nosacījumiem 

(29.12..2004. Nr.14-1-1/2573) 

• LR Reģionālās Attīstības un Pašvaldību Lietu ministrijas sniegtajiem nosacījumiem 

(11.03.2005. Nr.1-06/1795) 

• Vides pārraudzības Valsts biroja sniegtajiem nosacījumiem (03.06.2005. Nr.3-

01/1348) 

• V/A “Sabiedrības Veselības aģentūra” Jēkabpils filiāles sniegtajiem nosacījumiem 

(07.06.2005. Nr.23.1-13/271) 

• Valsts meža dienesta Jēkabpils virsmežniecības sniegtajiem nosacījumiem 

(20.06.2005. Nr.265) 

Teritorijas plānojuma izstrādē ievēroti Zemgales plānošanas reģiona stratēģija un 

Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma nosacījumi.  

Teritorijas plānojuma izstrādē ievērota pagasta padomes deputātu un darbinieku 

ieteikumi, kā arī sabiedriskās apspriešanas procesā saņemto fizisko un juridisko personu 

priekšlikumi. 

Pagasta teritorijas plānojuma sagatavošanai kā pamatkarte izmantota Latvijas 

ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātā VZD vienkāršotā topogrāfiskā 

karte mērogā M 1: 10 000. 

Plānojuma izstrādāšanai un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai izmantotas 

Valsts Zemes dienesta sagatavotās ortofotokartes mērogā M 1:10 000. 

Dignājas pagasta teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas: 

• paskaidrojuma raksts; 

• grafiskā daļa; 

• teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

• pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi. 

Paskaidrojuma rakstā ietilpst: 

• Dignājas pagasta teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības 

priekšnoteikumi; 
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• teritorijas attīstības mērķi un virzieni; 

• Dignājas pagasta teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums  

Grafiskajā daļā ietilpst: 

• Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātā VZD vienkāršotā 

topogrāfiskā karte mērogā M 1: 10 000; 

• Karte, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana; 

• Kartes, kurās parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, nosakot: 

• plānoto maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes infrastruktūras 

izvietojumu; 

• aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana ir iespējama izvēlētajā kartes 

mērogā; 

• teritorijas, kam izstrādājami detālplānojumi. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļautas Dignājas pagasta 

teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumi. 

Pārskatā par Dignājas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst: 

• Dignājas pagasta padomes lēmumi par pagasta teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un pašvaldības teritorijas plānojuma 

apstiprināšanu; 

• Sabiedriskās apspriešanas materiāli, ietverot priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot 

pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī izstrādes otrā posma sabiedriskās 

apspriešanas rezultātus; 

• Ziņojumi par vērā ņemtajiem noraidītajiem fizisko un juridisko personu 

priekšlikumiem un iebildumiem; 

• Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi; 

• Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu; 

• Ziņojums par Dignājas pagasta teritorijas plānojuma atbilstību Jēkabpils rajona 

plānojuma prasībām. 

Dignājas pagasta teritorijas plānojuma vadītāja ir pagasta plānotāja Dzidra 

Nartiša. 

Dignājas pagasta teritorijas plānojumu izstrādāja Dignājas pagasta teritorijas 

plānošanas darba grupa sadarbībā ar VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas 

speciālistiem, Jēkabpils rajona apvienotās būvvaldes speciālistiem un Jēkabpils rajona 

padomes Teritoriālās attīstības plānošanas un investīciju nodaļas speciālistiem. 
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Dignājas pagasta teritorijas plānošanas darba grupa: 

Gunda Cērmūkša, LR VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas 
Pasūtījumu izpildes pārvaldes Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļas 
kartogrāfijas inženieris, Dignājas pagasta lauku attīstības speciāliste; 

Ainis Daģis, zemnieku saimniecības “Kalnāres” līdzīpašnieks; 

Dzidra Nartiša, Dignājas pagasta plānotāja; zemes ierīkotāja; 

Raimonds Papsujevičs, A/S LVM “Meža infrastruktūra” Latgales 
reģiona mežu autoceļu speciālists, Dignājas pagasta padomes deputāts; 

Modris Pavārs, zemnieku saimniecības “Auziņas” īpašnieks, Dignājas 
pagasta padomes deputāts; 

Inta Stroža, kultūras darba organizatore, Dignājas pagasta deputāte. 

 

Apbūves noteikumu izstrādātājs ir arhitekte, Jēkabpils rajona pašvaldību apvienotās 
būvvaldes vadītāja Inese Savina, (sertifikāts 10-0409). 

Pamatojoties uz 02.06.2005. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr.112-p, Dignājas 

pagasta teritorijas plānojumam jāveic stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūra. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu un vides pārskata izstrādi veic SIA 

“Reģionālie projekti”, reģ. Nr.40003404474. 
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Nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti 

Nacionālā plānojuma mērķis ir: 

• Veicināt ilgtspējīgu valsts sociālo un ekonomisko attīstību, sekmējot saskaņotas 
reģionālās politikas veidošanos, nodrošinot vides aizsardzību, teritorijas un dabas 
resursu racionālu izmantošanu;  

• Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošana un aizsardzība, radot 
priekšnoteikumus efektīvai apdzīvoto vietu un infrastruktūras tīkla veidošanai.  

Nacionālā plānojuma saistošās daļās nosaka nacionālās intereses un valsts teritorijas 

izmantošanas un attīstības plānošanas prasības. 

Saistošās Nacionālā plānojuma sadaļas, ko pieņem MK noteikumu formā ir: 

• Valsts zemes dzīļu nogabali, derīgo izrakteņu un atradņu teritorijas; 

• Valsts nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijas;  

• Valsts nozīmes infrastruktūras objekti un tīkli;  

• Apdzīvojuma struktūra un tās attīstība;  

• Valsts nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas;  

• Valsts nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas;  

• Valsts aizsardzības objekti un teritorijas;  

• Valsts nozīmes paaugstināta riska teritorijas (applūstošās, vēja un ūdens erozijas, 
noslīdeņu un nogruvumu apdraudētās teritorijas, paaugstināta pazemes ūdeņu 
piesārņojuma riska teritorijas, karsta un sufozijas apvidi, ugunsbīstamības 
teritorijas un sprādzienbīstami objekti);  

• Valsts nozīmes rezerves teritorijas īpašiem mērķiem (teritorijas, kas tiek noteiktas 
valsts funkciju realizēšanai atbilstoši šodienas un nākotnes vajadzībām).  

Dignājas pagastam ir saistoša sadaļa - Valsts nozīmes īpaši vērtīgās 

lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijas, 14.02.2006. pieņemtie MK noteikumi 

Nr.142 “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. 

Reģiona līmeņa plānošanas dokumenti 

Izstrādājot plānošanas reģiona teritorijas plānojumu, izvērtē reģiona esošos un 

perspektīvos attīstības resursus, kā arī funkcionālo sasaisti ar citiem reģioniem. ir 

1. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS 

UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI 

1.1. PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA 



Dignājas pagasta teritorijas plānojums    9

izstrādes stadijā. Dignājas pagasta plānojumā jāņem vērā Zemgales plānošanas reģiona 

teritorijas plānojuma vadlīnijas, telpiskā struktūra un attīstības perspektīva. 

Rajona līmeņa plānošanas dokumenti 

Jēkabpils rajona attīstības programma apstiprināta 12.11.1998. un aktualizēta 

2001.gadā un 2004.gadā.  

Jēkabpils rajona teritorijas plānojums apstiprināts 16.10.2003. Ar Jēkabpils rajona 

padomes 08.12.2005. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 1 §) uzsākta jauna Jēkabpils rajona 

teritorijas plānojuma izstrāde. 

Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti 

Dignājas pagasta teritorijā nav spēkā esoša plānojuma. Teritorijas plānojuma 

izstrādē ievēroti Zemgales plānošanas reģiona stratēģija un Jēkabpils rajona teritorijas 

plānojuma nosacījumi.  

Teritorijas plānojuma izstrāde balstīta uz 2000. gada 23.maijā apstiprināto 

Dignājas pagasta teritorijas attīstības plāna 1.redakciju, kurā noteikti pagasta attīstības 

galvenie mērķi un uzdevumi un izvērtēti pagasta attīstības nosacījumi. 

Paskaidrojuma rakstā tiek aktualizēts un papildināts teritorijas pašreizējās 

izmantošanas – zemes lietojuma mērķu un zemes īpašuma struktūras, satiksmes 

infrastruktūras un dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apraksts. Paskaidrojuma rakstā 

tiek precizēti un paskaidroti plānojuma risinājumi. 
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1.2.1. Teritorijas ģeogrāfiskais stāvoklis 

Dignājas pagasts atrodas Jēkabpils rajona austrumu daļā, Daugavas ielejas 

kreisajā krastā Austrumlatvijas zemienes dienvidu daļā. Pagasts robežojas ar Dunavas, 

Zasas, Leimaņu, Kalna un Ābeļu pagastiem, bet austrumos ar Preiļu rajona Turku un 

Jersikas pagastiem, bet tieši pretī ar Līvānu pilsētu. 

Gar pagasta robežām tek Daugavas pieteka - Ziemeļsusēja, bet dienvidu robeža ar 

Dunavas pagastu ir Skujupīte.  

Attālums līdz Jēkabpilij ir 27 km, bet līdz Rīgai - 173 km. Pagasta kopējā platība 

ir 8343,8 ha jeb 2,8% no rajona kopējās platības. 

Dignājas pagasta ģeogrāfiskās koordinātes: 26° 10’ A gar. 57° 34’Z plat. 
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1.ATT. DIGNĀJAS PAGASTA VIETA JĒKABPILS RAJONĀ 

 

1.2. DIGNĀJAS PAGASTA PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS PĀRSKATS 
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Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Pagasta ģeogrāfiskais novietojums ir 
priekšnoteikums rekreācijas un tūrisma 
attīstībai. 

Vizuāli izteiksmīga, pievilcīga ainava. 

 

Attālums līdz valsts un rajona 
administratīvajam, ekonomiskās, sociālās 
un kultūras dzīves centram. 

Apgrūtināta nokļūšana pāri Daugavai 
ziemas periodā. 

Sliktais valsts autoceļu stāvoklis. 

 

1.2.2.Teritorijas lietošanas mērķi 

Dignājas pagasta kopējā platība ir 8343,8 hektāri (ha), no tās:  

• lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) 3202,1 ha (38%),  

• meži 3892,7 ha (46%),  

• purvi 513,3 ha (7%), 

• zem ūdeņiem 346,1 ha (4%), 

• zem ēkām, pagalmiem 77,6 ha (1%), 

• zem ceļiem 108,9 ha (2%), 

• pārējās zemes 107,5 ha (2%) 

 

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām ir sekojošs: 

• lauksaimniecība 4279,6 ha (51%), 

• mežsaimniecība 3752,4 ha (45%), 

• ūdenssaimniecība 234,0 ha (3%), 

 

1% no zemes kopplatības aizņem: 

• vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve 0,1 ha , 

• daudzdzīvokļu māju apbūve 1,8 ha, 

• darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve 0,2 ha, 

• sabiedriskas nozīmes objekti 14,9 ha, 

• satiksmes infrastruktūras objekti 60,7 ha, 

• inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 0,1 ha 

•  
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Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Pagasta teritorijā dominē lauksaimniecības 
zemes un meža zemes. 

 

Tālu produkcijas realizācijas tirgi, lielas 
transporta izmaksas. 

Vairums saimniecību ir naturālās 
saimniecības. 

Mazs darījuma iestāžu un komerciāla 
rakstura apbūvei paredzēto īpašumu skaits. 

Nav izdalītas vienģimeņu un divģimeņu 
māju apbūves teritorijas. 

•  

1.2.3. Teritorijas īpašumu struktūra 

Dignājas pagastā Nekustamā īpašuma valsts kadastrā (NĪVK) reģistrēti 364 

īpašumi ar 759 zemes vienībām. 312 ir fizisku personu īpašumi, 5 īpašumi pieder 

juridiskām personām, 41 – pašvaldībai un 5 valsts un valsts institūciju lietojumi. 

Tabula Nr.1 

Īpašumu struktūra 

Zemes vienību 
skaits īpašuma 
sastāvā 

Īpašumu 
skaits 

% 

1 zemes vienība 190 52 
2 zemes vienības 77 21 
3 zemes vienības 45 12 
4 zemes vienības 25 7 
5 zemes vienības 9 2 
6 zemes vienības 7 2 
7 zemes vienības 5 1 
8 zemes vienības 3 
9 zemes vienības 1 
12 zemes vienības 1 
13 zemes vienības 1 

3 

Kopā 364 100 

 

Puse īpašumu (52%) sastāv no 1 zemes vienības. 21% īpašumu ir ar divām zemes 

vienībām. Sadrumstaloti īpašumi ar septiņām un vairāk zemes vienībām ir tikai 4% no 

kopējā īpašumu skaita. 
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Tabula Nr.2 

Zemes vienību platības 

Zemes vienību 
platība ha 

Zemes vienību 
skaits 

% 

0 – 1 165 22 

1,1 - 5 267 35 

5,1 - 10 136 18 

10,1 < 191 25 

Kopā 759 100 

 

Ceturtā daļa – 191 zemes vienība ir lielāka par 10,1 ha, bet ir arī daudz mazu 

zemes vienību ar platību līdz 1 ha – 165 zemes vienības jeb 22%. 

Tabula Nr.3 

Zemes īpašumu lielums 

Zemes īpašumu 
platība ha 

skaits % 

līdz 5 147 40 

5,1 - 10 68 18 

10,1 - 50 138 38 

50,1 – 100 7 3 

100< 4 1 

Kopā 364 100 

 

40% no pagasta saimniecību ir nelielas – līdz 5 ha platībā. 38% īpašumu ir ar 

platību no 10,1 ha līdz 50 ha. Tikai 15 saimniecību ir lielākas par 100 ha. 

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām dots 

1.pielikumā.1 

                                                           
1
 Pielikums Nr.1 Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām. 
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Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Liels privāto zemes īpašumu skaits 
Liels īpatsvars nelielu - līdz 5 ha- 
saimniecību. 

 

1.2.4. Iedzīvotāji un apdzīvojums 

Dignājas pagastā 2005.gada 1. janvārī dzīvoja 630 iedzīvotāji (335 sievietes un 

295 vīrieši) - vidēji 7,5 iedzīvotāji uz 1 km2. 

1999.gadā ar pagasta padomes lēmumu tika apstiprināti 2 ciemi. Lielākā 

apdzīvotā vieta pagastā ir Vandānu ciems, kur dzīvo 266 cilvēki, jeb 42,2% no visiem 

pagasta iedzīvotājiem. Dignājas ciemā dzīvo 39 cilvēki, jeb 6%. Dignājas pagastā liela 

daļa iedzīvotāju dzīvo atsevišķās viensētās, starp kurām ir salīdzinoši lieli attālumi. 

Dignājas pagasta teritorijā atrodas 187 dzīvojamās mājas, no kurām: 

• labiekārtotas mājas  22 

• daļēji labiekārtotas mājas  38 

• bez ērtībām mājas  123 

• avārijas stāvolī esošas mājas 4 

48% iedzīvotāji ir ekonomiski aktīvajā vecumā, virs darba spējas vecuma – 24%, 

bet līdz darba spējas vecumam (bērni un jaunieši) – 27%. 

Salīdzinot iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējos piecos gados, tam ir izteikta 

tendence samazināties, vidēji par 5-10 cilvēkiem gadā, kas ir pamatojams ar 

nelabvēlīgiem ekonomiskajiem apstākļiem, mazām algām, bezdarba līmeni, dzīves 

dārdzību, kā arī ar negatīvo dabisko pieaugumu, kuram gan ir tendence pēdējos četros 

gados samazināties. Šie faktori nosaka arī to, ka turpmākajos 10 – 15 gados iedzīvotājus 

skaits Dignājas pagastā spēcīgi nepalielināsies. 2 

Pagastā uz 2005. gada 1. janvārī oficiālais bezdarba līmenis ir 8%, bet reāli šie 

dati neatspoguļo situāciju pagastā, patiesais bezdarbnieku skaits varētu būt ap 10 - 11% 

no visiem darbaspējīgiem iedzīvotājiem.  

Tikai 20% strādājošajiem darba vieta ir pagastā, pārējie strādā citur rajonā, 

Jēkabpilī un Rīgā. 

                                                           
2
 Pielikums Nr.2 Iedzīvotāju skaita dinamika. 
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Lielākais darba devējs pagastā ir pagasta padome. Pārvaldē nodarbināti 11 

strādājošie un Dignājas pamatskolā – 30 strādājošie. 

Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

42,2 % pagasta iedzīvotāji dzīvo Vandānu 
ciemā. 

Pagasta bezdarba līmenis neatšķiras no 
valsts vidējā bezdarba līmeņa. 

Ilgstoša iedzīvotāju skaita samazināšanās. 

Pastāv slēptais bezdarbs. 

 

 

1.2.5. Zeme 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 3202,1 ha, jeb 38,4% no pagasta 

kopplatības. Meliorētas platības - 2120 ha, jeb 66% no lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes. Pēc 2003.gada meliorēto zemju apsekošanas datiem Dignājas pagastā 208,1 ha 

meliorēto zemju prasa remontu un 5,0 km koplietošanas ūdensnoteku – tekošo un 

kapitālo remontu. 

Pēdējā zemes kvalitatīvā un ekonomiskā vērtēšana ir veikta 1990.gadā. Vidējais 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju novērtējums ir 36 balles. 

Augšņu mehāniskais sastāvs ir smilšmāls 34%, mālsmilts 32%, smilts-grants 26% 

un kūdra 8%.3  

Pēc augšņu tipa sastopamas velēnu podzolaugsnes un pseidoglejotās augsnes, kā 

arī tipiskais podzols reljefa pacēlumos un kūdrainā podzolētā glejaugsne pacēlumu 

ieplakās, bet Daugavas ielejā sastopamas aluviālās augsnes, kas veidojušās atkāpjoties 

pēdējam ledājam. 

Raksturīgi, ka purvi ir koncentrējušies pagasta rietumu daļā, stiepjoties visā 

rietumu virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, kur galvenokārt ir sastopami pārmitrie 

smiltāji. Visi purvi pēc iedalījuma ir augstie purvi, kuros ir izveidojušies akači, bet 

Ašņavēru purvā ir izveidojusies arī sala, ko no visām pusēm ieskauj purvs.  

Pagastā zemju vidējā kadastrālā vērtība ir Ls 115 par ha, patreizējā faktiskā tirgus 

vērtība ir Ls 150 - 200 par ha. Kadastrālā vērtība svārstās robežās no 80 Ls/ha līdz 290 

Ls/ha, lauku apbūves platībām līdz 500 Ls/ha.  

 

                                                           
3
 Pielikums Nr.3 Lauksaimniecības zemes mehāniskais sastāvs 
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Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Pagasta teritorijā augsnes ir piemērotas 
lauksaimniecības attīstībai. 

Pārmitrajās platībās jāveic meliorācijas 
sistēmu rekonstrukcija, kas prasa lielus 
ieguldījumus. 

 

1.2.6. Reljefs un derīgie izrakteņi 

 

Dignājas pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes dienvidu daļā, Aknīstes 

nolaidenuma austrumu daļā. Taču galvenais reljefu veidojošais faktors ir Daugava, tās 

ieleja, kuras rezultātā ir izveidojies nelielais upju tīkls pagasta robežās.  

Pagasta teritorija atrodas 120-130 m v.j.l., samērā līdzena, bez īpaši izteiktām 

reljefa formām.  

Saskaņā ar Valsts ģeoloģijas dienesta datiem, Dignājas pagastā ir trīs veidu derīgo 

izrakteņu atradnes: smilts – grants, kūdra un māls. 

Smilts un grants atrodas atradnē Slīterāni un Daugavas upes gultnē.  

Atradnes Slīterāni izpēti veica SIA “Pētnieks” 1999.gadā. Derīgo izrakteņu 

atradnes pase sastādīta 20.10.1999. Atradnes zemes platība 3,0890 ha. Derīgā materiāla 

krājumi – 133,6 tūkstoši m3. 

Daugavas gultne izpētīta 1992.gadā. Patreiz smilts un smilts-grants atradne netiek 

izmantota. Dignājas pagasta teritorijā atrodas atradnes XVII; XVIII; XIX; XX; XXI 

iecirknis. Visas atradnes smilts krājumi ir 5595 tūkst.m3, smilts – grants krājumi ir 13656 

tūkst.m3. Pase: 1540. 

Jaunāres – māls. Pase: 708. Atradne netiek izmantota, izpētīta 1974.gadā. 

Krājumi – 4757 tūkst. m3. Māls derīgs izmantošanai – keramzītam, ķieģeļiem un 

būvkeramikai. 

Ziemeļsusēja – dolomīts. Pase: 1654. Atradne netiek izmantota, izpētīta 

1989.gadā. Dolomīta krājumi 550375 tūkst.m3. Dolomīts izmantojams šķembām. 

Ašnevēres – kūdra. Pase: 3915. Atradne netiek izmantota. Kūdra izmantojama 

mēslojumam, pakaišiem un enerģētikai. 

Dignājas pagasta derīgo izrakteņu atradņu izvietojuma shēmu Nr.1 skatīt 

pielikumā.  
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Tabula Nr.4 

Kūdras tehniskie rādītāji 

          
Sadalīšanās pakāpe, % Pelnainība, % Dabiskais mitrums, % Iegulas tips 

maks. min. vid. maks. min. vid. maks. min. vid. 
Kopējais 60 6 20 18 0 2 97 81 91 
Augstais 60 6 13 9 0 2 97 81 91 
Jauktais 49 6 22 18 0 2 95 84 91 
Mazsadalījusies 
kūdra 

20 6 12   1 97  93 

 

Kūdras krājumi pēc stāvokļa uz 1991.gada 1.janvāri 1833 tūkst.t. 

Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Pagasta teritorijā augsnes ir piemērotas 
lauksaimniecības attīstībai. 

Derīgo izrakteņu krājumi. 

Maz spēcīgu zemnieku saimniecību, daudz 
sīksaimniecību. 

 

 

1.2.7. Klimats 

Dignājas pagastā gada vidējā temperatūra ir +5,40C. Janvāra vidējā temperatūra ir 

-6,70C, bet jūlija vidējā temperatūra ir +17,80C.  

Valdošie vēji ir DR un D vēji ar vidējo ātrumu 3 m/sek. Arī Latvijā kopumā 

valdošie ir DR un D vēji, bet ziemā DA vēji. 

Bezsala periods jeb laika posms , kad gaisa temperatūra nav zemāka par 00C, 

ilgst 150-155 dienas. Veģetācijas periods sākas ap 17. aprīli, bet beidzas 20.oktobrī. 

Biosfēras maksimālās aktivitātes laiks (kad zied visvairāk augu) vidēji ir no maija otrās 

dekādes līdz jūnija otrajai dekādei.  

Nokrišņu daudzums ir 600 - 650 mm gadā, kas ir tuvu Latvijas vidējam rādītājam. 

Klimatu pagastā spēcīgi ietekmē Daugavas tuvums un purvu daudzums, kas ir 

viens no galvenajiem rādītājiem pirmo salnu spēcīgai ietekmei uz veģetāciju. 

 

Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Pagasta klimats piemērots visu tradicionālo 
lauksaimniecības kultūru audzēšanai. 

Applūstošās teritorijas Daugavas krastā. 
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1.2.8. Ūdeņi 

 
Dignājas pagastā ir sastopami virszemes ūdeņi - upes un strauti, un pazemes 

ūdeņi - gruntsūdeņi un starpslāņu ūdeņi, kas izplūstot zemes virspusē veido avotus. Viens 

no ievērojamākajiem avotiem ir Vandānos - lejpus Rūcānu mājām.  

Gruntsūdeņu līmenis atrodas vidēji 15 - 55 m dziļumā. To līmenis ir svārstīgs, ar 

ko izskaidrojams, ka mazūdens periodā daudzās akās ir maz ūdens vai nav ūdens vispār. 

Hidrogrāfisko tīklu veido Daugavas un tās baseina upes - pietekas. Daugava tek 

pa pagasta austrumu daļu aptuveni 18 kilometru garumā. Visas upītes tek uz Daugavu. 

Lielākās upītes, kuras ir vērts pieminēt, ir Ziemeļsusēja un Skujupīte. Ziemeļsusēja, 

metot līkumu, ietek Daugavā pie Salas ciemata, tā tekot paralēli Daugavai gar mūsu 

pagasta robežām.  

Pagasta teritorijā ir arī purvi, kas ir svarīgs hidrogrāfiskais rādītājs. Lielākie ir 

Ašņavēru purvs (371 ha), Linaites purvs (130 ha), Akaču purvs (3 ha)(informācija no 

NĪVK). No tiem iztek arī nelieli strautiņi, kuri laika gaitā ir pārveidoti, veicot 

meliorāciju.  

Saskaņā ar apstiprināto Jēkabpils rajona Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

kopsavilkumu (ZM rīkojums Nr.51 no 07.03.2006.g.) un Vides ministrijas 2005.gada 

30.marta rīkojuma Nr.126 2.pielikumu “ Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators”, 

pagasta teritorijā ir 4 valsts nozīmes ūdensnotekas – tabula Nr.5. Ierīkotās meliorācijas 

būves Dignājas pagasta uzrādītas tabulā Nr.6. Saimniecībā Vareļi (kadastra 

Nr.56520060067) un Daugaviņas (kadastra Nr.56520020030) ir izveidoti nelieli dīķi, 

kurus izmanto saimniecības vajadzībām. Citu, stipri pārveidotu un mākslīgu 

ūdensobjektu, hidrotehnisko būvju (HES, dambju, polderu) pagasta teritorijā nav. 

 

Tabula Nr.5 

Valsts nozīmes ūdensnotekas (m) 

Nosaukums Kods Sāk. pikets Beigu pikets Kopā, m Regulēts, m 

Z-Susēja  362/62 415/19 5257  
Spiču grāvis 
N-1 

43196 0/00 99/43 9943 9943 

Sleiterānu grāvis 
N-30 

43192 0/00 62/26 6226 6226 

Meņķa grāvis 
N-32 

43194 0/00 71/18 7118 7118 

Kopā    28544 23287 
t.sk. promtekas    5257  
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Tabula Nr.6 

Ierīkotās meliorācijas būves Dignājas pagastā (km) 

Ūdensnotekas 
(koplietošanas) 

Kontūrgrāvji 
(saimniecības) 

Susinātājgrāvji 
(saimniecības) 

Drenāža 
(saimniecības) 

Valsts nozīmes 
ūdensnotekas 

43,6 31,8 14,7 1222,0 23,3 

 

Pašvaldības īpašumā un lietojumā esošajās lauksaimniecības zemēs (LIZ) 

meliorēti ir 3,4 ha zemes. Īpašumu uzskaitījums ar meliorētajām zemēm dots tabulā Nr.7. 

 Tabula Nr.7 

Dignājas pagasta pašvaldības īpašumā un lietojumā esošās meliorētās zemes. 

N.p.k. 
Īpašuma 

nosaukums 
Kadastra Nr. Kopīgā platība ha 

Meliorētā LIZ  
ha 

1. Skolas pļavas 56520050229 1,7 1,6 
2. Apšu sala 56520030088 3,8 1,8 
   Kopā: 3,4 

 

Ezeru pagasta teritorijā nav. 

ES LIFE projekta “Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas 

izveide, balstoties uz ekosistēmas pieeju un plašu sabiedrības līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā vietējā līmenī” ietvaros ir izstrādāts Ziemeļsusējas baseina apsaimniekošanas 

plāns. Ziemeļsusējas upes baseina plāns aptver Zasas, Rubenes, Asares, Leimaņu, Kalna, 

Salas, Sēlpils, Dunavas un Dignājas pagastus. 

Plānā ir dots: 

1. Ziemeļsusējas baseina raksturojums; 

2. Prioritāro risinājumu saraksts dzeramā ūdens apgādes uzlabošanai un 

piesārņojuma slodzes mazināšanai no NAI; 

3. Ziemeļsusējas baseina apsaimniekošanas plāns – rīcības programma 

vidējam termiņam (2005. – 2008.). 

Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Daugava, Ziemeļsusēja, Skujupīte – atpūtai 
un tūrismam. 

Purvi – ogošanai, sēņošanai. 

Applūstošās teritorijas Daugavas krastā. 

Nav ierīkotu peldvietu. 
Apgrūtināta piekļuve pie Daugavas tauvas 
joslas. 
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1.2.9. Meži 

Meži Dignājas pagastā aizņem 3892,7 ha jeb 46% no pagasta teritorijas. 

Pašvaldības īpašumā un lietošanā ir 163,3 ha meža zemes, t.sk. 108,3 ha mežs. Fizisko 

personu īpašumā un lietošanā ir 798,2 ha meža zemes. Lielākās mežu platības pieder 

valsts mežiem.  

Valsts mežu platības Dignājas pagasta teritorijā aizņem 3549,1 ha. Meža zemju 

platība sastāda 3538,4 ha. 1488,0 ha aizņem skuju koku audzes, bet purvi 503,7 ha. 

Zemes izmantošanas mērķis ir mežsaimniecība. Valsts mežu platības apsaimnieko VAS 

“Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība. 

VAS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanas galvenie mērķi ir: 

• nodrošināt ekonomiski racionālu un pareizi līdzsvarotu – ilgtspējīgu 

meža apsaimniekošanu, ņemot vērā ekonomiskās, dabas un vides 

aizsardzības un sociālās intereses; 

• nodrošināt VAS “Latvijas valsts meži” darbības pamatprincipu, 

sociālo un vides plānu realizēšanu meža apsaimniekošanā; 

• VAS “Latvijas valsts meži” mērķis – meža apsaimniekošanu veikt 

pēc starptautiskā standarta, atbilstoši FSC Principiem un kritērijiem; 

• Informēt sabiedrību par meža apsaimniekošanu valsts mežu 

Dienvidlatgales mežsaimniecības teritorijā. 

Dignājas pagasta teritorijā valsts mežos ir konstatētas šādas dabas vērtības: 

• Dabiskie meža biotopi, kuriem ierosināmi mikroliegumi – 138,7 ha, 

• Zinātniskais meža monitoringa punkts – 178.kv 3.nog. – 2,1 ha, 

• Mikroliegums –  196.kvartāla 14.nog. – 0,8 ha, 

196.kvartāla 18.nog. – 1,4 ha, 

196.kvartāla 19.nog. – 3,8 ha, 

196.kvartāla 20.nog. – 1,9 ha, 

Tiek ievēroti arī dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā, kuri 

nosaka, ka jāaizsargā arī meža struktūras un strauti, kā arī citi ekosistēmas elementi 

veicot meža apsaimniekošanu. 

Visas valsts meža platības tiek iznomātas mednieku formējumiem. 
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Valsts meža teritorijā netiek liegta brīva pieeja jebkuram apmeklētājam mežā – 

ogojot, sēņojot, atpūšoties – ar nosacījumu, ka tiks ievēroti visi saistošie normatīvie akti 

meža apsaimniekošanā. 

Fizisko personu īpašumā un lietošanā esošie meži ir 36% - skuju koku meži un 

64% - lapu koku meži. 

Tabula Nr.8 

Izcirstās un atjaunotās meža platības Dignājas pagastā 
(Jēkabpils virsmežniecības sniegtā informācija) 

 
 2003.gads 2004.gads 

Izcirstās platības (ha) 236 178,8 

Izcirsts mežu % 6,06 4,59 

Atjaunotās platības (ha) 33,3 54,6 

Atjaunots % no izcirstās platības 14,11 30,54 

 

Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Mežs ir resurss mežsaimniecības un 
kokapstrādes attīstībai, kā arī tūrisma un 
rekreācijas attīstībai (sēņošana, ogošana, 
medības u.c.) pagasta teritorijā. 

Dabiskie meža biotopi – bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas 
priekšnoteikums, pamats aizsargājamo 
teritoriju sistēmai, kas nodrošina 
ekosistēmu, sugu un ģenētisko resursu 
saglabāšanos. 

Mazs atjaunoto meža platību skaits 

 

Ceļu infrastruktūra nav piemērota 
mežizstrādes tehnikai. 

Trūkst piebraucamo ceļu mežu masīviem. 

 

1.2.10. Kultūras un dabas mantojums. 

 

Dignājas pagasta teritorijā atrodas Valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas 

teritorija – dabas lieguma “Ābeļi” daļa. 5 Valsts nozīmes aizsargājamie dižkoki un 9 

vietējas nozīmes aizsargājamie dižkoki. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa nozīmīgi 

ir vecie mitro mežu masīvi uz robežas ar Ābeļu pagastu, Ziemeļsusējas upes paliene un 
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tajā esošās pļavas, Daugavas ieleja. Īpaši aizsargājamo dabas objektu saraksts dots 4. 

pielikumā4. 

2005.gadā Latvijas dabas fonds ir izstrādājis dabas lieguma “Ābeļi” dabas 

aizsardzības plānu. Plāns sevī ietver dabas lieguma “Ābeļi” teritorijas aprakstu, teritorijas 

novērtējumu no dabas aizsardzības viedokļa, teritorijas saglabāšanas mērķus, 

apsaimniekošanas pasākumus un plāna ieviešanas un atjaunošanas aspektus. 

Pagasta teritorijā ir 1 valsts un 1 vietējas nozīmes kultūras piemineklis no valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta. Projektā iekļauti vēl 5 vietējas nozīmes 

arhitektūras pieminekļi un 5 mākslas pieminekļi.5 

Pagasta kultūras mantojuma nozīmīgu daļu veido arī kultūrvēsturiskie objekti. 

Šajā grupā ietilpst pagastam svarīgas vēsturiskas celtnes un objekti, kapsētas, piemiņas 

plāksnes un akmeņi, ievērojamu personu dzimšanas un dzīves vietas, kara notikumu 

norišu vietas, kas veido apdzīvotas vietas un administratīvas teritorijas vēsturisko fonu. 

Pavisam pagasta teritorijā ir 8 šādi objekti.6 

 

Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Pagasta teritorijas bagātais kultūras 
mantojums ir svarīgs priekšnoteikums 
tūrisma attīstībā. 

Dignājas baznīcas kritiskais stāvoklis. 

Pagastam nav savas kultūras iestādes. 

Bibliotēkai nav piemērotu telpu. 

 

Dignājas pagasta dižkoku, dabas liegumu, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 

izvietojuma shēmu Nr.2 skatīt pielikumā. 

 

 

 

 
                                                           

4
 Pielikums Nr.4 Īpaši aizsargājamie dabas objekti Dignājas pagastā. 

5
 Pielikums Nr.5 Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Dignājas pagastā. 

6
 Pielikums Nr.6 Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti Dignājas pagastā. 
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1.2.11. Satiksmes infrastruktūra. 

 

Satiksmes infrastruktūru Dignājas pagastā veido valsts, pašvaldības autoceļi, 

meža ceļi un māju pievadceļi. 

Dignājas pagasta teritoriju šķērso divi valsts 2.šķiras autoceļi. 

 

Tabula Nr.9 

Valsts 2.šķiras autoceļi Dignājas pagastā 

 

Ceļa šifrs Ceļa nosaukums Tehn.kat. 
Garums 

pagasta terit. 
km 

Aizņemamā 
platība 
(ar ceļa 

nod.joslu) ha 

Ceļa zemes 
nodalījuma 

joslas 
platums 

V14(5)783 Jēkabpils – Dignāja - 
Ilūkste 

5 16,40 31,16 19 

V14 824 Zasa - Vandāni 5 6,40 12,16 19 
 

Valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem ir noteikta ceļa aizsargjosla 30 m uz 

katru pusi no ceļa ass līnijas. 

Pašvaldības apsaimniekošanā ir 16 autoceļi ar kopējo garumu 26,96 km.7 

78% pagasta autoceļu seguma konstrukcijas novērtējums ir slikts, tas nozīmē, ka 

seguma nolietojums ir 60%. Ceļu zemes klātnei vajadzīga rekonstrukcija un ūdens 

atvades sistēmas nav vai tā nedarbojas – 41% no pašvaldības autoceļiem (informācija 

ņemta no Dignājas pagasta autoceļu inventarizācijas kartiņām). 

Dienvidlatgales mežsaimniecības infrastruktūras attīstība tiek plānota tā, lai 

vidējais pievešanas attālums līdz ceļam no meža nogabala vidus nepārsniegtu 800m 

(meža ceļi attēloti plānotās, atļautās izmantošanas kartē). 

Valsts programmā valsts 2. šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2006. – 

2007.gadam plānots Vandānu ciema melnā grants seguma nomaiņa ar asfalt/betona 

segumu. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Pielikums Nr.7 Pagasta autoceļu saraksts. 
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Tabula Nr.10 

Valsts programmā valsts 2. šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 

iekļautie ceļu posmi 

 
Ceļa posms, km 

Ceļa 
indekss 

Ceļa nosaukums 
No Līdz 

Posma 
garums 

Pašreizējais 
segums 

Perspektīvais 
segums 

Kopējā 
izmaksa 

tūkst. 
Ls 

V14(5) 
783 

Jēkabpils – Dignāja – 
Ilūkste (Vandāni) 

26,5 27,5 1 melnā grants a/bet. 63,4 

V14 824 Zasa – Vandāni 
(Vandāni) 

12,2 12,8 0,6 
melnā grants 

a/bet. 38,4 

 

Kā īpašs un tikai Daugavai raksturīgs transporta veids ir pārceltuve, kas darbojas 

vasaras sezonā. Tā nodrošina iedzīvotāju nokļūšanu Līvānu pilsētā. Pārceltuve ir 

piemērota autotransporta ( svars līdz 25 t) un cilvēku pārvadāšanai. 

 

Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Pagastā ir labs autoceļu tīkls. 

Autoceļu kvalitāte ir zema. 

Asfalta segums Vandānu ciema teritorijā ir 
stipri nolietojies. 

Pavasara un ziemas periodā apgrūtināta ir 
nokļūšana Līvānu pilsētā. 

Dignājas pagasta ceļu shēmu Nr.3 skatīt pielikumā. 

 

1.2.12. Inženierinfrastruktūra. 

 
Elektroenerģijas padeve tiek nodrošināta no 18 transformatoru punktiem, tai 

skaitā 2 slēgtie transformatoru punkti (ēkas). 

20 kV elektropārvades līniju garums pagasta teritorijā – 36,043 km, tai skaitā 

maģistrāles līnijas – 27,637 km un nozares līnijas – 8,406 km.  

0,4 kV gaisvadu līniju garums – 37,22 km. 

0,4 kV kabeļu līnijas – 14,102 km. 

Pašvaldība nodrošina sabiedrisko objektu apgādi ar siltumenerģiju (Dignājas 

pamatskola ar dzīvojamo māju, pašvaldības administratīvā ēka, bibliotēka un pasta ēka). 

Dignājas pamatskolas siltumapgādes modernizācijas projektā paredzēts esošās katlu 

mājas remonts, nomainot esošo malkas apkures katlu uz diviem jauniem, ievērojot jaudas 
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palielināšanos 100kW katru, ārējās bezkanāla siltumtrases izbūve no katlu mājas uz 

skolas ēku, centrālapkures izbūve un ventilācijas sakārtošana skolas ēkā. Dignājas 

pamatskolas apsildīšana patreiz tiek nodrošināta ar individuālo krāšņu apkuri – 20 

krāsnis. Skolas dzīvojamo ēku apsilda katls UNIVERSAL – 5 ar jaudu 3MW, kas tiek 

kurināts ar malku. Bibliotēkā ir individuālā krāšņu apkure. Pašvaldības administratīvo 

ēku un pasta ēku apsilda vietējie centrālapkures katli, kas tiek kurināti ar malku.  

Dzīvojamās mājās ir ierīkota individuālā apkure. 

Vandānu ciemā 3 daudzdzīvokļu ēkas ar pavisam 43 dzīvokļiem , nodotas 

ekspluatācijā 1988.gadā. Gan daudzdzīvokļu mājas, gan 33 privātās mājas Vandānu 

ciemā ir pieslēgtas un izmanto centralizēto ūdensvadu. Pieslēgta arī bibliotēka, 

pagastmāja un Dignājas pamatskola. Ūdensvads izbūvēts 1974.gadā, garums 1,7 km. 

2005.gadā Vandānu ciemā un Dignājas pamatskolā ir uzstādītas ūdens atdzelžošanas 

iekārtas ar jaudu Vandānu ciemā – 3,0 m3/st un Dignājas pamatskolā – 1,8 m3/st. 

Kanalizācijas sistēmu ciematā nodrošina pašteces cauruļvads, garums 1,227 km. 

Vandānu ciema bioloģiskās attīrīšanas iekārtām 2005.gadā ir veikta modernizācija. 

Veikta aerotenka BIO-50 renovācija par aerotenku ar jaudu 30m3/dnn.  

Pavisam pagastā ir 17 ūdens ņemšanas vietas. Pagasta pašvaldība apsaimnieko 2, 

bet 15 artēzisko aku urbumi ir privatizēti, no tiem 5 izmanto. No visām ūdens ņemšanas 

vietām – 9 ir iekonservētas.8 

Pēc Sabiedrības veselības aģentūras Jēkabpils filiāles datiem 2005.gadā Dignājas 

pašvaldības apsaimniekotajos urbumos – Vandānu centrā un Dignājas pamatskolā, dzelzs 

saturs un mikrobioloģiskie rādītāji dzeramajam ūdenim atbilst pieļaujamām normām. 

Viensētās iedzīvotāji dzeramo ūdeni iegūst no gruntsūdens akām. Pēc iedzīvotāju 

novērtējuma privātmāju akās pamatā ūdens ir labs, izņemot paaugstināto dzelzs saturu. 

Ūdens kvalitāte privātmāju akās netiek kontrolēta, izņemot saimniecības, kurās ir vairāk 

par 5 govīm un kuras pienu nodod centralizēti. Šajās saimniecībās tiek veikta ūdens 

kvalitātes kontrole 2 reizes gadā. 

Iedzīvotājiem nodrošināta gāzes piegāde balonos. 

Par sadzīves atkritumu savākšanu pašvaldības teritorijā ir noslēgts līgums ar 

Jēkabpils firmu SIA “Jēkabpils pakalpojumi”. 

                                                           
8
 Pielikums Nr.8 Artēzisko aku urbumu vietas Dignājas pagastā. 
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15.11.2005. pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu izveidot atkritumu dalītās 

vākšanas laukumu uz pašvaldībai piederošās zemes (kadastra Nr.56520050233). 

sadarbībā ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. 

Inženiertehniskajā apgādē ietilpst arī elektronisko sakaru tīkli un to objekti 

(telekomunikācijas un to objekti). Plašāk pieejamais saziņas līdzeklis ir tālrunis, un 

telefona sakarus nodrošina «Lattelekom». Līniju darba nodrošināšanai Vandānu ciemā 

atrodas automātiskā stacija (ATC). Vandānu ciema centrā ir novietots taksofons. Pagasts 

atrodas gan «Tele 2» tīkla uztveršanas zonā, gan «Latvijas Mobilā Tālruņa» uztveršanas 

zonā.  

Pagastā pastāv iespēja izmantot Interneta tīkla pakalpojumus pamatskolā, pagasta 

bibliotēkā un pagasta padomē. 

 

Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Elektroapgādes līniju un transformatoru 
apakšstaciju izvietojums ir pietiekams. 

Vandānu attīrīšanas iekārtu jauda ir 
pietiekama, lai nodrošinātu visu Vandānu 
ciema māju notekūdeņu attīrīšanu. 

Centralizētais ūdensvads ir nolietojies, 
nepieciešama rekonstrukcija. 

Vandānu ciema individuālās dzīvojamās 
mājas nav pieslēgtas kanalizācijas tīklam. 

Nav izveidots laukums atkritumu 
šķirošanai. 

Problēmas rada neapkurinātie dzīvokļi 
daudzdzīvokļu mājās. 

Nav interneta pieslēguma iespēju 
individuālajās dzīvojamās mājas. 

Dignājas pagasta ūdens apgādes shēma Nr.4 un sakaru kabeļu un līniju 

izvietojuma shēma Nr.5 ir dota pielikumā. 

1.2.13. Sociālā infrastruktūra 

 

Dignājas pagasta īpatnība ir tā, ka sociālās infrastruktūras objekti nav koncentrēti 

vienā vietā, bet ir izvietoti paralēli autoceļam Jēkabpils – Ilūkste. Vairāk sociālās 

infrastruktūras objektu ir izvietoti Vandānu ciemā. Šeit ir pieejama bibliotēka, ģimenes 

ārsta prakses vieta, pasta nodaļa, pašvaldības pārvaldes ēka. Vandānu ciemā ir arī 2 

veikali un kafejnīca.  
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Dignājas pamatskola atrodas 1km attālumā no Vandānu ciema. Pagasta autobuss 

aizved skolēnus no rītiem uz skolu un pēcpusdienā atpakaļ. Dignājas baznīca9 atrodas 4 

km attālumā no Vandānu ciema.  

Dignājas ciemā ir 1veikals, 1 kafejnīca - veikals, bijušais kultūras nams, kurš ir 

sliktā tehniskā stāvoklī un tāpēc tur sarīkojumi vairs nenotiek. Pagasta kultūras pasākumi 

vasaras periodā notiek estrādē, kas atrodas pie skolas un ziemas periodā kultūras norisēm 

tiek izmantota Dignājas pamatskolas zāle. 

Citās pagasta apdzīvotajās vietās nepieciešamākās ikdienas patēriņa preces 

piegādā autoveikali. 

Dignājas pagastu apkalpo Dignājas pasta nodaļa, kas atrodas Vandānu ciemā. 

2001.gadā par Dignājas feldšeru – vecmāšu punkta telpu izmantošanu ir noslēgts 

telpu nomas līgums ar PVA ārstu, kurš pieņem iedzīvotājus vienu reizi nedēļā. 

Pagasta teritorijā ir 3 kapsētas, kurās notiek apbedīšana. Nevienā no pagasta 

kapsētām nav kapličas. 

 

Priekšnoteikumi teritorijas izmantošanai 

Stiprās puses Vājās puses 

Pagasta iedzīvotāji ir nodrošināti ar 
pamatizglītības ieguves iespējām. 

Pagasta teritorijā ir neizmantotas vai 
nepilnīgi izmantotas ēkas. 

Pie kapsētām nav kapličas. 

Netiek izmantoti privatizētie objekti – 
mehāniskās darbnīcas, fermas. 

 

1.2.14. Civilās aizsardzības sistēma 

Dignājas pagasta teritorijā nav bīstamu objektu (rūpniecības uzņēmumu, 

elektrostaciju, noliktavu, DUS un naftas bāzes u.c.), kuru darbība saistīta ar ķīmiskām, 

radioaktīvām, ugunsnedrošām, bioloģiski aktīvām vielām. 

Zemnieku saimniecībā Kalnāres darbojas kokzāģētava. 

Hidrogrāfisko tīklu veido Daugava un tās baseina upes – pietekas. Daugava tek 

pa pagasta austrumu daļu aptuveni 18 kilometru garumā. Plūdu briesmām ir pakļautas 8 

mājas ar 15 cilvēkiem, 28 ha platībā.  

Pašvaldības ārkārtas situācijas seku likvidēšanai tehniskais nodrošinājums: 

                                                           
9
 Pielikums Nr.9 Informācija par Dignājas luterāņu baznīcu. 



Dignājas pagasta teritorijas plānojums    28

• motorzāģis Hushvarna – 1 gab.,  

• ūdens sūknis Honda WH15X,  

• autobuss FORD TRANSIT – 16 vietas 

Medicīniskais nodrošinājums: 

• Dignājas feldšeru – vecmāšu punktā strādā feldšere – ārsta palīdze. 

Feldšeru punktā ir nodrošināti telefonsakari. 

Iedzīvotāju sapulcēšanās vietas evakuācijai: 

• Dignājas pamatskola; 

• Dignājas pagasta padomes zāle “Kamenēs”; 

• “Dignājas muiža”. 

Mājlopu iespējamās izmitināšanas vietas: 

• ferma “Karkas” Vandānu ciemā, 

• ferma “Kliņģerītes” 

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas pagastā nav. Ūdens apgādes nodrošināšanai 

ugunsgrēku dzēšanas vajadzībām tiek izmantota Daugava. Pēc rekonstrukcijas ūdens 

ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām varēs izmantot ūdens rezervuāru Vandānu ciemā pie 

daudzdzīvokļu mājām (kadastra Nr.56520050202) un blakus mājai “Rudzupuķes” 

(kadastra Nr.56520050228).  

Darbam ārkārtējās situācijās ir izveidota ārkārtējās situācijas operatīvā komisija 

(ĀSOK). Dignājas ĀSOK vadības un sakaru shēmu ar pasākumos iesaistītajiem 

dienestiem skatīt Pielikumā Nr.10. 

Izstrādājot pagasta teritorijas plānojumu, netiek paredzēta jaunu ugunsdzēsības 

depo izveide. Izstrādājot plānotā novada teritorijas plānojumu, tajā jāparedz perspektīvais 

ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietā atbilstoši LBN 201-96 

un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

1.2.15. Uzņēmējdarbība un ekonomiskās aktivitātes 

 
Dignājas pagasta teritorijā izplatītākā uzņēmējdarbības forma ir zemnieku 

saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimniecību un lopkopību. Pagasta teritorijā ir 

reģistrēta 31 zemnieku saimniecība, 1 SIA, 2 sabiedriskās organizācijas, 1 budžeta 

iestāde, 1 reliģiskā organizācija.   

Lielākās zemnieku saimniecības ir: 
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• z/s “Kalnāres”, apsaimnieko 666,4 ha zemes, nodarbojas ar graudkopību, 

palīgnozare – mežizstrāde, darbojas kokzāģētava; 

• z/s “Ābelītes”, apsaimnieko 275 ha zemes, nodarbojas ar gaļas liellopu 

audzēšanu; 

• z/s “Auziņas”, apsaimnieko 158,3 ha zemes, nodarbojas ar gaļas liellopu 

audzēšanu; 

• z/s “Cielavas”, apsaimnieko 101,4 ha zemes, nodarbojas ar atklātā lauka 

dārzeņu audzēšanu. 

SIA “Sprīdītis A” darbības joma ir tirdzniecība. 

Dignājas pagastā nav izveidotas ražotnes, kas varētu būt nozīmīga apjoma 

piesārņojošo vielu, radiācijas vai bīstamo atkritumu avots. Rūpniecības uzņēmumu 

pagasta teritorijā nav.  
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Dignājas pagasta teritorijas plānojuma mērķis ir veicināt pagasta ilgtspējīgu un 

līdzsvarotu attīstību. Teritorijas plānojuma galvenais uzdevums ir noteikt plānoto un 

atļauto teritorijas izmantošanu un šīs izmantošanas aprobežojumus atbilstoši pagasta 

attīstības interesēm un spēkā esošai likumdošanai. 

Teritorijas plānojumam jāveicina šādu Dignājas pagasta nākotnes vīziju 

sasniegšanu: 

Attīstības mērķi Uzdevumi 

Lauksaimniecība 

Pagasta teritorijā ražošanas pamatnozare ir 
lauksaimniecība, lielsaimniecībās attīstot 
tradicionālo lauksaimniecības produkcijas 
ražošanu. 

Specifisku lauksaimniecības veidu un 
alternatīvo lauksaimniecības veidu 
attīstīšana. 

Lauksaimnieciskās ražošanas intensitātes 
un tirgus produkcijas ražošanas kāpināšana. 

 

Pagasta teritorija – kā labvēlīga vide dzīves 
vietas veidošanai, mazās un vidējās 
saimniecībās saglabājot lauksaimniecisko 
ražošanu kā dzīves veidu, bet ienākumus 
ģimenei un saimniecības uzturēšanai 
iegūstot citur. 

Pagasta iedzīvotāju izglītošana par 
lauksaimniecības attīstības iespējām tirgus 
ekonomikas apstākļos, ES struktūrfondu 
līdzekļu piesaistīšanas iespējām. 

Mežsaimniecība 

Veicināt lauksaimnieciski neizmantojamo 
zemju apmežošanu. 

Veicināt efektīvu mežu apsaimniekošanu. 

Attīstīt un pilnveidot atpūtas un medību 
iespējas mežā. 

Plānot pašvaldības mežu pakāpenisku 
robežu uzmērīšanu, īpašumtiesību 
nostiprināšanu Zemesgrāmatā un 
apsaimniekošanas projektu izstrādāšanu. 

Uzņēmējdarbība 

Iedzīvotāju izglītošana, lai veicinātu 
uzņēmējdarbības uzsākšanu. 

Veicināt lauku tūrisma attīstību. 

Infrastruktūras uzlabošana. 

Labvēlīgas uzņēmējdarbības un tūrisma 
vides izveide 

Kvalitatīvu sakaru un informācijas 
tehnoloģiju izveides sekmēšana. 

2. DIGNĀJAS PAGASTA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN VIRZIENI 
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Izglītība 

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 
izglītošanas procesus, kas nodrošinātu 
valsts pamatizglītības standartā noteikto 
pamatizglītības mērķu sasniegšanu. 

Īstenot pilnu pamatizglītības programmu 
pamatskolā. 

Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos 
finansu resursus. 

Kultūra 

Sporta un atpūtas kompleksa izveide. Saglabāt savu kultūras identitāti un sekmēt 
kultūrvides turpmāko attīstību. Novadpētniecības muzeja izveide. 

Veselības aizsardzība 

Nodrošināt pagasta iedzīvotājiem 
kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību un 
veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

 

Ģimenes ārsta prakses vietu nodrošināt ar 
telpām. 

Ģimenes atbalsta centra izveide. 

Sociālā palīdzība 

Nodrošināt pagasta maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem kvalitatīvu, efektīvu un 
savlaicīgu sociālo palīdzību un aprūpi. 

Sadarboties ar pašvaldības institūcijām, 
sabiedriskajām organizācijām un 
reliģiskajām konfesijām sociālās palīdzības 
jautājumu risināšanā. 

Autoceļi, sabiedriskais transports 

Nodrošināt pagasta iedzīvotājus ar labi 
uzturētu un savlaicīgi atjaunotu ceļu tīklu. 

Ceļu rekonstrukcijai piesaistīt ES 
struktūrfondu līdzekļus. 

Vides aizsardzība un kultūrvēsturisko un dabas pieminekļu saglabāšana 

Tīra un nepiesārņota vide ar saglabātu 
bioloģisko daudzveidību, kultūrvēsturiskā 
mantojuma un dabas pieminekļu 
saglabāšana. 

Organizēt sadzīves atkritumu, to skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, 
apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu 
apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem 
plāniem. 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
apzināšana un reģistrācija. 

Informatīvo zīmju uzstādīšana pie īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām un dabas 
pieminekļiem. 
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Dignājas pagasta vieta administratīvi teritoriālās reformas ietvaros (varianti) 

Dunava, Dignāja, Ābeļi 

+ - 

• kopīgs sabiedriskais transports 

Jēkabpils- Cukuriņi; 

• vieno Daugava; 

• iedzīvotāju atbalsts; 

• transporta plūsma virzienā uz Jēkabpili 

• nav izteikta administratīvā centra; 

• liels attālums starp galējiem novada 

punktiem Brodi – Cukuriņi; 

• Ābeļu pagastam kā piepilsētas 

pagastam ir citas prioritātes savā attīstībā; 

• novadā nav vidusskolas; 

• sliktais valsts ceļa stāvoklis. 

Zasas novads 

(Zasas, Leimaņu, Kalna, Rubeņu, Dunavas, Dignājas pagasti) 

+ - 

• izteikts novada centrs – Zasa; 

• vidusskola; 

• sporta zāle; 

• vienādas lauku pašvaldības. 

• liela teritorija; 

• nav sabiedriskā transporta; 

• procentuāli mazs skolēnu skaits iet 

mācīties uz Zasas vidusskolu; 

• iedzīvotāju negatīvā attieksme; 

• sliktais ceļu stāvoklis 

Zasas novads + Ābeļu pagasts 

(Zasas, Leimaņu, Kalna, Rubeņu, Dunavas, Dignājas un Ābeļu pagasti) 

+ - 

• novadā var attīstīties vairāki centri, ja 

administratīvo centru izvieto Ābeļu pagasta 

Brodos; 

• saglabājas pierastā iedzīvotāju kustība 

uz pilsētu; 

• vieglāk piesaistīt speciālistus, jo 

administrācija atrodas piepilsētā. 

• liela teritorija; 

• administratīvais centrs atrodas tālu no 

iedzīvotājiem 
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Dignājas pagasta teritorijas plānojuma priekšlikumi izstrādāti saskaņā ar pagasta 

attīstības mērķiem, izmantojot galvenos plānošanas principus: 

• Ilgtspējīgas attīstības princips, kas paredz nodrošināt nākamajām paaudzēm 

kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko un sociālo attīstību, racionālu dabas, 

cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu. 

• Interešu saskaņotības princips, kas paredz ikvienu teritorijas vai apdzīvotas 

vietas plānojumu izstrādāt saskaņā ar citiem teritorijas vai apdzīvotās vietas 

attīstības plāniem un programmām, kā arī saskaņot tajā valsts, pašvaldību un 

privātās intereses. 

• Daudzveidības princips, kas paredz nodrošināt jebkurā apdzīvotā vietā dabas, 

vides, kultūrvides, pakalpojumu un saimnieciskās darbības daudzveidību. 

• Identitātes princips, kas paredz, ka katras teritorijas vai apdzīvotas vietas 

plānojumam jābalstās uz šīs vietas īpatnējiem apstākļiem un resursiem, jāveicina 

to izkopšana. 

• Nepārtrauktības un pēctecības princips, kas paredz iespēju, mainoties spēkā 

esoša plānojuma pamatojumam, grozīt šo plānojumu, saglabājot tās daļas, kuru 

pamatojums nav mainījies. 

• Atklātības princips, kas paredz informēt vietējo sabiedrību par teritoriju 

plānošanu un iesaistīt iedzīvotājus plānojuma koncepcijas izstrādāšanā un 

īstenošanā. 

Dignājas pagasta teritorijas plānojumā noteikta teritorijas perspektīvā 

izmantošana, ietverot funkcionālo zonējumu (dažādas plānotās un atļautās teritorijas), 

satiksmes un inženierinfrastruktūras attīstību, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, 

drošības, veselības un higiēnas prasības (t.sk.., aizsargjoslas). 

Teritorijas plānojumā noteiktas lielāko apdzīvoto vietu Vandānu un Dignājas 

ciemu robežas. 

Vandānu ciems teritorijas plānojumā tiek noteikts kā galvenais pagasta 

apdzīvojuma (dzīvojamās apbūves, sabiedrisko un apkalpes objektu) un attīstības centrs. 

Ciemu galvenie izmantošanas veidi ir lauksaimnieciskā ražošana, iedzīvotāju atpūta, 

tūrisms, ekoloģisko, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzība. Tiek pieļauta 

viensētu tipa dzīvojamās apbūves, darījumu, ražošanas un tehniskās apbūves objektu 

3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

3.1. PLĀNOJUMA PAMATNOSTĀDNES 
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izvietojums, ja tas nav pretrunā ar lauku vides saglabāšanu, kultūras mantojuma un dabas 

aizsardzības interesēm. 

 

 

3.2.1. Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija 

 

Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija Dignājas pagasta plānojumā tiek 

noteiktas, lai atbilstoši attīstības mērķiem nodrošinātu lauksaimnieciskās ražošanas 

saglabāšanu un attīstību, lauku darbības dažādošanu, resursu līdzsvarotu izmantošanu, 

saglabāšanu un lauku kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu. 

Atbilstoši šiem mērķiem tiek veidoti lauksaimniecisko teritoriju izmantošanas un 

apbūves noteikumi. 

Jēkabpils rajona teritorijas plānojumā ir izvirzīta prasība vietējo pašvaldību 

plānojumos precizēt Nacionālā plānojuma darba variantā noteiktās īpaši vērtīgo 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju robežas. Pamatojoties uz 14.02.2006. MK 

noteikumiem “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” tika 

izvērtētas rajona plānojumā noteiktās nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas 

Dignājas pagastā.  Šo teritoriju robežas  uznestas uz Jēkabpils rajona kolhoza “Dignāja” 

zemes novērtējuma kartes, kurā ir parādīts augšņu novērtējums ballēs (1990.g. materiāls). 

Jaunāku datu par augšņu novērtējumu pagasta padomes rīcībā nav. 

Izvērtējot teritorijas atbilstoši 14.02.2006. MK noteikumiem “Noteikumi par 

nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” 2.punktam šīs teritorijas neatbilst 

noteikumos norādītajiem kritērijiem: 

• nogabala zemes kvalitātes novērtējums nav zemāks par 50 ballēm, 

• nogabala platība nav mazāka par 50 ha. 

Dignājas pagasta teritorijā nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju nav. 

3.2.PERSPEKTĪVĀ TERITORIJAS IZMANTOŠANA 
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JĒKABPILS RAJONA PLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀS NACIONĀLAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS 

TERITORIJAS DIGNĀJAS PAGASTĀ (2.ATT., 3.ATT., 4.ATT.) 

 

Apzīmējumi: 

Zemes novērtējums klasēs un ballēs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jēkabpils rajona plānojumā noteiktā nacionālas nozīmes 

lauksaimniecības teritoriju robeža. 

1. Nogabala Nr. 
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2.ATTĒLS 

 

Nogabala Nr.1 zemes kvalitātes novērtējums ir 48 balles. Nogabals neatbilst MK 
noteikumu Nr.142 “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” 
2.3.1. punkta prasībām. 

1. 
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3.ATTĒLS 

Nogabalā Nr.2 zeme ar novērtējumu virs 50 ballēm aizņem 45,2 ha platību, tāpēc 
nogabals neatbilst MK noteikumu Nr.142 “Noteikumi par nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām” 2.3.1. punkta un 2.3.2. punkta prasībām. 

 

2. 
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4.ATTĒLS 

Nogabala Nr.3 zemes kvalitātes novērtējums ir 48 balles. Nogabals neatbilst MK 
noteikumu Nr.142 “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” 
2.3.1. punkta prasībām. 

2. 

3. 
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5.ATTĒLS 

Nogabalā Nr.4 zeme ar novērtējumu virs 50 ballēm aizņem 34,5 ha platību, tāpēc 
nogabals neatbilst MK noteikumu Nr.142 “Noteikumi par nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām” 2.3.1. punkta un 2.3.2. punkta prasībām. 

 

3. 

4. 
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Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija noteikta atbilstoši pašreizējai situācijai, 

ietverot zālāju teritorijas un piemājas dārzus. 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – LAUKSAIMNIECĪBA (01) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods, 

Kadastra numurs 
Darbības veids, vieta 

0101 
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība– 312 saimniecības visā pagasta teritorijā- 

0101 
56520050232 

 

Pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme 
“Akmeņi” 
 

 

Lauksaimniecības zemju kopējā platība plānojumā tiek samazināta, nelielu daļu 

no pašreizējām zemēm paredzot transformācijai meža zemēs.  

Augstvērtīgajām lauksaimniecības zemēm, meliorētajām teritorijām, ekoloģiski 

un ainaviski vērtīgajām zemēm piemērojami zemes transformācijas ierobežojumi. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācijas kārtību nosaka LR MK 

20.07.2004. noteikumi Nr.619 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamu zemi 

transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz transformācijas 

atļaujas”. 

Augšņu erozijas un dabisko krastu erozijas apdraudētu teritoriju pagasta teritorijā 

nav. 

 

3.2.2. Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija 

 

Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija pagasta teritorijas plānojumā noteikta, lai 

nodrošinātu ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu un saglabāšanu, vides bioloģisko un 

ainavisko daudzveidību. Saimniecisko mežu izmantošanas galvenais mērķis ir 

mežsaimniecība un mežrūpniecība. 

Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija noteikta atbilstoši pašreizējai situācijai un 

tajā iekļautas vairākas perspektīvās (apmežojamās) teritorijas. Teritorijas plānojums 

neaizliedz citu lauksaimniecības teritoriju apmežošanu gadījumā, ja to pieļauj teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi, citi normatīvie akti un tā tiek saskaņota 

likumdošanā noteiktā kārtībā un to akceptē pagasta padome. 
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Teritorijas plānojumā noteikta mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

izmantošana gan koksnes resursu izmantošanai un aizsardzībai, gan rekreācijai, gan 

dabas vērtību aizsardzībai. 

Aizsargājamo mežu kategorijā ietilpst īpaši aizsargājamie mežu iecirkņi: dabiskie 

biotopi, mikroliegumi un dabas liegumi. 

Dignājas pagasta teritorijā atrodas mikroliegums baltmugurdzenim (Ābeļu 

mežniecības 196.kvartāla 14., 18., 19. un 20.nogabalos ar kopējo platību 7,9 ha), kura 

aizsardzībai jāievēro MK noteikumu Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 

apsaimniekošanas noteikumi” (30.01.2001.) IV un V nodaļā noteiktās prasības, kā arī 

Sugu un biotopu aizsardzības likumā (16.03.2000.) III nodaļā noteiktās prasības. 

Pagasta teritorijā atrodas arī daļa no īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – dabas 

lieguma “Ābeļi”, kura aizsardzībai izstrādāti “Dabas lieguma “Ābeļi” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” Nr.348 (03.10.2000.). dabas lieguma 

aizsardzībai jāievēro arī MK noteikumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (22.07.2003.) 4., 16. un 17. punktā noteiktās 

prasības. 

Teritorijas plānojums paredz purvu ekosistēmu saglabāšanu. 

Aizsargjosla Linaites purvam noteikta 20 m platumā, Ašņavēru purvam – 100 m 

platumā. Aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrzemēm nosaka Meža likums. 

Meža zemju transformācija var tikt veikta saskaņā ar LR MK 28.09.2004. 

noteikumu Nr.806 “Meža zemes transformācijas prasības” prasībām. 

 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – MEŽSAIMNIECĪBA (02) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Darbības veids, vieta 

0201 
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība 

Teritorijas plānojumā paredzēta nelielu platību apmežošana. 

 

3.2.3. Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija 

 

Ģimeņu māju apbūves teritorija teritorijas plānojumā noteikta, lai sekmētu 

labvēlīgas dzīves vides veidošanu un iedzīvotāju nodrošinājumu ar mājokli. 
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Ģimeņu māju apbūves teritorija noteikta pēc esošās situācijas Vandānu un 

Dignājas ciemā. 

Perspektīvā ģimeņu māju apbūves teritorija tiek plānota teritorijās, kur iespējama 

inženierkomunikāciju pievienošana un ir pieejami piebraucamie ceļi. 

Perspektīvās ģimeņu māju apbūves teritorija tiek plānota: 

• teritorijā starp Dignājas pamatskolu un Vandānu ciema robežu abpus ceļam Jēkabpils 

– Ilūkste.  

•  

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
VIENĢIMENES UN DIVĢIMEŅU DZĪVOJAMO MĀJU APBŪVE(06) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Darbības veids, vieta 

0601 
Individuālo dzīvojamo māju apbūve – Vandānu, Dignājas 
ciemos 

 

3.2.4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorija 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas pagasta plānojumā noteiktas 

atbilstoši esošajai situācijai. 

Jaunu daudzdzīvokļu ēku apbūves teritoriju veidošana netiek plānota. 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APBŪVE(07) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Kadastra Nr. 
Darbības veids, vieta 

0701 
56520050214 
56520050216 

1-2 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – Vandānu ciemā 

 

3.2.5. Jaukta daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves un sabiedriskas nozīmes, 
darījuma iestāžu apbūves teritorija 

 

Jaukta daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves un sabiedriskas nozīmes, darījuma 

iestāžu apbūves teritorija pagasta plānojumā noteikta, lai nodrošinātu sabiedrisko un 

privāto pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem, uzņēmējdarbības attīstību, kā arī 
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sekmētu iedzīvotāju nodrošinājumu ar mājokli. Teritorija noteikta atbilstoši esošajai 

situācijai. Jaunas teritorijas netiek plānotas. 

 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APBŪVE(07) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Kadastra Nr. 
Darbības veids, vieta 

0702 
56520050202 – 0,5 ha 

3-5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – Vandānu ciemā 

 
 
 

3.2.6. Lauku apbūves teritorija 

 

Lauku apbūves teritorija pagasta plānojumā tiek noteikta kā jauna dzīvojamā un 

darījuma apbūve ārpus apdzīvotām vietām, ar augstāku apbūves intensitāti kā viensētu 

izvietojums lauksaimniecības zemēs, lielāku zaļo zonu, maksimāli saglabājot kokus, 

zemsedzi, dabisko reljefu un, kur tas iespējams, māju grupās izbūvējot 

inženierkomunikācijas. 

Vides prasības dzīvnieku novietnēs, kurās atrodas 10 un vairāk dzīvnieku vienību, 

nosaka LR MK 27.07.2004. noteikumi Nr.628 “Īpašās vides prasības piesārņojošo 

darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”. Vides prasības mehānisko remontdarbnīcu 

darbībai nosaka LR MK 22.04.2004. noteikumi Nr.380 “Vides prasības mehānisko 

transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”. 

Perspektīvā lauku apbūves teritorija tiek plānota: 

• apdzīvotajā vietā Meņķis un Kaļvāres. 

• īpašumā “Kastaņi”, kadastra Nr.56520030018; Nr.56520030019. 

• īpašumā “Vecāres”, kadastra Nr.56520020083 – 2ha, Nr.56520020118 – 1ha. 

• īpašumā “Sprīdīši”, kadastra Nr.56520050121 – 4,5 ha. 

3.2.7. Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorija 

 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorija pagasta plānojumā noteikta, lai 

nodrošinātu pārvaldes iestāžu un cita veida sabiedriska nekomerciāla rakstura iestāžu 

apbūvi, kas kalpo sabiedriskiem un sociāliem nolūkiem. 
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Jaunu sabiedriskas nozīmes objektu apbūve plānota teritorijā, kas paredzēta 

jauktas sabiedriskas nozīmes un darījumu objektu apbūves teritorijā. 

 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
SABIEDRISKAS NOZĪMES OBJEKTI(09) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Kadastra Nr. 
Darbības veids, vieta 

0901 
56520050204 

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve- Dignājas pamatskola 

0902 
56520050213 

Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve – 
“Zariņi” 

0903 
56520050218 

Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve – 
“Kamenes” 

0905 
56520060142 

Reliģisko iestāžu ēku apbūve- Dignājas evaņģēliski 
luteriskā baznīca “Sējēji” 

0910 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

 

3.2.8. Darījuma iestāžu apbūves teritorija 

 

Darījuma iestāžu apbūves teritorijas paredzētas komerciāla rakstura darījumu 

iestāžu, objektu apbūvei un to darbības nodrošināšanai. Teritorija noteikta pēc esošās 

situācijas. 

 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
KOMERCDARBĪBAS OBJEKTU APBŪVE(08) 

Kadastra Nr. Darbības veids, vieta 

56520030138 Veikals “Dimanti” 

 
 
 
 
 

3.2.9. Jauktas sabiedriskas nozīmes un darījuma iestāžu apbūves teritorija 

 

Jauktas sabiedriskas nozīmes un darījuma iestāžu apbūves teritorija plānojumā 

tiek noteikta, lai nodrošinātu sabiedrisko un privāto pakalpojumu pieejamību pagasta 

iedzīvotājiem un sekmētu uzņēmējdarbības attīstību.  
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Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
KOMERCDARBĪBAS OBJEKTU APBŪVE(08) 

SABIEDRISKAS NOZĪMES OBJEKTI(09) 

Kadastra Nr. Darbības veids, vieta 

56520050106 kafejnīca “Sprīdītis”, bijušais mehānisko darbnīcu sektors 

56520020016 Bijušā aitu ferma “Bērzaudzes” 

565200600139 Dignājas muiža 

56520060152 Kafejnīca “Digna” 

56520050083 Īpašumā “Rozes” – 0,2 ha 

56520050205 Dignājas pamatskola – 1,8 ha 

56520030020 Īpašumā “Kokles” – 2,1 ha. 
 

 

3.2.10. Jaukta ražošanas, darījumu, tehniskās apbūves teritorija 

 

Jaukta ražošanas, darījumu, tehniskās apbūves teritorija plānojumā tiek noteikta, 

lai bijušajiem lauksaimniecības ražošanas objektiem pieļautu maksimāli dažādu 

izmantošanas veidu. 

Vides prasības dzīvnieku novietnēs, kurās atrodas 10 un vairāk dzīvnieku vienību, 

nosaka LR MK 27.07.2004. noteikumi Nr.628 “Īpašās vides prasības piesārņojošo 

darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”. Vides prasības mehānisko remontdarbnīcu 

darbībai nosaka LR MK 22.04.2004. noteikumi Nr.380 “Vides prasības mehānisko 

transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”. 

 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
KOMERCDARBĪBAS OBJEKTU APBŪVE(08) 

RAŽOŠANAS OBJEKTU APBŪVE(10) 

Kadastra Nr. Vieta 
565200020010 Komplekss “Majori” 
56520050244 
56520050245 
56520050221 

Mehāniskais sektors Vandānos 

56520050064 Ferma “Veides” 
56520050219 Ferma “Stūrnieki” 
56520050135 
56520050199 
56520050200 

Ferma “Kliņģerītes” 
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56520060049 Ferma “Irbītes” 
56520040061 Īpašumā “Dravnieki” 
56520040045 Īpašumā “Lapiņas” 
56520040005 Īpašumā “Bērzi” – 2,8 ha 
56520060144 Zemes gabals ar kadastra Nr.56520060144 - 1,4 ha 

 

3.2.11. Ražošanas objektu apbūves teritorija 

Ražošanas objektu apbūves teritorija plānojumā tiek noteikta, lai nodrošinātu 

rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, tehniskās apkalpes un teritorijas 

inženierapgādes iespējas.  

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
RAŽOŠANAS OBJEKTU APBŪVE(10) 

LAUKSAIMNIECĪBA(01) 
Zemes lietošanas mērķu 

kods 
Kadastra Nr. 

Darbības veids, vieta 

1001 
56520060022 – 0,6 ha 

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 

1002 Noliktavu apbūve 
1003 

56520040009 
Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve  
Īpašumā “Vālodzes” 

56520040002 Īpašumā “Mucenieki” 
56520060100 “Dainuvītes” 
56520040020 Īpašumā “Sietiņi” 
56520040089 Īpašumā “Ģēģeri” 
56520040054 Īpašumā “Niedrāji” 

56520050052 – 1,2 ha 
56520050112 – 0,5 ha 
56520050109 – 0,9 ha 
56520050014 – 1,9 ha 
56520060073 – 0,3 ha 
56520060100 – 1,0 ha 
56520040001 – 2,6 ha 

 
 

 

3.2.12. Labiekārtotas koplietošanas teritorijas 

 

Labiekārtotas koplietošanas teritorijas lai sekmētu iedzīvotāju atpūtas iespējas, kā 

arī ar tūrismu un atpūtu saistītās uzņēmējdarbības attīstību. 

Plānojumā kā labiekārtotas koplietošanas teritorija ir izdalīts parks pie Dignājas 

pamatskolas, parks pie Dignājas muižas., zemes gabalu ar kadastra Nr.56520050064 – 

2,2 ha. Vandānu ciemā labiekārtota koplietošanas teritorija ir noteikta zemes gabaliem ar 

kadastra Nr.56520050107 – 0,4 ha, Nr.56520050166 – 0,5 ha. 



Dignājas pagasta teritorijas plānojums    47

Lai nodrošinātu brīvu pieeju publiskajiem ūdeņiem – piekļuvi pie Daugavas, 

teritorijas plānojumā tam paredzēti sekojoši lauku ceļi (ceļa platums 4-6 m): 

• īpašumā Dignājas muiža (kadastra Nr. 56520060139); 

• īpašumā Zvanītāji (kadastra Nr. 56520060010); 

• gar īpašumu Purpuri un Jaunvalterāni robežu (kadastra Nr. 

56520050142/56520050064); 

• gar īpašumu Darbiņi, Zīles, Margrietiņas robežu (kadastra Nr. 

56520050162/56520050106/56520050167); 

• gar īpašumu Majori un Daugaviņas robežu (kadastra Nr. 

56520020010/56520020030); 

• īpašumā Ozolbirzes (kadastra Nr. 56520020052); 

• īpašumā Ozoliņi (kadastra Nr. 56520020100). 

3.2.13. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas 

 

Inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas paredzētas inženiertehniskās apgādes 

tīklu ekspluatācijai, aizsardzības nodrošināšanai un apkalpes objektu izvietošanai. 

Inženierinfrastruktūra teritorijas plānojumā noteikta atbilstoši esošajai situācijai. 

Jaunu 0,4 – 20 kV elektrotīklu izbūve nav paredzēta. 

Plānojumā tiek paredzēta LMT sakaru tīkla iekārtu uzstādīšana. 

Teritorijas plānojumā tiek paredzēta plānotajās apbūves teritorijās ūdensvada 

izbūve un Līvānu māju kanalizācijas pievienošana centrālajai attīrīšanas iekārtai. 

Vandānu ciema notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas ietaišu modernizācijas projektā ir 

veikts Dignājas pagasta Vandānu ciema notekūdeņu daudzuma aprēķins. Maksimālā 

notekūdeņu pietece aprēķināta 20 m3 diennaktī. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda 

pieļauj notekūdeņu novadīšanu līdz 30 m3 diennaktī, tāpēc ir iespējama jaunu pieslēgumu 

veikšana pie attīrīšanas iekārtām. 

 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLI UN OBJEKTI (12) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Kadastra Nr. 
Darbības veids, vieta 

1201 
56520050241 

56520050106 – 0,3 ha 

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, 
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
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56520050217 – 0,2 ha 
56520060163 – 1,0 ha 

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 

 

 

3.2.14. Satiksmes infrastruktūras teritorija 

 

Satiksmes infrastruktūras teritorijas paredzētas autoceļu ekspluatācijai, 

aizsardzības nodrošināšanai un apkalpes objektu izvietošanai. 

Satiksmes infrastruktūra teritorijas plānojumā noteikta atbilstoši esošajai 

situācijai. 

 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTI (11) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Darbības veids, vieta 

1101 
Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā 

 

Ekspluatācijas aizsargjoslas lauku apvidos gar valsts 2. šķiras un pašvaldības 

autoceļiem, pamatojoties uz LR MK 10.04.2001. noteikumiem Nr.162 “Autoceļu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika”, tiek noteiktas 30 m uz katru pusi no ceļa ass līnijas. 

Pagasta plānojumā tiek paredzēta jauna meža ceļu izbūve un rekonstrukcija. 

Perspektīvo apbūves teritoriju apkalpojošās ielas jāplāno šo teritoriju detālplānojumu 

izstrādes ietvaros.  

 

3.2.15. Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma teritorija un objekti 

 

Kultūras pieminekļi, arheoloģiskās senvietas, kultūrvēsturiskie objekti un īpaši 

aizsargājamie dabas objekti teritorijas plānojumā parādīti, lai nodrošinātu to aizsardzību, 

izmantošanu teritorijas attīstības veicināšanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm 

maksimāli nepārveidotā izskatā, atbilstoši Latvijas valsts, tautas un starptautiskajām 

interesēm (tabulas Nr.9; Nr.10; Nr.11). 

Valsts nozīmes kultūras pieminekļi pagasta plānojumā noteikti pēc VKPAI 

sniegtā saraksta un iezīmēti teritorijas plānojumā. 
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Tabula Nr.11 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Dignājas pagastā. 
 

N.p.k. Objekta nosaukums Atrašanās vieta zemes 
īpašums (lietojums) 

Zemes īpašnieks 
(lietotājs) 

Arheoloģijas pieminekļi 
Vietējās nozīmes 

1.  Dignājas baznīcas apmetne un senkapi “Sējēji”  
 5652 006 0142 

Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

Arhitektūras pieminekļi 
Vietējās nozīmes - projektā 

2.  Dignājas luterāņu baznīca ar žogu un 
vārtiem 

“Sējēji”  
 5652 006 0142 

Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

3.  Dignājas pagastnams “Dignājas muiža” 
56520060139 

Dignājas pagasta 
pašvaldība 

4.  Dignājas (Ģipterānu) skola “Dignājas pamatskola” 
56520050204 

Dignājas pagasta 
pašvaldība 

5.  Klēts Meņķa muižā “Meņķi” 
56520020002 

Inese Reinholde, 
Arvīds Reinholds 

6.  Saimniecības ēka Meņķa muižā “Meņķi” 
56520020002 

Inese Reinholde, 
Arvīds Reinholds 

Mākslas pieminekļi 
Valsts nozīmes 

7.  Kapa plāksne Alafam Velinkam Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

Vietējās nozīmes - projektā 
8.  Kapa piemineklis J.U.Bēram Pie Dignājas luterāņu 

baznīcas 
Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

9.  Altāris Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

10.  Vāzes (2) Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

11.  Kancele  Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

12.  Lustra Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

 

Valsts nozīmes kultūras pieminekļu izmantošanu, to aprobežojumus un 

aizsardzības zonas nosaka likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (12.02.1992) un 

no tā izrietošie normatīvie akti. 

Tabula Nr.12 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti 

 

N.p.k. Objekta nosaukums 
Atrašanās vieta zemes īpašums 

(lietojums) 

1.  Dignājas muiža un parks “Dignājas muiža” 
56520060139 

2.  Meņķa kapsēta 
Meņķa kapi 
56520050224 

3.  Slīterānu kapsēta Slīterānu kapi 

56520020090 
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4.  Dignājas kapsēta Dignājas kapi 

56520060144 

5.  Piemiņas akmens Pie “Zemgaļiem” Daugavas krastā 

6.  Vācu karavīru kapsēta Ceļa Zasa – Vandāni malā, Kažoksilā 

7.  Vandānu pārceltuve Pie mājām “Ceriņi” 

8.  
Dignājas pagasta novadpētnieces, 
skolotājas Ainas Mikulānes dzimtās 
mājas “Goči” 

“Goči” 
56520050029 

 

Tabula Nr.13 

Īpaši aizsargājamie dabas objekti Dignājas pagastā 
 

Nr.  Objekta nosaukums Atrašanās vieta zemes 
īpašums (lietojums) 

Zemes īpašnieks 
(lietotājs) Piezīmes 

Valsts nozīmes dižkoki 
1.  Vīksna “Zvanītājos” 

Saimn. “Zvanītāji” 
5652 006 0009 

Uldis Zaharevskis  

2.  Ozols “Ozolkalni” 
Saimn. “Ozolkalni ”  

5652 006 0020 

Malda Alksne  

3.  Ozols  “Ārnieki” 
Saimn. “Kliņģerītes” 

56520060154 

Melita Vuškāne  

4.  Ozols  “Ozolnieki” 
Saimn.”Ozolnieki”  

5652 006 0065 

Jānis Semjonovs  

5.  Kadiķis  “Norieši” 
Saimn.”Ašņavēres”  

5652 006 0065 

Aivars Gedušs  

Vietējās nozīmes dižkoki 
6.  Parastais ozols “Lauciņi” 

Saimn.”Akmentiņi” 
5652 004 0017 

Pauls Aizpurvs  

7.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši”  

5652 004 0044 

Aivars Daģis  

8.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši” 

 5652 004 0044 

Aivars Daģis  

9.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši”  

5652 004 0044 

Aivars Daģis  

10.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši”  

5652 004 0044 

Aivars Daģis  

11.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši”  

5652 004 0044 

Aivars Daģis  
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12.  Parastais ozols “Lapiņas” 
Saimn.”Ābelītes” 

565 2004 0033 

Drosma Bulava  

13.  Mežābele “Stūrnieki” 
Saimn.”Stūrnieki” 

 5652 005 0173 

Marija Loginova  

14.  Parastais ozols 
“Jaunsudrabiņi” Pašv.zeme “Lakstīgalas”  

5652 002 0104 

Dignājas pagasts  

 

Dabas lieguma “Ābeļi” robeža Dignājas pagasta teritorijā noteikta atbilstoši 

15.06.1999. MK noteikumu Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem” 68.pielikumam – 

Dabas lieguma “Ābeļi” robežu apraksts.  

03.10.2000. MK noteikumi Nr.348 nosaka lieguma “Ābeļi” individuālos 

aizsardzības un izmantošanas noteikumus, funkcionālās zonas un atļautās darbības, kas 

nav pretrunā ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem un nerada draudus lieguma galveno 

dabas vērtību saglabāšanai, norāda darbības, kas nav atļautas funkcionālajās zonās. 

Aizsargājamo mežu kategorijā ietilpst īpaši aizsargājamie mežu iecirkņi: dabiskie 

biotopi, mikroliegumi un dabas liegumi. 

Dignājas pagasta teritorijā atrodas mikroliegums baltmugurdzenim (Ābeļu 

mežniecības 196.kvartāla 14., 18., 19. un 20.nogabalos ar kopējo platību 7,9 ha), kura 

aizsardzībai jāievēro MK noteikumu Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 

apsaimniekošanas noteikumi” (30.01.2001.) IV un V nodaļā noteiktās prasības, kā arī 

Sugu un biotopu aizsardzības likumā (16.03.2000.) III nodaļā noteiktās prasības. 

Ņemot vērā Vides aģentūras datu bāzi, Dignājas pagastā konstatētas 5 

aizsargājamo augu atradnes (Jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus L.), Krāsu zeltlape 

(Serratula tinctoria L.), Tumšzilā drudzene (gentiana pneumonanthe L). Darbības ar 

īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem reglamentē LR 16.03.2000. likums “Sugu un 

biotopu aizsardzības likums”. 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
DABAS PAMATNES UN REKREĀCIJAS NOZĪMES ZEME (05) 

MEŽSAIMNIECĪBAS ZEME UN ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS, 
KURĀS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA IR AIZLIEGTA AR NORMATĪVO AKTU (02) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Darbības veids, vieta 

0501 
56520050229 

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 

0202 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā 
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56520010005 – 171. 
kvartāls 

56520010015 
56520010007 

darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu 

 

 

3.2.16. Ūdenssaimniecības teritorijas. 

 

Ūdenssaimniecības teritorija pagasta plānojumā tiek noteikta, lai nodrošinātu, ar 

ūdenssaimniecību saistīta tūrisma attīstību un dabīgās ekosistēmas saglabāšanu. 

Dignājas pašvaldībai ir noslēgta vienošanās ar Valsts zivsaimniecības pārvaldi 

par zivju resursu pārzināšanu, iznomājot zvejas tiesības ūdeņos, kuros saskaņā ar 

Zvejniecības likuma 6.panta 1.daļu zvejas tiesības pieder valstij (27.05.1998. likuma 

“Grozījumi Civillikumā” III pielikumā minētās upes – Daugava). 

Pamatojoties uz LR MK 12.12.2000. noteikumiem Nr.433 “Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 

un valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” rekomendācijām, ir apstiprināti 

rūpnieciskās zvejas rīku limiti LR iekšējos ūdeņos. Murdu limits Daugavā Jēkabpils 

rajona Dunavas un Dignājas pagastiem un Preiļu rajona Līvānu pilsētai, Jersikas un 

Turku pagastiem līdz robežai ar Daugavpils rajonu ir – 62. 

Zvejniekiem, veicot zveju Daugavā , jāievēro: 

• MK 02.01.2001. noteikumi Nr.3 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”; 

• Ar komerciālo zveju drīkst nodarboties tikai tie komersanti, kooperatīvās sabiedrības, 

zvejnieku un zemnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kas pašvaldībā ir 

saņēmuši speciālu atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā. Ar pašpatēriņa zveju, bez 

tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū, drīkst nodarboties zvejnieki – 

fiziskas personas, kas noteiktā kārtībā reģistrējušies reģionālajā vides pārvaldē. 

• Zveja Daugavā var tikt uzsākta pēc zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanas ar 

pašvaldību, nokārtojot noteikto gada nomas maksu atbilstoši līgumam pievienotajā 

protokolā iedalītajam zvejas rīku limitam un noformējot zvejas licenci Jūras un iekšējo 

ūdeņu pārvaldes Jēkabpils kontroles sektorā, Jēkabpilī, Brīvības ielā 157. 

Ziemeļsusējas upei 1997.g. bija noteikti karpveidīgo ūdeņu kvalitātes mērķi 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.155, 1997.g. “Noteikumi par ūdens lietošanas 

atļaujām”. Šie noteikumi vairs nav spēkā. Jaunākie MK noteikumi Nr.118, 2002.g. 



Dignājas pagasta teritorijas plānojums    53

“Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” nosaka ūdens kvalitātes 

normatīvus, kas attiecas uz visiem virszemes ūdeņiem, to skaitā prioritārajiem zivju 

ūdeņiem, peldūdeņiem un dzeramā ūdens ieguvei izmantojamiem virszemes ūdeņiem. 

Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens aizsardzības 

vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus 

dzīves apstākļus. 

Tabula Nr.14 

Atsevišķas upes un upju posmi, kas Daugavas baseinā noteikti  

par prioritārajiem zivju ūdeņiem  

(pēc MK not. Nr.118, 2002.g.) 
 

Sateces 
baseins 

Upes 
nosaukums 

Rajons 
Posma robežu 

apraksts 
Ūdeņu 

tips 

Daugava  Daugava  

Krāslavas, Daugavpils, 
Preiļu, Jēkabpils, 
Aizkraukles, Ogres, 
Rīgas 

no valsts 
robežas līdz 
grīvai 

K 

Daugava Ziemeļsusēja Jēkabpils 
No Ošāniem 
līdz grīvai 

K 

Apzīmējumi: K – karpveidīgo ūdeņi 

Ziemeļsusējas posms no Ošāniem līdz grīvai neietilpst Dignājas pašvaldības 

robežās. 

Ziemeļsusējas baseina virszemes ūdeņiem apsaimniekošanas plānā tiek pieņemtas 

par saistošām karpveidīgo ūdeņiem izvirzītās prasības. 

Skujupīte, kas ietilpst Daugavas baseinā, nav iekļauta prioritārajos zivju ūdeņos. 

Peldūdeņi ir normatīvajos aktos noteiktās peldvietas, kā arī ūdeņi, kuros 

peldēšanās nav aizliegta un kuri tradicionāli tiek izmantoti par peldvietām, izņemot 

ārstnieciskiem nolūkiem izmantotos ūdeņus un peldbaseinus. 

Teritorijās, kas piekļaujas virszemes ūdeņu teritorijām, pieļaujama peldvietu 

iekārtošana atbilstoši LR MK 11.08.1998. noteikumu Nr.300 “Peldvietu iekārtošanas un 

higiēnas noteikumi” prasībām. Oficiālas peldvietas, kas atbilstu MK “Peldvietu 

iekārtošanas un higiēnas noteikumiem” Nr.300 (1998.g.), pagasta teritorijā nav. Tas 

saistīts ar labiekārtojuma prasībām šīm vietām, kuras pilnībā izpildīt pagastam nav 

līdzekļu. Plānotās situācijas kartē atzīmētas plānoto peldvietu vietas. 

Pamatojoties uz LR 12.04.1995. likuma “Zvejniecības likums” 9.pantu ar zveju 

vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu krastiem ir nosakāma tauvas 
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josla. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi un tiem piegulošās sauszemes daļa 

pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij. 

Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības 

neierobežo “Zvejniecības likums”, citi likumi un normatīvie akti. 

Tauvas joslas bezmaksas lietošana ir paredzēta: 

1) kājāmgājējiem; 

2) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai; 

3) robežapsardzībai; 

4) vides aizsardzībai un ugunsdrošības pasākumu veikšanai. 

Tikai vides aizsardzības institūciju speciāli norādītās vietās un pēc saskaņošanas 

ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta: 

1) laivu un kuģu piestāšana, to kravu izkraušana un pagaidu uzglabāšana; 

2) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts; 

3) zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju 

saistītas darbības. 

Dabiskās tauvas joslas platums ir: 

1) gar privāto ūdeņu krastiem — 4 metri; 

2) gar pārējo ūdeņu krastiem — 10 metru. 

Kartogrāfiskajā materiālā ir uzrādītas visas 17 ūdens ņemšanas vietas. Pagasta 

pašvaldība apsaimnieko 2, bet 15 artēzisko aku urbumi ir privatizēti, no tiem 5 izmanto. 

No visām ūdens ņemšanas vietām – 9 ir iekonservētas.10. Dignājas pagasta ūdens apgādes 

shēma ir dota pielikumā (shēma Nr.4). Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

plānojumā ir noteiktas pamatojoties uz LR likumu “Aizsargjoslu likums”. 

 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
ŪDENS OBJEKTU ZEME(03) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Kadastra Nr. 
Darbības veids, vieta 

0301 
56520020047 

Publiskie ūdeņi – Daugava 

0302 
 

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas 

0303 Dīķsaimniecība  

 
                                                           

10
 Pielikums Nr.8 Artēzisko aku urbumu vietas Dignājas pagastā. 
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3.2.17. Speciālās –karjeru izstrādes teritorijas un atradnes 

 

Karjeru izstrādes teritorijas un atradnes plānojumā noteiktas, lai rezervētu 

teritorijas derīgo izrakteņu ieguvei  

Derīgo izrakteņu teritorijas plānojumā izdalītas pēc esošās izpētes datiem. Smilts 

–grants atradne “Slīterāni” atrodas netālu no Slīterānu mājām, blakus IV šķiras 

autoceļam Jēkabpils – Dunava. Ģeoloģiski izpētītā teritorija – 3,089 ha, karjera izstrādes 

platība 2,599 ha. Atradni paredzēts izstrādāt līdz gruntsūdens līmenim, kas visā atradnē 

varētu būt uz 85,0 nos. atz., m. Karjera ekspluatācijas laikā nedrīkst pieļaut nelegālo 

izgāztuvju veidošanos. Pēc atradnes izstrādes tā rekultivējama. Vispirms karjera teritorija 

jānolīdzina ar buldozeru, bet nogāzes ar nogāzes kritumu 1:3 un jāpārklāj ar 0,2 m biezu 

augsnes slāni. Pēc tam jāiestāda mežs – 3,1 ha platībā jāiestāda 15500 stādi. 

Perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, dolomīta, kūdras un māla iegulu 

laukos, attēlotas shēmā Nr.1. Perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas plānojumā 

paredzētas kā derīgo izrakteņu teritorijas, kas izstrādājamas pēc izpētes un atļaujas 

saņemšanas. Izstrādātie karjeri jārekultivē, nākotnē paredzot to mežsaimniecisku 

vai tūrisma izmantošanu. 

 

 

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS (04) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Kadastra Nr. 
Darbības veids, vieta 

0401 
56520020099 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

 

3.2.18. Kapsētu teritorija  

 

Pagasta plānojumā izdalītas esošās kapsētas. 

Pagasta plānojumā noteiktas sekojošas kapsētas: 

• Slīterānu kapi, kadastra Nr.56520020090 – 0,8 ha, kapsēta ir iežogota, ierīkota sausā 

tualete, kapos nav ierīkota aka. Tuvākā ūdens ņemšanas vieta ir mājās Slīterāni. 

Atkritumiem ir norādīta atkritumu bēršanas vieta. Kapsētas paplašināšanai ir paredzēta 

pieguļošā pašvaldības meža platība, kadastra Nr.56520020101 – 0,8 ha. 
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• Meņķa kapi, kadastra Nr.56520050224 – 1,3 ha platībā, kapsēta ir iežogota, ierīkota 

sausā tualete, kapos ir ierīkota aka. Atkritumiem ir norādīta atkritumu bēršanas vieta. 

• Dignājas kapi , kadastra Nr.56520060144 – 1,9 ha, kapsēta nav iežogota, kapu valnis 

ir tikai gar vienu kapsētas malu, ierīkota sausā tualete, kapos ir ierīkota aka. Atkritumiem 

ir norādīta atkritumu bēršanas vieta.  

Teritorijas plānojumā paredzēta Slīterānu un Dignājas kapsētas paplašināšana.  

Jaunu kapsētu ierīkošanu pagasta plānojums neparedz. 

Dzīvnieku kapsētas pagasta teritorijā nav. Kritušos dzīvniekus savāc un utilizē 

SIA “Ekovide”, kas atrodas Valmierā, Rūpniecības ielā 1. 

 

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
SABIEDRISKAS NOZĪMES OBJEKTI(09) 

Zemes lietošanas mērķu 
kods 

Darbības veids, vieta 

0907 
Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un 
krematoriju apbūve 

 

Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas pamatojoties uz LR “Aizsargjoslu 

likuma” 25.pantu un LR MK 29.12.1998.noteikumiem Nr.502 “Aizsargjoslu ap kapsētām 

noteikšanas metodika”; grozījumi: MK 25.09.2001. noteikumi Nr.416, lai nepieļautu tām 

pieguļošo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos.  

Lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro aizsardzību, aizsargjoslās aizliegts: 

• būvēt jaunas rūpnieciskās, saimnieciskās, sabiedriskās un dzīvojamās 

ēkas, izņemot kapsētas saimniecībai nepieciešamās ēkas un ēkas pilsētās, 

ja tās harmoniski papildina esošo apbūvi. Rekonstruējot esošās ēkas, 

jānovērtē to ietekme uz vidi; 

• lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro aizsardzību, aizsargjoslas 

teritorijā aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot 

gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas 

bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams 

nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ievērojot Ministru kabineta 

1999.gada 5.janvāra noteikumu Nr.8 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 

vietām noteikšanas metodika" 8.2.apakšpunktā noteiktās prasības. 

Aizsargjoslu uztur valdītājs, uz kura zemesgabala atrodas kapsēta un tās 

aizsargjosla.  
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Aizsargjoslas platums ir 300 metru no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas. 

 

3.2.19. Rekultivējamā potenciāli piesārņotā teritorija  

 

Rekultivējamā teritorija plānojumā izdalīta, lai sekmētu ainaviski degradētas, 

bijušās atkritumu izgāztuves, teritorijas sanāciju. 

Atkritumu izgāztuvei attīstības plānā netiek prognozēta rekonstrukcija vai 

turpmāka izmantošana atbilstoši tās funkcijām.  

Pagasta plānojumā izdalīta rekultivējamā teritorija - bijušā atkritumu izgāztuve 

„Banderi”. 

 

3.2.20. Kopējo interešu teritorijas  

Dunavas pagasts 

• Dignājas pilskalna apsaimniekošana; 

• Autoceļš Jēkabpils – Ilūkste; 

• Daugavas upe 

 

Zasas pagasts 

• Autoceļš Vandāni – Zasa; 

• Iespējamais novada administratīvais centrs; 

• Ziemeļsusējas apsaimniekošana 

Ābeļu pagasts 

• Ābeļu dabas lieguma apsaimniekošana; 

• Autoceļš Jēkabpils – Ilūkste 

Līvānu novads 

• Daugavas upe, tilts pāri Daugavai 

• Pārceltuve; 

• Tūrisma piedāvājumu paplašināšana – veloceliņu izbūves projekts. 

Kopējo interešu teritorija ar Līvānu novadu plānojumā noteikta saistībā ar Līvānu 

novada teritorijas plānojumu. Līvānu pilsēta ir viena no 33 Latvijas pilsētām, kurām 

2005.gadā uzsākta apvedceļa izbūves izpēte – “Pilsētu apvedceļu iespējamības izpētes 

projekts”. Kā viens no turpmākās izpētes variantiem 33 pilsētu apvedceļu izpētes 

projektā piedāvāts Līvānu apvedceļš Dignājas pagasta teritorijā, šķērsojot Daugavu. 
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Līvānu apvedceļa teritorijas plānojumā noteiktas: 

• starp mājām Elkšņi un Bērzaudzes līdz ceļam Jēkabpils - Ilūkste; 

• no mājām Veides Spices līdz Daugavai un ceļam Jēkabpils – Ilūkste. 

 

 

3.2.21. Detālplānojuma teritorijas 

 
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 Dignājas pagasta teritorijas plānojumu, pirms zemesgabalu 

sadalīšanas, apvienošanas vai būvniecības uzsākšanas detālplānojumu jāizstrādā: 

• teritorijas plānojumā paredzētajās ciemu teritorijās – visam ciemam vai 

kompakti veidotai daļai; 

• brīvām, neapbūvētām teritorijām, kurām apbūves noteikumos nav pietiekami 

detalizēti apbūves un transformācijas noteikumi lauku apvidū; 

• objektiem, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt vidi, to rekonstrukcijas un citu 

izmaiņu gadījumos, kas ietekmē aizsargjoslu teritorijas; 

• ugunsbīstamiem, sprādzienbīstamiem un citiem objektiem, kuros lieto, ražo 

vai glabā bīstamas ķīmiskas vielas vai bīstamos ķīmiskos produktus, kas var 

izraisīt rūpniecisko avāriju; 

• ja teritorijas plānojuma mērogs nenodrošina pietiekamu detalizāciju un 

precizitāti un citos likumdošanā noteiktajos gadījumos. 
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N.p.k. Uzdevumi 

1. 
Neizmantoto un nesakopto teritoriju izmantošanas koncepcijas 

izstrāde. 

2. 

Pagasta teritorijā strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonā 

dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmas izveide avārijas un 

ārkārtējo situāciju gadījumā. 

3. 
Perspektīvo peldvietu ierīkošanas un apsaimniekošanas plāna 

izstrāde. 

4. Dolomīta un māla atradņu nogabalu izpēte. 

5. Detālplānojumi perspektīvās apbūves teritorijām. 

6. 

Izstrādāt kapsētu attīstības plānu. 

Izstrādāt saistošos noteikumus par savā teritorijā esošo kapsētu 

uzturēšanu un apsaimniekošanu; 

Katrai kapsētai izgatavot shematisku teritorijas plānu un atzīmēt 

tajā ievērojamo cilvēku vai dzimtu apbedīšanas vietas. 

7. 
Izstrādāt Dignājas pagasta teritorijas perspektīvās gāzes apgādes 

plānojumu (gazifikācijas shēmu). 

8. 
Dignājas pagasta ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumu 

izstrāde. 

9. 
Ūdensobjektu, kuros plānota motorizēto u.c. braucamrīku 

izmantošana un to izmantošanas nosacījumu izstrāde. 

10. 
Kultūras, sporta un atpūtas centra (pie Dignājas pamatskolas) 

izveides projekta izstrādāšana. 

11. 
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un 

paplašināšanas projekta izstrāde Vandānu ciemam. 

12. Dignājas muižas apsaimniekošanas projekta izstrāde. 

 

4. VADLĪNIJAS TURPMĀKAJAI PLĀNOŠANAI 
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•  

• Nr.1 Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām. 

• Nr.2 Iedzīvotāju skaita dinamika. 

• Nr.3 Lauksaimniecības zemes mehāniskais sastāvs. 

• Nr.4 Īpaši aizsargājamie dabas objekti Dignājas pagastā. 

• Nr.5 Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Dignājas pagastā. 

• Nr.6 Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti Dignājas pagastā. 

• Nr.7 Dignājas pagasta autoceļu saraksts. 

• Nr.8 Artēzisko aku urbumu vietas Dignājas pagastā. 

• Nr.9 Informācija par Dignājas luterāņu baznīcu. 

• Nr.10 Dignājas ĀSOK vadības un sakaru shēma ar pasākumos iesaistītajiem 

dienestiem. 

• Nr.11 Ar teritorijas izmantošanu saistītie normatīvie akti. 

• SHĒMAS 

• Nr.1 Dignājas pagasta derīgo izrakteņu atradņu izvietojuma shēma. 

• Nr.2 Dignājas pagasta dižkoku, dabas liegumu, Valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu izvietojuma shēma. 

• Nr.3 Dignājas pagasta ceļu shēma. 

• Nr.4 Dignājas pagasta ūdens apgādes shēma. 

• Nr.5 Dignājas pagasta sakaru kabeļu un līniju izvietojuma shēma. 

•  

PIELIKUMI 
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PIELIKUMS NR.1 
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PIELIKUMS NR.2 IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA  
 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Iedzīvotāju skaits gada beigās 657 638 643 630 618 

Dzimuši 6 5 6 2 6 

Miruši 12 13 8 13 13 

Dabīgais pieaugums -6 -8 -2 -11 -7 
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PIELIKUMS NR.3 LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES MEHĀNISKAIS SASTĀVS 
 

(pēc 1990.gada Jēkabpils rajona kolhoza “Dignāja” augsnes kartēšanas un 
saimniecības iekšējās zemes vērtēšanas lietas) 

 

Augsnes mehāniskais sastāvs  

Apzīmējums Ha  % 

M + MP 2 0,08 

SM + SMP 754 38,55 

MS + MSP 665 34,00 

S + GR 336 17,18 

Lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 

KŪDRA 201 10,28 

Kopā  2580 100 

SM + SMP 754 38,55 

MS + MSP 665 34,00 

S + GR 336 17,18 

Meliorētās 
platības 

KŪDRA 201 10,28 

Kopā  1956 100 

M – māls 
MP – putekļu māls 
SM – smilšmāls 
SMP – putekļu smilšmāls 
MS – mālsmilts 
MSP – putekļu mālsmilts 
S – smilts 
GR - grants 
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PIELIKUMS NR.4  ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIE DABAS OBJEKTI DIGNĀJAS PAGASTĀ 
 
Nr.  Objekta nosaukums Atrašanās vieta zemes 

īpašums (lietojums) 
Zemes īpašnieks 

(lietotājs) Piezīmes 

Valsts nozīmes dižkoki 
1.  Vīksna “Zvanītājos” 

Saimn. “Zvanītāji” 
5652 006 0009 

Uldis Zaharevskis  

2.  Ozols “Ozolkalni” 
Saimn. “Ozolkalni ”  

5652 006 0020 

Malda Alksne  

3.  Ozols  “Ārnieki” 
Saimn. “Kliņģerītes” 

56520060154 

Melita Vuškāne  

4.  Ozols  “Ozolnieki” 
Saimn.”Ozolnieki”  

5652 006 0065 

Jānis Semjonovs  

5.  Kadiķis  “Norieši” 
Saimn.”Ašņavēres”  

5652 006 0065 

Aivars Gedušs  

Vietējās nozīmes dižkoki 
6.  Parastais ozols “Lauciņi” 

Saimn.”Akmentiņi” 
5652 004 0017 

Pauls Aizpurvs  

7.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši”  

5652 004 0044 

Aivars Daģis  

8.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši” 

 5652 004 0044 

Aivars Daģis  

9.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši”  

5652 004 0044 

Aivars Daģis  

10.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši”  

5652 004 0044 

Aivars Daģis  

11.  Parastais ozols “Rūķīši” 
Saimn.”Rūķīši”  

5652 004 0044 

Aivars Daģis  

12.  Parastais ozols “Lapiņas” 
Saimn.”Ābelītes” 

565 2004 0033 

Drosma Bulava  

13.  Mežābele “Stūrnieki” 
Saimn.”Stūrnieki” 

 5652 005 0173 

Marija Loginova  

14.  Parastais ozols 
“Jaunsudrabiņi” 

Pašv.zeme “Lakstīgalas”  

5652 002 0104 

Dignājas pagasts  
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PIELIKUMS NR.5 VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI DIGNĀJAS PAGASTĀ. 
 

Apzīmēju
ms shēmā 

Objekta nosaukums Atrašanās vieta zemes 
īpašums (lietojums) 

Zemes īpašnieks 
(lietotājs) Piezīmes 

Arheoloģijas pieminekļi 

vietējās nozīmes 
 Dignājas baznīcas apmetne 

un senkapi 
“Sējēji”  

 5652 006 0142 
56520050141 

Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze.  

Valsts aizsardzības Nr. 886  
Apmetnes vieta atrodas uz zemes lietojuma 
“Jaunkalni”, īpašnieks Kaspars Pauliņš 

Arhitektūras pieminekļi 

vietējās nozīmes - projektā 

� 
 

Dignājas luterāņu baznīca 
ar žogu un vārtiem 

“Sējēji”  
 5652 006 0142 

Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

1811.g., 1858.g 

� Dignājas pagastnams “Dignājas muiža” 
56520060139 

Dignājas pagasta 
pašvaldība 

1927.g.  
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� Dignājas (Ģipterānu) skola “Dignājas pamatskola” 
56520050204 

Dignājas pagasta 
pašvaldība 

Darbojas no 1863.g, līdz 1957.g. saukta Ģipterānu 
pamatskola un ir viena no vecākajām skolām rajonā. 
Sākotnēji bijusi vienstāvu laukakmeņu ēka, kas 
nopostīta 1.Pasaules karā, pēc tam atjaunota un 
paplašināta, iegūstot šodienas izskatu ar trijiem 
stāviem. Skolu 1940.g.apmeklēja Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis, bet 2004.g. – Valsts prezidente V. 
Vīķe – Freiberga. 
 



Dignājas pagasta teritorijas plānojums    67

� Klēts Meņķa muižā “Meņķi” 
56520020002 

Inese Reinholde, 
Arvīds Reinholds 

19.gs. 2.puse  

� Saimniecības ēka Meņķa 
muižā 

“Meņķi” 
56520020002 

Inese Reinholde, 
Arvīds Reinholds 

1859.g.  

Mākslas pieminekļi 

Valsts nozīmes 
 Kapa plāksne Alafam 

Velinkam 
Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 

luteriskā draudze 
1575.g., valsts aizsardzības Nr.3381 

Vietējās nozīmes - projektā 

 Kapa piemineklis 
J.U.Bēram 

Pie Dignājas luterāņu baznīcas Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

1832.g.  

 Altāris Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

19.gs. 

 Vāzes (2) Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

20.gs. sāk. 

 Kancele  Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

19.gs. 

 Lustra Dignājas luterāņu baznīcā Dignājas evaņģēliski 19.gs. 
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luteriskā draudze 

 
PIELIKUMS NR.6 PAŠVALDĪBAS NOZĪMES KULTŪRVESTURISKIE OBJEKTI DIGNĀJAS PAGASTĀ 
 

Nr. Objekta nosaukums Atrašanās vieta zemes 
īpašums (lietojums) 

Piezīmes 

 
Dignājas muiža un parks “Dignājas muiža” 

56520060139 

 

 
Meņķa kapsēta 

Meņķa kapi 
56520050224 • Apbedīts 1905.g. revolūcijas dalībnieks – upuris, ērģelnieks Staņislavs 

Horomjanskis – piemiņas zīme 
• Apbedīti 2.pasaules karā (1941.g.) kritušie vācu karavīri, vieta 

neapzīmēta 
 

Slīterānu kapsēta Slīterānu kapi 

56520020090 

• apbedīti 1.Pasaules karā kritušie 12 krievu karavīri – kapa vieta nav 
apzīmēta 

 
Dignājas kapsēta Dignājas kapi 

56520060144 

apbedīti 1905.gada upuri : 
• skolotājs Jānis Staprāns (1882 – 1906), piemiņas zīme, 
• J.Strožs – piemiņas zīme, 
• A.Brūvers – piemiņas zīme. 

 
Piemiņas akmens Pie “Zemgaļiem” Daugavas 

krastā 
Apbedīti 1905.g. nošautie revolūcijas dalībnieki 

 
Vācu karavīru kapsēta Ceļa Zasa – Vandāni malā, 

Kažoksilā 
1.Pasaules karā kritušo vācu karavīru kapsēta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Vandānu pārceltuve 

 
Pie mājām “Ceriņi” 

 

 
 
“Goči” 

“Goči” 
56520050029 

Dzīvo Dignājas pagasta novadpētniece, skolotāja Aina Mikulāne 
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PIELIKUMS NR.7 DIGNĀJAS PAGASTA AUTOCEĻU SARAKSTS 
 

Adrese (km) Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri 

autoceļa tiltu 
Nr. 
p.k. 

Autoceļa 
nosaukums 

no līdz 
Garums 

(km) 
Seguma 

veids 
skaits 

Garums 
(m) 

Īpašas 
atzīmes 

1.  
Lauciņi – 

Dignājas kapi 
0 5,54 5,54 Grants - -  

2.  Kaļvāres purvs - 
Meņķis 

0 7,4 7,4 Grants - -  

3.  Dignāja – 
Vilciņi - 

Krustceles 
0 3,28 3,28 Grants - -  

4.  Veikala iela 0 0,37 0,37 Grants    

5.  Mārtiņu iela 0 0,71 0,71 Grants - -  

6.  Kantora iela 0 0,17 0,17 Grants - -  

7.  Žagariņu iela 0 0,18 0,18 Grants - -  

8.  Darbnīcu iela 0 0,21 0,21 Grants - -  

9.  Pagrabs – 
Bērziņš 

0 1,45 1,45 Grants - -  

10.  Silavnieki - 
Kaļvāres 

0 2,21 2,21 Grants - -  

11.  Meņķu kapi 0 0,08 0,08 Grants - -  

 A grupa Kopā:   21,6     

12.  
Kalna Majori – 

purvs 
0 2.26 2.26 Grants - -  

13.  Meņķis - 
Mednieki 

0 1.0 1.00 Grants - -  

14.  Dignāja – 
Irbītes 

0 1.66 1.66 Grants - -  

15.  Pārceltuves ceļš 0 0.22 0.22 Grants - -  

16.  Skola-Dzilnas 0 0.22 0.22 Grants - -  

 B grupa 
KOPĀ: 

  
5.36 

    

 KOPĀ ceļu 
garums 

  
26.96 
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PIELIKUMS NR.8 ARTĒZISKO AKU URBUMU VIETAS DIGNĀJAS PAGASTĀ 
 
 

Nr.p.
k. 

Urbuma 
nosaukums 

Atrašanās vieta, 
īpašuma nosaukums, 

kadastra Nr. 
Īpašnieks  Urbšanas gads 

Urbuma dziļums 

m 
Piezīmes 

1.  Bērzaudzes 
Jaunrozes 
56520020016 A.Stūrītis 1971 95 

Nedarbojas, urbums 
atrodas šahtā, sūknis 

nestrādā 

2.  Meņķi 
Meņķi 
56520020002 

I.Reinholde, 
A.Reinholds   

Nedarbojas, urbums 
atrodas šahtā 

3.  Majori 
Lapegles  
56520020013 B.Smeltere 1988 90 

Nedarbojas, sūkņu 
māja nojaukta, 
urbums tamponēts 

4.  Majori  
Majori  
56520020010 A.Vilcāns 1988 90 

Nedarbojas, sūkņu 
māja nojaukta, 
urbums tamponēts 

5.  Vandāni (kalte) 
Daugavas Valterāni 
56520050052 I.Valterāne   

Darbojas, ir sūkņu 
māja 

6.  
Vandāni 

(darbnīcas) 
Zīles 
56520050106 A.Bikaunieks   

 

7.  
Vandāni 
(centrs) 

Dārziņi  
56520050217 Pašvaldība  1974 95 

Darbojas, ir sūkņu 
māja. Ūdens 
horizonts D3šv 

8.  Stūrnieki  
Stūrnieki 
56520050173 M.Loginova   

Darbojas, ir sūkņu 
māja 

9.  Karkas  
Karkas 
56520050014 M.Greiselis   

Darbojas, ir sūkņu 
māja 
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10.  Pienotava 
Stradi  
56520050206 T.Strads   

Darbojas, ir sūkņu 
māja 

11.  Veides 
Veides Spices 
56520050037 D.Namiņš   

Darbojas, urbums 
atrodas šahtā 

12.  Skola 

Dignājas 
pamatskola 
56520050204 Pašvaldība 1969 32,5 

Darbojas, ir sūkņu 
māja. Ūdens 
horizonts D3pl-dg 

13.  Cūku ferma 
Mētras 
56520060006 O.Jaudzems   

Darbojas, ir sūkņu 
māja 

14.  Tīrumnieki 
Driksnas 
56520050038 O.Jaudzems   

Nedarbojas, ir 
sūkņu māja 

15.  Stanuļi  
Stanuļi  
56520060023 A.Daģis   

Darbojas, ir sūkņu 
māja 

16.  Irbītes 
Paegles  
56520060049 G.Krēsliņš   

Nedarbojas, ir 
sūkņu māja 

17.  Kaļvāres  
Skudriņas 
56520040001 M.Pavārs   

Darbojas, ir sūkņu 
māja 
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PIELIKUMS NR.9 INFORMĀCIJA PAR DIGNĀJAS LUTERĀŅU BAZNĪCU 
 

 

(Dievnami) 
 

Ar Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera 1567. gada 28. 
februāra rīkojumu Dignājā sāk celt baznīcu. Nav zināms gada 
skaitlis, kurā baznīca uzcelta, cik baznīcas ēku nomainījies 
garajos gados. Par baznīcas likteni 16.un 17.gs. nav nekādu ziņu. 

1706. – 1721. gadā baznīca bijusi no koka ar koka torni. 
1757. gadā tai bija kārniņu jumts, uz tā tornītis ar zvanu. Šajā 
vecajā baznīcā, kas atradās uz ziemeļiem no tagadējās, sienā bija 
iemūrēti divi kapakmeņi ar gadu skaitļiem 1575. un 1599. Tātad 
ir iespējams, ka jau ap 1570. gadu baznīca ir bijusi. Vecā 

Dievnama vietā vēl tagad aug zemas, kuplas liepas. 
1811. gada 8. decembrī tika iesvētīta jaunā baznīca, kura pastāv vēl šodien, 1858.gada jūlijā to 

pēc pārbūves iesvētīja vēlreiz. Pirmā Pasaules karā svētnīca tiek izpostīta. Daugavas mala kā ar uguns 
slotu aizslaucīta, tikai nodeguļi un pelni. Zemīte ar pozīciju grāvjiem izvandīta. 

Baznīca atjaunota 1922. gadā. Otrajā Pasaules karā baznīca cietusi maz. Pēc kara vairākkārt 
izdarīti nepieciešamie remonti. 1984./85.gadā tās ārpuse remontēta un krāsota, salabots tornis. Baznīca 
celta no laukakmeņiem, sienas apmestas, krāsotas, sienu stūru kontūras un apmales no sarkanajiem 
ķieģeļiem. Baznīcas galvenā korpusa garums 25,5 m, platums 14 m, augstums 8 m, sakristejas garums 
8, platums 10,4 m. sakristejā pie iekšējās sienas iemūrēts pēdējā sienās Dignājas muižnieces Annas 
Hahnoveres kapakmens ar gada skaitļiem (Dignājas muiža bankrotējusi un nonākusi valsts rokās). Šajā 
plāksnē ir arī ziņas par baznīcas sagraušanu 1.Pasaules kara laikā un tās atjaunošanu. Altāra glezna ļoti 
vienkārša – uz dēļa pamata liels brūns krusts uz zila fona. Altāri grezno kokgriezumi. Līdz Pasaules 
karam altārī bija ievērojama mākslinieka glezna (mākslinieks diemžēl nav zināms), kura tika gleznota 
Rīgas Doma baznīcā. Tomēr tā tur netika pieņemta. Iemesls – Neticīgais Toms bija pielicis pirkstu 
Jēzus Kristus apģērbam. Dārgā glezna nonāca Dignājā, taču 1.Pasaules karš to iznīcināja. Iznīcināja arī 
lepnās ērģeles ar daudzajām stabulēm. No muižas laikiem saglabājusies kristāla lustra – muižas 
dāvinājums baznīcai. Tā cietusi no vandālisma padomju varas gados. No tāliem gadiem saglabājies 
sudraba biķeris vīna pasniegšanai dievgaldniekiem un divas greznas vāzes. Baznīcas inventārā jāpiemin 
harmonijas un 22 soli ar atzveltnēm. 

 
Dignājas draudzē kalpojuši daudzi mācītāji. Pirmais baznīcas vēsturē ierakstīta mācītāja 

Mihaela Helisa von Kraus (1596.–1602.) vārds. Daudzi uzvārdi ļoti zīmīgi, piemēram, Fridrihs 
Vilhelms Stenders (1809.–1847.), Benjamiņš Sigfrīds Leopolds Mīlendorfs (1864.– 888.), Konrads 
Kārlis Jūliuss Augusts Vāgners (1889.-1892.), Kārlis Vilhelms Feierbends (1893.–1912.). Īpaši 
ievērojams un gaišā piemiņā paturams Kārlis Jūlius Veirihs (11814. – 1863.). Kas Sunākstei bija 
Vecais Stenders, tas Dignājai mācītājs Veirihs. Viņš rūpējās, lai arī dzimtcilvēks kļūtu izglītots. Pats 
mīlēja dziesmas un mūziku un mācīja savus ļaudis darīt to pašu. 1859. gadā iznāca viņa grāmatiņa un 
tika plaši lietota – “Dziesmu vainags, mīļiem latviešu jaunekļiem un bērniem vīts par jaunu prieku”. 
Veirihs, īstenais kora dibinātājs Dignājā, mācīja dziedāt dziesmas uz balsīm. Viņš bija tas, kas 
sagatavoja Dignājas kori Pirmajiem Dziesmu svētkiem. Mācītājs dus Daugavas kapsētā. Dignājas 
draudze pēc teritorijas plašuma pieder pie lielākajām Latvijas draudzēm, aptver Dunavas, Dignājas, 
Slates un daļu Ābeļu pagasta teritorijas. Pirms Otrā Pasaules kara mācītājs N. Muižnieks ierosināja celt 
Slatē filiālbaznīcu. Šim nolūkam tika piešķirts zemes gabals, bija jau sagādāti pamata materiāli. Karš 
pārvilka svītru šim nodomam. Tagad šinī vietā uzcelts divstāvu dzīvojamais nams. Stalta un balta, un 
lepna vēl šodien stāv mūsu baznīca uz daudz cietušās Dignājas zemes. 
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PIELIKUMS NR.10 
DIGNĀJAS ĀSOK VADĪBAS UN SAKARU SHĒMA AR PASĀKUMOS 

IESAISTĪTAJIEM DIENESTIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dignājas pagasta 
ĀSOK tāl.5253742, 
mob.9426300 

Zemessardzes rota, 
tāl.5253654 
mob.6772741 

Policija  tāl. 
5202600 

Ātrā medicīniskā 
palīdzība Jēkabpils  
tāl. 03, no 
mob.tāl.5231460 
Dunava  tāl. 
5252132 

Ugunsdzēsības 
dienests Jēkabpils  
tāl.01, 112, 5231297 

Dignājas pamatskola  
tāl. 
5253731 

Dignājas tautas 
nams  tāl.5253729 

Jēkabpils ĀSOK  Zemessardzes 
56.kājinieku 
bataljona štābs 
tāl.5230640 
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PIELIKUMS NR.11 AR TERITORIJAS IZMANTOŠANU SAISTĪTIE NORMATĪVIE AKTI 
 
TERITORIJAS PLĀNOŠANA 
• Teritorijas plānošanas likums (26.06.2002. ar grozījumiem 17.12.2002., 

10.04.2003., 17.08.2004) 
• Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi Nr.883 (19.10.2004) 
 
AIZSARGJOSLAS 
• Aizsargjoslu likums (11.03.1997.,pēd. groz. 22.06.2005) 
• Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika (MK not. 43, 

20.01.2004), 
• Ekspluatācijas aizsargjoslu ap sakaru līnijām noteikšanas metodika MK 

nr.61 (13.02.2001.) 
• Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsargājamās zonas) noteikšanas 

metodika Nr.392 (15.07.2003), 
• Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 

noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs 
Nr.258 (13.05.2003), 

• Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika Nr.162 (10.04.2001), 
• Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika Nr.502 (29.12.1998, groz. 

25.09.2001.), 
• Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika 

Nr.415 (20.10.1998), 
• Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika Nr.284 

(08.08.1998), 
• Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas 

noteikšanas metodiku Nr.198 (26.05.1998) 
 
KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA 
• LR Augstākās Padomes 1992. gada 12. februāra likums “Par kultūras 

pieminekļu aizsardzību”, 1993. gada 01. jūnijā, 1993. gada 02 decembrī, 1995. 
gada 09. februārī, 1998. gada 11. augustā, 2001. gada 15. novembrī, 2003. gada 
06. novembrī grozījumi. 

• Ministru kabineta 26.08.2003 noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras 
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts 
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”. 

• Ministru kabineta 26.08.2003 noteikumi Nr. 473 Kārtība, kādā kultūras 
pieminekļi iekļaujami aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un 
izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta; 

• Ministru kabineta 1998 gada 29 oktobra rīkojums par Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstu. 

 
UGUNSDROŠĪBA  
• Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (01.01.2003., grozījumi 19.12.2002, 

27.12.2002., 29.05.2003, 30.10.2003, 07.04.2004) 
• Ugunsdrošības noteikumi (17.02.2004.) 
 
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
• Atkritumu apsaimniekošanas likums (01.03.2001., grozījumi 19.02.2004, 

22.04.2002.) 
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• Par ietekmes uz vidi novērtējumu (14.10.1998., groz. 30.05.2001., 19.06.2003., 
26.02.2004.) 

• Par piesārņojumu (15.03.2001, groz. 20.06.2002., 18.12.2003.) 
• Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu Nr.371 

(08.07.2003) 
• Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, 

marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība Nr.319 (23.07.2002) 
• Noteikumi par prasībām atkritumu poligonu ierīkošanai, kā arī atkritumu 

poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai, slēgšanai un rekultivācijai Nr.15 
(03.01.2002) 

• Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība Nr.529 
(18.12.2001) 

• Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un 
anulēšanas kārtība Nr.432 (09.10.2001) 

• Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides 
piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu Nr.332 (25.04.29006.) 

• Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu 
darbībai Nr.323 (17.07.2001. groz. 23.10.2001., 20.08.2002., 04.02.2003.) 

 
VIDES AIZSARDZĪBA 
• Par vides aizsardzību (06.08.1991., groz. 22.05.1997, 20.06.2000, 20.12.2001, 

24.10.2002, 15.05.2003, 07.04.2004 
• Noteikumi par gaisa kvalitāti Nr.588 (21.10.2003) 
• Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem augsnei Nr.388 (15.07.2003) 
• Noteikumi par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru Nr.162 

(08.04.2003) 
• Vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām Nr.691 (08.03.2004.) 
• Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs 

Nr.628 (27.07.2004., groz. 05.10.2004.) 
• Vides trokšņa novērtēšanas kārtība Nr.597 (13.07.2004.) 
• Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un 

darbībai Nr. 380 (22.04.2004.) 
• Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī Nr. 34 (22.01.2002.) 
• Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības 

izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem Nr. 531 (18.12.2001.) 
• Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas 

kārtība Nr.483 (20.11.2003., groz. 28.10.2003.) 

• Dzīvnieku kapsētu ierīkošanas un uzturēšanas noteikumi Nr. 632 
(27.07.2004.) 

 
ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANA 
• Ūdens apsaimniekošanas likums (16.10.2002. grozījumi 12.12.2002, 

29.04.2004) 
• Noteikumi par virszemes ūdens objektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, 

kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību Nr.858 
(19.10.2004) 

• Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes 
kritērijiem Nr.857 (19.10.2004) 

• Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti Nr.118 (12.03.2002. 
groz. 01.10.2002.) 

• Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju Nr.736 (23.12.2003) 
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• Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un 
pasākumu programmām Nr.283 (27.05.2003.) 

• Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem Nr.179 
(15.04.2003.) 

• Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības 
nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot 
jebkādus mehāniskus šķēršļus Nr.27 (15.01.2002.) 

• Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju 
monitoringam un monitoringa programmu izstrādei Nr.92 (17.02.2004.) 

• Noteikumi pat notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu 
un kontroli Nr.362 (02.05.2006.) 

 
DABAS AIZSARDZĪBA 
• Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (02.03.1993., grozījumi 30.10.1997, 

28.02.2002, 12.12.2002, 20.11.2003) 
• Sugu un biotopu aizsardzības likums(16.03.2000.) 
• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi Nr.415 (22.07.2003, groz. 26.10.2004) 
• Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem dabas 

pieminekļiem Nr.175 (17.04.2001) 
• Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem Nr.69 (23.02.1999., groz. 

30.04.2002., 08.04.2004.)   
• Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas 

kritēriji Latvijā Nr.199 (28.05.2002) 
• Līgumu slēgšanas kārtība īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības 

nodrošināšanai Nr.247 25.07.2000) 
• Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi Nr. 

45 (30.01.2001.) 
• Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 

aizsargājamo sugu sarakstu Nr.396 (14.11.2000., groz. 27.07.2004.) 
• Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu Nr.421 (05.12.2000) 
• Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar 
īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku 
nodarītiem būtiskiem postījumiem Nr.345 (31.07.2001.) 

• Noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un 
biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu  Nr.117 (13.03.2001.) 

 
ZVEJNIECĪBA  
• Zvejniecības likums (12.04.1995., grozījumi 01.10.1997, 29.10.1998, 

17.02.2000, 18.10.2001, 19.06.2003, 30.10.2003, 30.09.2004) 
• Makšķerēšanas noteikumi Nr.31 (10.01.2006.) 
• Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību Nr.433 (12.12.2000., groz. 06.01.2004., 
12.10.2004.) 

• Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos Nr.3 (02.01.2001., groz. 
23.12.2003., 02.11.2004.) 

• Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma 
noteikšanas un kompensācijas kārtība Nr.188 (08.05.2001, groz. 06.01.2004.)) 

• Licenzētās rūpnieciskās zvejas kārtība Nr.359 (07.08.2001, groz. 06.01.2004.) 
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MEŽI, ZEME 
• Meža likums (24.02.2000. groz. 13.03.2003.) 
• Meža atjaunošanas noteikumi  Nr. 398 (11.09.2001., groz. 06.11.2001.) 
• Meža zemes transformācijas noteikumi Nr.806 (28.09.2004.) 
• Meža monitoringa veikšanas kārtība Nr. 212 (22.05.2001.) 
• Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanās 
piešķirtajās zemēs (20.01.2003.) 
• Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs Nr.892 (31.10.2006.) 
• Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Nr. 416 (28.11.2000.) 
• Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā Nr.189 (08.05.2001., 
groz. 26.02.2002.) 
• Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi Nr.108(06.03.2001.) 
• Mežaudzes novērtēšanas kārtība Nr. 90 (27.02.2001., groz. 26.06.2001., 
11.12.2001.) 
• Noteikumi par meža zemes reproduktīvo materiālu Nr. 648 (19.11.2003., groz. 
22.04.2004.) 
• Medību likums(spēkā no 26.08.2003.) 
• Medību noteikumi(Nr.760 (23.12.2003, groz. 23.03.2004) 
• Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtas situāciju 
izsludināšanu mežā Nr.217 (29.05.2001, groz. 03.07.2001, 21.09.2004)   
 
LAUKSAIMNIECĪBA 
• Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām Nr.142 

(14.02.2006.) 
• Meliorācijas likums (20.11.2003.) 
 
ZEMES TRANSFORMĒŠANA UN IERĪCĪBA 
• Par zemes ierīcību un zemes lietošanu (21.06.1991, groz. (10.11.1994) 
• Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par 

lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas 
atļaujas Nr. 619 (20.07.2004.) 

 
BŪVNIECĪBA 
• Būvniecības likums (10.08.1995, groz. 27.02.1997., 01.10.1997., 07.03.2002., 

27.02.2003., 13.03.2003., 31.03.2004.) 
• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības 

noteikumi” Nr.75 (10.02.2004)  
• Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība Nr.1018 

(19.12.2006.) 
• Vispārīgie būvnoteikumi Nr.112 (01.04.1997, groz. 02.05.2000, 11.12.2001, 

01.04.2003, 30.09.2003, 20.04.2004)  
• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-00 "Publiskas ēkas un 

būves" Nr. 411 (28.11.2000.) 
• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 "Būvakustika" Nr.468 

(29.04.2004.) 
• Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā Nr. 299 (13.04.2004.) 
• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03  "Dzīvojamo un publisko 
ēku apkure un ventilācija" Nr.435 (23.09.2003.) 
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• Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība Nr.256 
(04.04.2006.) 

• Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā Nr.446 (23.10.2001.) 
• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Būvju tehniskā 

apsekošana" Nr.446 (16.10.2001.) 

• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības 
būvēm" Nr.142 (27.03.2001.) 

• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes 
noteikumi būvniecībā" Nr. 168 (02.05.2000.) 

• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie 
tīkli un būves" Nr.38 (01.02.2000.) 

• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli 
un būves" Nr.214 (15.06.1999.) 

• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-98 "Daudzstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamie nami" Nr.409 (20.10.1998.) 

• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads 
un kanalizācija" Nr.256 (21.07.1998.) 

• Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi Nr.309 (02.09.1997.) 
• Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas" Nr.318 

(31.10.1995, groz. 24.12.2004.) 
 
DERĪGIE IZRAKTEŅI 
• Par zemes dzīlēm (02.05.1996. 11.02.1999, 07.09.2000) 
• Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi Nr.239 (08.07.1997, groz. 08.02.2000., 

02.01.2001., 08.04.2003., 14.10.2003.) 
• Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes 

dzīļu nogabalu izmantošanas kārtība Nr.307 (05.09.2000, groz. (08.04.2003) 
 
INŽENIERINFRASTRUKTŪRA 
• Par autoceļiem (11.03.1992, groz. 27.01.1994, 01.10.1997., 10.10.2002., 

30.10.2003  ) 
• Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām 

un to izpildes kontroli Nr.871 (19.10.2004.) 
• Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami 

transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi nr. 456 (15.12.1998.) 
• Ceļu satiksmes likums (01.10.1997., groz. 20.12.1999., 20.06.2000., 17.07.2000., 

15.02.2001., 08.07.2003.) 
• Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtība Nr.251 

(13.05.2003.) 
• Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība Nr.256 

(04.04.2006.) 
• Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un 

lauku teritorijās Nr.1069 (28.12.2004. 


