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Ievads 
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 izstrādāšānu, kā arī ņemti vērā institūciju nosacījumi. 

Saskaņā ar MK 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums”, Dignājas pagasta padome 2005.gada 10.maijā nosūtīja Vides 
pārraudzības valsts birojam iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādi. 

2005.gada 2.jūnijā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu piemērot 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Dignājas pagasta teritorijas plānojumam. 

Pamatojoties uz šo lēmumu tika sagatavots vides stāvokļa pārskats, kā arī veiktas 
nepieciešamās konsultācijas un sabiedrības informēšana. 

Vides pārskats ir Dignājas pagasta teritorijas plānojuma 2006.- 2018. gadam sastāvdaļa. 
Vides pārskatā tiek analizēta teritorijas plānojuma atbilstība izvirzītajiem nacionālajiem un 
reģionālajiem vides aizsardzības politikas mērķiem un kritērijiem, pamatnostādnēm un spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. Tiek pievērsta uzmanība arī dabas objektu un aizsargājamo 
dabas teritoriju attīstības analīzei, kā arī dabas resursiem un to izmantošanai. 

Vides pārskats nepieciešams arī plānošanas dokumentiem, kuru ieviešana var būtiski 
ietekmēt Eiropas nozīmes NATURA 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dignājas 
pagastā daļēji atrodas 1 NATURA 2000 teritorija – dabas liegums „Ābeļi”. 
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1.Informācija par projektu_________________________________________ 
 

Plānošanas dokumenta nosaukums  Dignājas pagasta teritorijas plānojums 
      2006.-2018. gadam 
 
Plānošanas dokumenta izstrādātājs SIA „Reģionālie projekti” 
Plānošanas dokumenta izstrādē un  - Dignājas pagasta padome 
informācijas iegūšanā iesaistītās     - VAS „Latvenergo” 
institūcijas     - VAS „Latvijas valsts ceļi” 
      - VZD Vidusdaugavas reģionālā nodaļa 
      - Vides pārraudzības valsts birojs 
      - LR Vides ministrijas Daugavpils reģionālā  

                                                              vides pārvalde 
      - Zemgales plānošanas reģiona attīstības 
        aģentūra 
      - Valsts meža dienesta Jēkabpils 
         virsmežniecība 
      - AS „Latvijas valsts meži” 
         Dienvidlatgales mežsaimniecība 

     - LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības                        
                                                                          Inspekcija 
      - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,  
        Jēkabpils brigāde 
      - VA „Sabiedrības veselības aģentūra” 
        Jēkabpils filiāle 
      -LAD Viduslatvijas reģionālās 
                              lauksaimniecības pārvalde; 
      - A/S „Latvijas Gāze” 
       
Institūcijas un organizācijas, kurām -Valsts vides dienesta Daugavpils  
nosūtīts vides pārskata projekts  reģionālajai vides pārvaldei; 

-Valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības 
aģentūra”; 
-Zemgales plānošanas reģiona attīstības 
padomei; 
-Lauku atbalsta dienesta reģionālajai 
lauksaimniecības pārvaldei; 
-Valsts meža dienesta reģionālajai 
struktūrvienībai; 
-Dabas aizsardzības pārvaldei; 
- Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūras Upju baseina pārvaldei. 
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1.1. Plānošanas dokumenta galvenie mērķi 
Dignājas pagasta teritorijas plānojuma pamatuzdevums ir: 

-Parādīt esošo un plānoto zemes izmantošanas un šīs teritorijas izmantošanas   
aprobežojumus atbilstoši pagasta attīstības interesēm un spēkā esošai likumdošanai. 

 
Teritorijas plānojumam: 

- jāveicina pagasta ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību; 
- jānosaka Dignājas pagasta attīstības iespējas, virzienus un ierobežojumus. 

Izstrādājot teritorijas plānojumu pagastam paveras iespējas izmantot ES struktūrfondu 
līdzekļus un plānot projektus pagasta infrastruktūras attīstībai. 

 
1.2.Īss satura izklāsts 
Dignājas pagasta teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas 

plānojums, kurā ir attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) 
teritorijas izmantošana un izmantošanas aprobežojumi. Dignājas pagasta teritorijas 
plānojums ir spēkā 12 gadus pēc tā pieņemšanas – no 2006. līdz 2018. gadam.  

Dignājas pagasta teritorijas plānojums sastāv no tekstuālās daļas, kurā ietilpst esošās 
situācijas apraksts, plānotās (atļautās) teritorijas izmantošanas apraksts un Dignājas pagasta 
apbūves noteikumiem, un kartogrāfiskā materiāla, ko mērogā 1:10 000 izgatavojusi Valsts 
Zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālā nodaļa. 

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” (2004.01.31.), ievērojot tajos 
minēto teritorijas plānu izstrādāšanas kārtību un procedūru, Latvijas Būvnormatīvus, 
pašvaldības konceptuālos dokumentus un citus saistošos normatīvos aktus teritorijas 
plānošanā, pamatojoties uz vides aizsardzības institūciju rekomendācijām. 

 
 
1.3. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 
Plānojuma izstrādes gaitā ievēroti un ņemti vērā augstāku līmeņu plānošanas dokumenti: 

• Jēkabpils rajona attīstības programma apstiprināta 12.11.1998. un aktualizēta 
2001.gadā un 2004.gadā. 

• Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma nosacījumi, apstiprināts 16.10.2003. Ar 
Jēkabpils rajona padomes 08.12.2005.sēdes lēmumu (protokols Nr.15,1§) 
uzsākta jauna Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma izstrāde. 

• Zemgales plānošanas reģiona stratēģija 
• Teritorijas plānojuma izstrādē ievērota pagasta padomes deputātu un darbinieku 

ieteikumi, kā arī sabiedriskās apspriešanas procesā saņemto fizisko un juridisko 
personu priekšlikumi. 
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Vides un dabas aizsardzības prasības: 
Dignājas pagastam ir saistoši: 

• Dabas lieguma „Ābeļi” dabas aizsardzības plāns, to 2005. gadā izstrādāja 
Latvijas dabas fonds.  

Dignājas pagastā atrodas stingrā režīma zona, regulējamā režīma zona (Dienvidlatgales 
mežsaimniecības 5.Ābeļu iecirkņa 171.kvartāls) un ainavu aizsardzības zona (privātajos 
meža īpašumos). 

Dabas liegumam ir uzstādīti divi ilgtermiņa jeb ideālie teritorijas saglabāšanas un 
apsaimniekošanas mērķi: 

- saglabāta dabas lieguma „Ābeļi” bioloģiskā un ainaviskā vērtība 
- sabalansētas teritorijas ekonomiskās un dabas aizsardzības intereses 

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

Sēlpils, Dunavas un Dignājas pagastus. 

Plāns sastāv no trīs daļām: 

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.) 

Izstrādātais plāns atbilst 2002.g. 12.09.Saeimā pieņemtajam “Ūdens apsaimniekošanas 
likumam” un ar to saistītajiem MK noteikumiem. Plāna atjaunošana paredzēta ik pa 5 
gadiem. 

 
2.Vides pārskata sagatavošanas procedūra___________________________ 
2.1. Izmantotā informācija 

 Vides pārskata izstrādē tika izmantoti vairāki elektroniski pieejami informācijas avoti, 
datu bāzes, kā arī dažādi publicēti materiāli. 

 Pārskata sagatavošanas laikā notika konsultācijas ar Dignājas pagasta pašvaldību, VA 
„Sabiedrības veselības aģentūru„ (Jēkabpils filiāli) un valsts vides dienesta Daugavpils 
reģionālās vides pārvaldes Jēkabpils filiāli. 
Svarīgāko informācijas avotu saraksts: 
 
Datu avots Datu nosaukums Informācijas saturs 
Latvijas vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūra 

Datu bāze - Īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijas 

Ziņas par īpaši 
aizsargājamām dabas 
teritorijām. 

Latvijas vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūra 

Gaisa informatīvā sistēma 
„Gaiss 2” 
 

Valsts statistikas pārskats 
"Nr.2-GAISS" (2002.-
2004. gads). 

Latvijas vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūra 

Datu bāze - Atkritumi  Dati par bīstamajiem, 
sadzīves atkritumiem. 

Latvijas vides, ģeoloģijas Ūdens lietošana un Novadīto notekūdeņu 
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un meteoroloģijas aģentūra emisijas ūdenī (2 
- Ūdens) 

apjomi, paliekošais 
piesārņojums. 

Valsts Kultūras 
Pieminekļu aizsardzības 
Inspekcija 

Kultūras pieminekļu 
saraksts 

Kultūras pieminekļu 
saraksts. 

AS „Latvijas valsts meži”  Mežsaimniecības rīcībā 
esošā informācija 

Dati par mežu resursiem. 

Daugavpils reģionālā vides 
pārvalde 

Pārskats par 2004.gadu Piesārņotās un potenciāli 
piesārņotās vietas, 
sadzīves atkritumu 
izgāztuves. 

Latvijas vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūra 

Būvmateriālu izejvielu 
atradnes 

Dati par derīgo izrakteņu 
atradnēm 

 
 
2.2. Iesaistītās institūcijas 
Vides pārskata sagatavošanas nepieciešamību nosaka ES un nacionālie normatīvie akti. 

1) Eiropas Savienībā: Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2001/42/EK (2001.gada 
27.jūnijs) par noteiktu plānu un programmu ietekmi uz vidi novērtējums. 

2) Latvijā : - likums „Par ietekmi uz vidi novērtējums”, 
  - 23.03.2004. gada MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 

Dignājas pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādē iesaistītas vairākas 
institūcijas, kuras sniegušas nosacījumus. Institūciju saraksts minēts nodaļā nr.1. informācija 
par projektu.  
 
 
2.3. Sabiedrības līdzdalība 
 

Vides pārskata sagatavošanas procedūras principus nosaka 2004. gada 23. marta MK 
noteikumi Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.  

Sagatavojot Vides pārskata projektu, ņemti vērā Vides pārraudzības valsts biroja 
ieteikumi un teritorijas plānojuma izstrādāšanas stadijā saņemtās valsts institūciju vēstules ar 
nosacījumiem. 

Sabiedriskās apspriešanas posms tika noteikts no 19.07.06. līdz 27.08.06. Ar vides 
pārskata materiāliem teritorijas plānojumu un kartogrāfisko materiālu varēja iepazīties 
Dignājas pagasta padomes telpās, katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00. Sabiedriskās 
apspriešanas sapulce notika 11.08.06. Dignājas pagasta padomes telpās pl. 13.00. 
Sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens iedzīvotāju iesniegums. Sabiedriskās 
apspriešanas apraksts pievienots IVN dokumentācijas pārskatā. 

Sagatavotais Vides pārskata projekts tika ievietots internetā ”Reģionālo projektu” mājas 
lapā – www.rp.lv , sludinājums tika nopublicēts vietējā rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” 
2006.gada 18.jūlijā Nr.81. 

Sludinājums tika nosūtīts arī Vides pārraudzības valsts birojam, sludinājuma ievietošanai 
IVN biroja mājas lapā. 

 Pēc saņemtajiem valsts institūciju atzinumiem, Vides pārskats tika pilnveidots un 
iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai. 
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3. Esošā vides stāvokļa apraksts un iespējamās izmaiņas, ja plānošanas 
dokuments netiktu īstenots 
 

Dignājas pagasts atrodas Jēkabpils rajona austrumu daļā, Daugavas ielejas kreisajā 
krastā Austrumlatvijas zemienes dienvidu daļā. Pagasts robežojas ar Dunavas, Zasas, 
Leimaņu, Kalna un Ābeļu pagastu, bet austrumos ar Preiļu rajona Turku un Jersikas pagastu, 
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. 
 
3.1. Atmosfēras gaisa kvalitāte 
Cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā: 

• stacionāro avotu izmeši, kas rodas siltumenerģētikā no katlumājām, rūpniecībā, 
lauksaimniecībā u.tml., 

• mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta, dzelzceļa u.c. 
SO2 un NO apjomu ziņā lielākais izmešu daudzums parasti rodas no stacionārajiem avotiem, 
siltumenerģijas ieguvei izmantojot kurināmo ar augstu sēra saturu (piemēram, mazutu).  

Saskaņā ar Daugavpils reģionālās vides pārvaldes sniegto informāciju, Dignājas 
pagastā konstatētais atmosfēras piesārņojums ir nenozīmīgs. Pašvaldības teritorijā nav gaisa 
kvalitāti būtiski ietekmējošu ražošanas objektu.  
Dignājas pagastā nav uzņēmumu, kuriem būtu izsniegta A kategorijas darbības atļauja. 
Dignājas pamatskolas apsildīšanai patreiz tiek nodrošināta ar individuālo krāšņu apkuri – 20 
krāsnis. 
Skolas dzīvojamo ēku apsilda katls UNIVERSAL – 5 ar jaudu 3 MW, kas tiek kurināts ar 
malku. 
Bibliotēkā ir individuālā krāšņu apkure. Pašvaldības administratīvo ēku un pasta ēku apsilda 
vietējie centrālapkures katli, kas arī tiek kurināti ar malku. Dzīvojamās mājās ir ierīkota 
individuālā apkure. 

Katlumājai nepieciešams ievērot robežvērtības, kuras noteiktas MK 20.09.2002. 
noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu 
piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem ”Noteiktos limitus un 
robežvērtības”. Sadedzināšanas iekārtām ar ievadīto siltuma jaudu līdz 10 megavatiem 
(cietais kurināmais) noteiktas robežvērtības: oglekļa oksīdam – 2000 mg/m³, slāpekļa 
oksīdam, pārrēķinātam uz NO2 – 600 mg/m³, cietām daļiņām – 1000 mg/m³. Pēc 
piesārņojošās darbības klasifikācijas katlu mājas darbība pieskaitāma C kategorijai. Katlu 
mājai nav nepieciešams izpildīt izkliedes aprēķinu. Katlu mājā malkas un šķeldas 
sadedzināšanas procesā atmosfērā izdalās : cietās daļiņas (pelni) – 14,80 t/a; oglekļa oksīds – 
47,30 t/a, slāpekļa dioksīds – 9,346 t/a; un sēra anhidrīts.  

No piesārņojošām vielām procentuāli vislielākās emisijas atmosfērā rada oglekļa 
oksīds, putekļi un cietās daļiņas. Oglekļa oksīds pārsvarā rodas ķīmiski nepilnīga sadegšanas 
procesā katlu mājās, bet cietās daļiņas un putekļi katlumāju pelnos. Sēra dioksīda emisijas 
aizņem arvien mazāku daudzumu, kas panākts pārejot uz videi draudzīgāku kurināmā veidu – 
koksni. 
  Pagastā nav DUS un degvielas uzglabāšanas vietu, kas varētu radīt gaisa 
piesārņojumu ar gaistošajiem organiskajiem savienojumiem.  
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Mobilo avotu emisijas  
Dignājas pagasta teritoriju šķērso divi valsts 2.šķiras autoceļi.  

Izmeši no mobilajiem avotiem tiek kontrolēti periodiski: uz ceļiem un uzņēmumos sadarbībā 
ar CSDD autotransporta tehnisko apskašu laikā un iegūti aprēķinu ceļā. 
 
Dignājas pagastā reģistrētie transporta līdzekļi uz 01.01.2006. 

Vieglie Kravas Autobusi Piekabes, 
puspiekabes

Motocikli Mopēdi Kvadracikli

169 35 1 22 13 0 0 
(Dati: www.csdd.lv) 
Pavisam kopā Dignājas pagastā reģistrēti 240 transporta līdzekļi. 
 
Pēc statistikas datiem nākotnē, domājams, transportlīdzekļu skaits pieaugs, līdz ar to arī  
palielināsies transporta kustība pa 
valsts autoceļiem. 
Dignājas pagasta teritorijā nav 
izdarīti gaisa kvalitātes mērījumi uz 
ceļiem, taču vasaras periodā, sausajā 
laikā, ir jūtami putekļu mākoņi , kas 
samazina pie ceļiem dzīvojošo 
pagsta iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Tā kā asfaltēts ir tikai pats Vandānu 
ciemata centrs, tad pārējie pagasta 
ceļi ir ar grants segumu, kas karstās 
vasarās ir ievērojams putekļu avots. 
    
         Attēls Nr.1 asfaltētais ielas segums Vandānu ciemā 
Lai uzlabotu gaisa kvalitāti: 
 

• Nākotnē iespēju robežās paredzēt asfaltēt ceļu posmus, lai samazinātu putekļu 
daudzumu gar apdzīvotām vietām. Valsts programmā valsts 2.šķiras autoceļu 
sakārtošanai novadu atbalstam 2006.-2007. gadam plānots  Vandānu ciema melnā 
grants seguma nomaiņa ar asfalt/betona segumu. 

 
• Paredzot, ka nākotnē var palielināties transporta plūsma pa valsts autoceļiem, tad 

viens no risinājumiem ir lietot kvalitatīvu degvielu, kā arī Eiropas Savienības 
normatīviem atbilstošu atgāžu un trokšņu normu ieviešanu un to ievērošanas efektīvu 
kontroli. 

 
•  Apkures sezonā izmantot videi draudzīgus kurināmos. 
 
• Uzlabojot ceļu segumu (grunts /grants ceļi vasarā sausā laikā ir liels putekļu avots), 

kas palielinātu arī tūrisma un pagasta attīstības iespējas 
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3.2. Virszemes ūdeņi un to kvalitātes raksturojums 
Dignājas pagastā virszemes ūdeņus veido: 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.  

Virszemes ūdeņi Dignājas pagastā aizņem 328, 6 ha, t.i. 3,53% no kopplatības. 

Pēc hidrogrāfiskā iedalījuma Dignājas pagasta teritorija atrodas Daugavas upes 
baseinā. Hidrogrāfisko tīklu veido Daugavas un tās baseina upes – pietekas. Daugava un 
Ziemeļsusēja ir Dignājas pagasta robežupes. Daugava tek pa pagasta austrumu daļu aptuveni 
18 kilometru garumā. Visas upītes tek uz Daugavu. Lielākās upītes ir Ziemeļsusēja un 
Skujupīte. Ziemeļsusēja, metot līkumu, ietek Daugavā pie Salas ciemata.  

Daugava: veido pagasta 
robežu, savu tecējumu sāk 
Krievijā(Baltkrievijā Zahodņaja 
Dzvina, Krievijā – Zapadnaja Dvina) 
un ir lielākā Latvijas upe. Gada notece 
– 20,45 km², kritums Latvijā – 99m). 
Jēkabpils rajonā krasti lēzeni un 
zemi,palienes platas. Upes gultne 
smilšaina, vietām izveidojušies smilšu 
sēkļi. Raksturīgas ir ūdens līmeņa 
svārstības HES darbības rezultātā. 
Pavasara palos ūdens līmeņa svārstības 
– 1,5 – 2 m. 

     Attēls Nr. 2 Daugava Dignājas pagastā 
Par Daugavas ūdens kvalitāti var spriest pēc paraugu vietā ņemtajiem mērījumiem. Tāda 
tuvākā paraugu ņemšanas vieta Dignājas pagastam ir 1 km augšpus Jēkabpils. 
Izšķīdušais skābeklis: skābekļa apstākļi atbilst prasībām; 
Organiskās vielas: organisko vielu koncentrācija Daugavā ir samērā liela. 
Bioloģiskais raksturojums: visās monitoringa stacijās bentosa fauna raksturo upi kā vāji 
piesārņotu (ß- mezosaproba). Saprobitātes indekss vidēji – 1,7 – 2,2. 
Augšpus Jēkabpils dominē trīsuļodu kāpuri Chironomidae un augēdāji gliemeži Viviparus 
viviparu, spāru Odonata un maksteņu Trichoptera kārtu sugas. 
Fitoplanktons: Daugavā augšpus Jēkabpils fitoplanktona biomasa maijā un augustā maza 
(0,2 – 0,3 mg/l), cenozē dominē kriptofītaļģes, kramaļģes, zaļaļģes, bet augustā arī 
dinofītaļģes. Maksimālā biomasa konstatēta jūlijā – 1,6 mg/l, cenozi veido kramaļģes un 
kriptofītaļģes, nelielos daudzumos potenciāli toksiskās zilaļģes Oscillatoria aghardii. 
 Daugavas aizaugums vidustecē un lejtecē ir nenozīmīgs. Kas saistāms ar upes 
morfoloģiskajām īpatnībām. Makrofītu cenoze kopumā liecina par vāju piesārņojumu 
Daugavas vidus – un lejtecē. 
Mikrobioloģiskais raksturojums: Augšpus Jēkabpils sanitāri bakteoroloģisko 
indikatororganismu rezultāti rāda, ka peldūdeņu kvalitātes prasību robežvērtībām atbilst 
90%, bet mērķvienībām 77% rezultātu. Ūdens bakterioloģiskā kvalitāte šajā stacijā ir 
nedaudz zemāka, kā arī nestabilāka (īpaši pēc zarnu enterokoku rezultātiem maijā, septembrī 
un oktobrī) nekā fona stacija lejpus Daugavpils. Ūdens bakterioloģiskā kvalitāte apmierinoša. 
Heterotrofo mikroorganismu daudzums 2002.gada robežās, kas atbilst vājas antropogēnās 
ietekmes stāvoklim. 2003.gadā ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte, salīdzinot ar 2002.gadu, 
praktiski nav mainījusies. 
Atbilstība prioritāro zivju ūdeņu prasībām: Ūdens kvalitāte vairumā gadījumu neatbilst 
karpveidīgo zivju ūdeņu prasībām ( izņemot posmu lejpus Doles salas), jo normatīvus 
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pārsniedz bioķīmiskā skābekļa patēriņa vērtības, amonija slāpekļa un kopējā fosfora 
koncentrācija. 

 
Ziemeļsusēja: jeb mazā Susēja ir Daugavas kreisā krasta pieteka Jēkabpils rajonā. 

Tās garums ir 52 km, sateces baseina platība 491 km², gada notece 0,12 km³, vidējais kritums 
0,63 m/km. Upes sākums ir uz DA no Zasas. Sateces baseinā ir liels mežu īpatsvars, daudz 
purvu. Gan augštecē, gan lejtecē upe taisnota, veikti meliorācijas darbi. 
Hidroķīmiskais raksturojums: paraugu ņemšanas vieta ir upes grīva. Tā, kā citu kvalitātes 
monitora datu nav, tad par upes kvalitāti daļēji var spriest arī pēc parauga, ņemta no upes 
grīvas. 
Bioloģiskais raksturojums:  
Bentosa fauna: bentosa cenoze nabadzīga, upe ir vāji piesārņota ( ß- mezosaproba), 
saprobitātes indekss vidēji 2,0, bentosa sastāvā dominē sedimentos mītošie – trīsuļodu kāpuri 
Chironomidae (pavasarī), viendienītes Ephemera vulgata un dūņeņu kāpuri Sialis lutaria 
(rudenī). 
Makrofīti: Kopējais upes aizaugums ir vidējs (40%), audzes pārsvarā krasta joslā. Dominē 
niedre (Phragmites australis) un dzeltenā lēpe (Nuphar lutea), mazākā daudzumā – parastā 
bultene (Sagittarioa sagittifolia). Makrofītu cenoze kopumā liecina par vāji piesārņotu upi. 
Antropogēnā slodze: Par nozīmīgāko ūdens kvalitāti ietekmējošo faktoru nevar uzskatīt 
lauksaimniecību, jo lauksaimniecības platības veido 37% no sateces baseina platības, kas ir 
samērā zems rādītājs Latvijai. Dignājas pagastā Ziemeļsusēja plūst pa mežainu apvidu un 
notece no lauksaimniecības zemēm praktiski nav nekāda. 
Atbilstība prioritāro zivju ūdeņu prasībām: Ziemeļsusējā ūdens kvalitāte tikai daļēji atbilst 
karpveidīgo zivju ūdeņiem izvirzītajām prasībām, jo normatīvus pārsniedz amonija slāpekļa 
(dabiskie apstākļi) un kopējā fosfora koncentrācija. 
Kopsavilkums: Ziemeļsusējas ūdens kvalitāti raksturo labi skābekļa apstākļi, maza organisko 
vielu koncentrācija, nedaudz palielināta slāpekļa savienojumu koncentrācija, maza fosfora 
savienojumu koncentrācija, bioloģiskie rādītāji norāda uz vāju piesārņojuma ietekmi. 

 
Saskaņā ar 2002.gada 15.janvāra MK noteikumiem N.27 „Noteikumi par upēm (upju 
posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot 
hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus”, Ziemeļsusējas upe 
ir iekļauta šo upju sarakstā. 

  
Prasības ūdens kvalitātei ir noteiktas 1998.gada Ministru Kabineta noteikumu Nr.437 

pielikumā Nr.13 „Vispārīgās virszemes saldūdeņu kvalitātes prasības” Bez tam ir noteiktas 
papildus prasības arī dzeramā ūdens ieguvei izmantojamam saldūdenim un peldūdeņiem. 

 MK „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” Nr.118, pieņemti 
2002.gada 12.martā un to grozījumi Nr.446, pieņemti 2002.gada 1.oktobrī, nosaka ūdens 
kvalitātes normatīvus – īpaši bīstamo vielu un bīstamo vielu robežlielumus ūdenī. Šie 
normatīvi 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. 
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Atsevišķas upes un upju posmi, kas Daugavas baseinā noteikti par prioritārajiem 
zivju ūdeņiem ( pēc MK noteikumiem 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. Straujupīte, 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, izņemto ārstnieciskiem nolūkiem 
izmantotos ūdeņus un peldbaseinus. 

Oficiālas peldvietas, kas atbilstu MK „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumiem” 
Nr.300 (1998.g.) , pagasta teritorijā nav. Kā potenciālā pludmales vieta neviena netiek 
piedāvāta, jo pašvaldībai nepietiek līdzekļu, lai to labiekārtotu. 

Peldvietu ūdens kvalitāte: veicot peldūdeņu kvalitātes pārbaudes izšķir mikrobioloģisko 
un ķīmisko piesārņojumu. 2005.gadā izvērtējot Daugavas upes ūdens kvalitāte peldvietās, 
neatbilstība mikrobioloģisko rādītāju robežlielumiem tika konstatēta Līvānos. 

Peldūdeņu kvalitāti kontrolē V/A „Sabiedrības veselības aģentūra” Jēkabpils filiāle. 

Publisko upju sarakstā ir iekļauta Daugavas upe. 

Ezeru pagasta teritorijā nav. 

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. 

Ir izstrādāts Ziemeļsusējas baseina apsaimniekošanas plāns. Ziemeļsusējas upes 
baseina plāns aptver Zasas, Rubenes, Asares, Leimaņu, Kalna, Salas, Sēlpils, Dunavas un 
Dignājas pagastus. 

Plāns sastāv no trīs daļām: 

4. Ziemeļsusējas baseina raksturojums; 

5. Prioritāro risinājumu saraksts dzeramā ūdens apgādes uzlabošanai un 
piesārņojuma slodzes mazināšanai no NAI 

6. Ziemeļsusējas baseina apsaimniekošanas plāns – rīcības programma vidējam 
termiņam (2005.- 2008.) 

Izstrādātais plāns atbilst 2002.g. 12.09.Saeimā pieņemtajam “Ūdens apsaimniekošanas 
likumam” un ar to saistītajiem MK noteikumiem. Plāna atjaunošana paredzēta ik pa 5 
gadiem. 
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3.3. Pazemes ūdeņi un dzeramā ūdens kvalitāte 
 Likumā „Par zemes dzīlēm” pazemes ūdeņi ir pasludināti par valsts nozīmes 
derīgajiem izrakteņiem. Tādejādi liela uzmanība pievēršama pazemes ūdeņu resursiem, to 
ilgspējīgai izmantošanai un aizsardzībai. Latvijā tradicionāli pazemes ūdeni izmanto kā 
dzeramo ūdeni un minerālūdeni, kā arī rūpniecības un sadzīves vajadzībām.  

Pazemes ūdeņos nav atrastas nekādas ķīmiskā un mikrobioloģiskā piesārņojuma pazīmes. 
Pazemes ūdeņi piesakaitāmi pie hidrogēnkarbonātu – kalcija saldūdeņiem. Pazemes ūdeņu 
piesārņošanu no neaizsargātiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – mālsmilts un 
smilšmāls. 

Gruntsūdeņu līmenis atrodas vidēji 15 – 55m dziļumā. To līmenis ir svārstīgs, ar ko 
izskaidrojams, ka mazūdens periodā dažās akās ir maz ūdens vai nav ūdens vispār. 

Dignājas pagastā pavisam kopā 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. 

Pēc VA „Sabiedrības veselības aģentūras” Jēkabpils filiāles datiem 2005.gadā Dignājas 
pašvaldības apsaimniekotajos urbumos – Vandānu centrā un Dignājas pamatskolā tika veikti 
kontrolmērījumi, pēc testēšanas dzelzs saturs un mikrobioloģiskie rādītāji atbilst dzeramajam 
ūdenim pieļaujamām normām. ( MK noteikumi Nr.235 no 29.04.2003.) 

Pazemes ūdeņiem, ko izmanto ūdensapgādē, jāatbilst 2003.gada 29.aprīļa MK 
noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām prasībām. 

Dzeramā kvalitātes uzlabošanai ciematā 2 reizes gadā veic dezinfekciju ar dezinfekcijas 
līdzekļa „Biospot” palīdzību. 

Viensētas 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. 

Ūdens ieguvei Vandānu ciemā tiek izmantots: 

Artēziskais urbums P800213 (VĢD DB 7162) kad. Nr. 5652 005 0217 – urbts 1974.gada 
29.augustā, tā darba horizonts ir ierīkots Gaujas – Amatas (D3gj+am) ūdens horizontā, dziļums 
– 95 m.  

No centralizētā ūdensapgādes tīkla ūdeni saņem pašreiz ap 200 Vandānu ciema 
iedzīvotāji. Vandānu ciemā 2 daudzdzīvokļu ēkas ar pavisam 44 dzīvokļiem un 110 
cilvēkiem, nodotas ekspluatācijā 1988.gadā. Privātas mājas Vandānu ciemā ir pavisam 30, 
kurās dzīvo 90 iedzīvotāji, visas šīs privātās mājas ir pieslēgtas un izmnto centralizēto 
ūdensvadu. Pieslēgta arī biblioteka, pagastmāja, doktorāts un pasts. 

 Aizsargjoslas ir aprēķinātas un saskaņotas ar VA „Sabiedrības veselības aģentūru” 
Stingrā režīma aizsargjosla – rādiuss 10 m , ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss – 240 m, pie 
ūdens patēriņa 3l/s un ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss – 75 m, pie ūdens patēriņa 12318,75 
m3/gadā. Ūdens lietošanas apjoms – 15549 m3/gadā, 42,6 m3/diennaktī. 

Veicot teritorijas attīstības plānošanu liela uzmanība jāpievērš ūdensapgādes 
risinājumam attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Neizmantoti un neapsaimniekoti ūdens 
apgādes urbumi ir viens no potenciāli visbīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas 
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avotiem. Izlemjot turpmāko katra konkrētā ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, 
jāņem vērā: 

 urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva; 
 urbuma tehniskais stāvoklis; 
 urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. 

Ņemot vērā to, ka Civillikumā un likumā “Par zemes dzīlēm” noteikts – pazemes 
ūdens pieder zemes īpašniekam, galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu un 
tātad arī urbumu likvidāciju, jāpieņem zemes īpašniekam, kura zemes gabalā ūdens apgādes 
urbums atrodas. 

Ņemot vērā iepriekš piedāvātos kritērijus, ūdensapgādes urbumus var sadalīt divās 
grupās: 

1. urbumi, kurus iespējams izmantot nākotnē; 
2. urbumi, kuru izmantošana (dažādu iemeslu dēļ) nav iespējama. 

Urbumiem, kurus izmanto un iespējams izmantot nākotnē, nepieciešams: 

a) sakārtot stingrā režīma aizsargjoslu; 
b) nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju; 
c) novērst urbuma un stingra režīma aizsargjoslas teritorijas applūšanas vai 

piegružošanas iespēju; 
d) nodrošināt urbuma aizsardzību no tā fiziskas bojāšanas. 

Pirms urbumu izmantošanas atsākšanas vēlams veikt tā tehniskā stāvokļa pārbaudi 
un ūdens atsūknēšanu, kā arī ūdens paraugu noņemšanu tā kvalitātes pārbaudei. 

Lai likumdošanas aktos noteiktā kārtībā veiktu pazemes ūdens ieguvi: 

 katram ūdens apgādes urbumam jābūt Urbuma pasei; 
 ja ieguves apjoms pārsniedz 10 m3/dnn., nepieciešams saņemt ūdens 

lietošanas atļauju Reģionālajā vides pārvaldē; 
 ja pazemes ūdeņus izmanto centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai vai 

fasēšanai un tirgošanai cilvēku patēriņam, nepieciešams veikt 
hidroģeoloģiskās izpētes darbus, lai aprēķinātu pazemes ūdens krājumus un 
akceptētu tos Pazemes ūdens krājumu akceptācijas komisijā, noteiktu 
bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu kā arī saņemt Latvijas vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā pazemes ūdens atradnes pasi un 
zemes dzīļu izmantošanas licenci. 

Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, 
nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju 
var veikt uzņēmējsabiedrība, kurai ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā 
izsniegta licence šāda veida darbu veikšanai. 
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3.4. Augsne un lauksaimniecības zemes 
Pēc augšņu tipa Dignājas pagastā ir 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. 

Augšņu mehāniskais sastāvs ir smilšmāls 34%, mālsmilts 32%, smilts – grants 26% un kūdra 
8%. 

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. 

Dignājas pagastā nav nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes. 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 3202,1 ha, jeb 38,4% no pagasta kopplatības. 
Meliorētās 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 0,5 km koplietošanas ūdensnoteku – tekošo un kapitālo remontu. Pēdējā 
zemes kvalitatīvā un ekonomiskā vērtēšana tika veikta 1990.gadā. Vidējais lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju novērtējums ir 36 balles. 

Nākotnē lauksaimniecības zemju kopējā platība plānojumā tiek samazināta, nelielu daļu no 
pašreizējām zemēm paredzot transformācijai meža zemēs, bet augstvērtīgajām 
lauksaimniecības zemēm, meliorētajām teritorijām, ekoloģiski un ainaviski vērtīgajām 
zemēm piemērojami zemes transformācijas ierobežojumi. 

Augšņu erozijas un dabisko krastu erozijas apdraudētu teritoriju pagasta teritorijā nav. 

 

3.5. Meži 
Meži Dignājas pagastā aizņem 3892,7 ha jeb 46% no pagasta teritorijas. Pašvaldības īpašumā 
un lietošanā ir 165,3 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. 

Meža ugunsbīstamība ir atkarīga no meža augšanas apstākļu tipa, meža vecuma, koku sugas, 
zemsegas, paaugas, pameža un pielūžņojuma. Mežus pēc to ugunsbīstamības iedala piecās 
klasēs: Dignājas pagastā ir sastopamas visas klases, izņemot otro. 

 I KLASE – visas skujkoku jaunaudzes un priežu audzes sila augšanas apstākļu tipos 
(ugunsbīstamība paaugstināta) Dignājas pagastā kopā ir 89 ha. 

III KLASE - egļu un lapu koku audzes mētrājā , priežu un egļu audzes damakšņa un vēra 
augšanas apstākļu tipos, priežu audzes mitrās, nosusinātās minerālaugsnēs un nosusinātās 
kūdras augsnēs, sūnu purvi ( ugunsbīstamība vidēja ); Dignājas pagastā 1427,4 ha 
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IV KLASE - egļu audzes gāršā, priežu audzes un pielūžņoti izcirtumi uz pārpurvotām un 
slapjām minerālaugsnēm, priežu audzes slapjās kūdras augsnēs ( ugunsbīstamība zema); 
Dignājas pagastā – 1490,4 ha. 

V KLASE - egļu un lapu koku audzes pārpurvotos augšanas apstākļu tipos un slapjās 
minerālaugsnēs, baltalkšņu un melnalkšņu audzes visos augšanas apstākļu tipos, kā arī zāļu 
un pārejas purvi (ugunsbīstamība ļoti zema ). Dignājas pagastā – 1265,6 

Sausā un karstā laikā bīstamākā ir I klase, kad pastāv augsts mežu ugunsgrēku risks. 

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 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. 

Visas valsts meža platības tiek iznomātas mednieku formējumiem. 

Valsts meža teritorijā netiek liegta brīva pieeja jebkuram apmeklētājam mežā – ogojot, 
sēņojot, atpūšoties – ar nosacījumu, ka tiks ievēroti visi saistošie normatīvie akti meža 
apsaimniekošanā. 

3.6.Notekūdeņu ietekme uz vidi 
Kanalizācijas sistēmu ciematā nodrošina pašteces cauruļvads , garums 1,227 km. 

Darbojas 1 bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta (BIO – 30) ar bioloģisko dīķi (attīrīto 
notekūdeņu novadīšanai līdz 30 m³/dnn). Izplūdes vieta – Daugavas upē. Dignājas pagasta 
padomei (Vandānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu) 
izdota atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JR – B 36. Atļauja derīga līdz 
2011.gada 07.maijam. 
 Dignājas pagasta ūdensapgādes sistēmas raksturojums arī pielikumā - shēmā Nr.1  

Vandānu ciems: 

Kanalizācijas sistēma izveidota 1976.g. – 1984.g. Esošai kanalizācijas sistēmai Vandānu 
ciemam pieslēgtas tikai divas daudzdzīvokļu mājas. Privātām mājām ir izvedamas bedres. 
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Notekūdeņus no izvedamajām bedrēm pēc individuāla pieprasījuma izved uz laukiem 
mēslojumam. 
Centralizētai notekūdeņu attīrīšanai 1984.g. izbūvētām kompleksām bioloģiskām 
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu V=50 m3/diennaktī BIO – 50 ar 
pēcattīrīšanu biodīķī un izvadu Spiču grāvī. 2005.gadā veikta bioloģisko attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija, kuras rezultātā jauda samazināta uz V=30 m3/diennaktī, pārbūvējot BIO – 50 
par BIO – 30 un uzstādot gaisa pūtēju ar jaudu V=20 m3/stundā, iztīrīti biodīķi. 
Darbojas 1 bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta (BIO – 30) ar bioloģisko dīķi (attīrīto 
notekūdeņu novadīšanai līdz 30 m³/dnn). Pašlaik gan situācija ir tāda, ka notece ir minimāla, 
jo bioloģiskie dīķi ir lieli, bet notekūdeņu apjomi mazi. Gruntsūdens monitorings nav veikts. 
Izplūdes vieta – Daugavas upē. 
 
Izplūde Daugavas upē: (Nozīmīgākā emisija ūdenī – koncentrācija un ikgadējais lielums) 
Suspendētās vielas: Kvid – 35 mg/l; PSg – 0.383 t/a; 
BSP5 : Kvid  - 25 mg/l; PSg  - 0.274 t/a; 
ĶSP: Kvid  - 125 mg/l; PSg  - 1.369 t/a 
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi – dūņas. Liekās dūņas no 
attīrīšanas iekārtām 2,25 t/gadā izved uz pašvaldības piederošām zemēm apzaļumošanai. 
 
Par novadāmo notekūdeņu ūdenstilpē kvalitātes kontroli ir noslēgts līgums ar Daugavpils 
RVP. Paraugu testēšanu veic DRVP ekoloģiskā laboratorija. 
 
Dignājas pagastam ir izstrādāts nākotnes plāns Dignājas pagasta Vandānu ciema vides 
stāvokļa uzlabošanai: 

• Ūdens skaitītāju uzstādīšana ūdens ieguvei: 
   - Vandānu ciematā ūdensgūtnei    2006.gadā; 
   - daudzdzīvokļu mājās (3 gab) ieejošā ūdens uzskaitei 2007.gadā; 
• Vandānu ciema ūdensvada dezinfekcijas nodrošināšanai uzstādīt dozatoru 2006.gadā; 
• Ūdensapgādes sistēmas remonts        plānveidīgi katru gadu; 
• Ūdensvada sistēmas tīklu skalošana      2006.gadā; 
• Notekūdeņu no izvedamajām bedrēm pieņemšanas akas aprīkošana  2007.gadā 

 
Teritorijas plānojuma uzdevums: 

• Dignājas pagasta teritorijas plānojums paredz aizsargjoslu ap ūdens attīrīšanas 
iekārtām, ap objekta teritoriju – 30 m; 

 
3.7.Atkritumu ietekme uz vidi 
 
LR sadzīves atkritumu apsaimniekošanu regulē „Atkritumu apsaimniekošanas likums”, kas 
pieņemts 2000.gada 14.decembrī, un ar to saistītie MK noteikumi, kas reglamentē ne tikai 
galvenās sadzīves, bet arī bīstamo, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 
apsaimniekošanas prasības.  
 
Dignājas pagastam par sadzīves atkritumu savākšanu pašvaldības teritorijā ir noslēgts līgums 
ar Jēkabpils firmu SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, izvedot apmēram 50 tonnas sadzīves 
atkritumu gadā. 
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Pagasta teritorijā nav bīstamo atkritumu, jo nav ne ražotnes, ne noliktavas, pirms pāris 
gadiem pagastā tika veikta bīstamo atkritumu vākšana ar SIA „BAO „ palīdzību tika savākti 
un izvesti bīstamie atkritumi. 
 
Dignājas pagastā ir slēgtā atkritumu izgāztuve „Banderi”, ar kopējo platību – 0,6 ha, zemes 
īpašnieks – pašvaldība (darbības laiks 1995.g. – 2003.g.). Plānots rekultivēt līdz 2009.gadam.  
Līdz ar to Dignājas pagastam ir saistoši LR MK 13.06.2006. noteikumi Nr.474 „Atkritumu 
poligona ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un 
rekultivācijas noteikumi”. 
 

• 15.11.2005. pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu izveidot atkritumu dalītās vākšanas 
laukumu uz pašvaldībai piederošās zemes (kadastra Nr. 56520050233) saistībā ar SIA 
„Vidusdaugavas SPAAO”.   

 
Dzīvnieku kapsētas pagasta teritorijā nav. Kritušos dzīvniekus savāc un utilizē Sia 
„Ekovide”, kas atrodas Valmierā, Rūpniecības ielā 1. 
 
Teritorijas plānojums paredz: 

• Nākotnē pagasta teritorijas plānojums paredz iekārtot šķiroto atkritumu laukumu. 
• Aizsargjoslu ap atkritumu izgāztuvi „Banderi”, no teritorijas ārējās robežas pa 

perimetru–100 m. 
 
3.8.Potenciāli piesārņotās vietas 
 
Kā potenciāli piesārņota vieta Dignājas pagastā ir slēgtā atkritumu izgāztuve „Banderi”  
(Aktīvais darbības periods bija – 7 gadi). 
Dignājas pagasta teritorijas plānojumā šī teritorija ir iezīmēta kā rekultivējamā teritorija, kur 
paredzēts veikt sanācijas darbus un teritoriju sakopt. Pašlaik izgāztuve skaitās slēgta, ir 
apbērta ar izolējošu, pārklājošu slāni. 
 
Pie potenciāli piesārņotām vietām jāmin pamesta 
ferma, kā arī bijušais DUS, teritorijas plānojums 
nākotnē plāno šīs vietas sakārtot, jo paredz šeit 
jauktas ražošanas, darījumu, tehniskās apbūves 
teritoriju.                            
Pēc valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās 
vides pārvaldes Jēkabpils filiāles vides inspektoru 
sniegtās informācijas Dignājas pagastā nav 
būtisku piesārņotu vietu, kas nodarītu kaitējumu 
videi.  
      
       Attēls Nr.3 Pamesta fermas būve  
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3.9. Ainaviskais novērtējums. 

Dignājas pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes dienvidu daļā, Aknīstes nolaidenuma 
austrumu daļā, kas arī ir viens no 
galvenajiem ainavas veidotājiem. Pēc K. 
Ramaņa ainavrajonēšanas Dignājas 
pagasta teritorija ietilpst Daugavzemes 
ainavzemē ar Daugavpils - Līvānu 
viļņainē un Susējas mežpurvainē ar 
Jēkabpils ārieni. 

Kā unikāla ainava tiek izdalīta 
Daugavas terasētā upes ieleja un 
ielejveida pazeminājumu ainava. 

Tās ir ar krūmiem vai niedrēm 
apaugušas palieņu pļavas, ar labi 
saskatāmu otru krastu.    Attēls Nr.4 Daugavas krasti Dignājas pagastā 

               
Stipri iekultivēta mālaino limnoglaciālo un 
morēnas līdzenumu āraines ainavā sastopamas 
raksturīgas lauku viensētu ainavas ar koku 
puduriem. Dominē vidēji tuvi un tuvi skati. 
 
Mālaino līdzenumu mežaine un purvaine 
vairāk raksturīga pagasta R daļai, kur ir meži 
un purvi (Ašņavēris, Akačpūrs, Linaites purvs) 
 
 

 
Attēls Nr.5 Līdzenumu āriene  

 
Dignājas pagastā var izdalīt arī urbanizētās 
ainavu telpas – tās ir ap Vandānu un 
Dignājas ciemiem - ainavas, kurās 
noteicošais to ainavu veidojošais elements ir 
apbūve, kas veidojusies dabas un 
kultūrvēsturiskajā vidē.  
 

 
 
 

Attēls Nr.6 Vandānu ciema dzīvojamās ēkas 
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Ainava ir pašvaldības teritorijas vizuālā, kultūrvēsturiskā un sociālekonomiskā vizītkarte 
– pagasta cilvēku dzīves vide, tūrisma resursi un pamats tautsaimniecības attīstībai. 

Liela loma savas teritorijas ainavas veidošanā un aizsardzībā ir pašvaldībai, kas 
izmantojot dažādus teritorijas plānošanas instrumentus, var būtiski ietekmēt savas teritorijas 
ainavas attīstību: 

• Vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā ietilpst augstvērtīgas ainavu telpas, 
izstrādājot teritorijas plānojumu, jāizvērtē atsevišķu ainavu un to elementu 
nozīme un, nepazeminot to vērtību, jānosaka atļautā izmantošana; 

• Vietējai pašvaldībai teritorijas plānojumā jāizstrādā rīcības programma 
apdzīvoto vietu vizuālai sakārtošanai; 

• Pagasta augstvērtīgās ainavu telpās lauksaimniecības zemes transformācija 
meža zemēs pieļaujama tikai izstrādājot ainavu un apmežošanas plānu. 

 (Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās, VARAM, Rīga, 
2001). 
 
3.10. Izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiek īstenots 
 Teritorijas plānojuma izstrādes procesā tiek apkopota un apzināta visa pieejamā 
informācija un dažāda līmeņa nozaru politikas dokumenti, kas var ietekmēt pagasta teritorijas 
attīstību. Apkopojot šo informāciju vienotā dokumentā, veidojas priekšstats par teritorijas 
izmantošanas perspektīvu. Pirms teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izstrādes, notika 
konsultācijas ar pagasta padomes pārstāvjiem, kas deva nosacījumus plānojuma izstrādei. 

Būtiskākā plānojuma sastāvdaļa ir teritorijas zonējums, kas nosaka katras konkrētas 
teritorijas atļauto izmantošanu, ievērtējot vides un sociāli – ekonomiskos apsvērumus. 

Teritorijas plānojums nemaina valstī pieņemto politikas dokumentu, vadlīniju un 
normatīvo aktu prasības, bet tikai „sakārto” tās teritoriāli. Tādejādi var uzskatīt, ka teritorijas 
plānojums ir īpašā veidā strukturētas informācijas kopums, kas izvērtē dažādu nozaru 
politikas un normatīvos dokumetu prasības. Tomēr dažādu nozaru un institūciju normatīvie 
akti mēdz būt pretrunīgi vai pietiekami skaidri detalizē prasības attiecībā uz zemes 
izmantošanu. Tādā gadījumā vietējā pašvaldība un iedzīvotāji pieņem lēmumu par papildus 
ierobežojumu noteikšanu zemes izmantošanai.  

Jāatzīmē, ka spēkā esošs pašvaldības teritorijas plānojums vienlaicīgi ir arī 
priekšnoteikums ES strukturālo fondu līdzekļu sekmīgākai apgūšanai. 
 
 
Esošais stāvoklis Sekas, ja plānojums netiek īstenots 
Zemes īpašuma izmantošanu nosaka ZĪLM 
(pēc Valsts zemes dienesta klasifikācijas), 
nav ierobežojumu zemes gabalu dalīšanai. 

Nekontrolēta zemes īpašumu fragmentācija. 
Iespējama vērtīgās LIZ apbūve. Spekulatīvas 
darbības ar zemi, neracionāla apbūves 
izmantošana. 

Aizsargjoslas nav iezīmētas zemes īpašumu 
plānos. 

Iespējamas likumā neparedzētas darbības 
aizsargjoslu teritorijās. 

Zemes īpašnieks pašvaldībā nevar iegūt 
informāciju par iespējamiem 
aprobežojumiem zemes gabala attīstībai. 

Tiek pieļauta iespēja attīstīt saimniecisko 
darbību nepiemērotās teritorijās – kultūras 
pieminekļu aizsargjoslās, dabas lieguma 
teritorijā. 

Nav nodefinēti nosacījumi apbūves 
blīvumam, ēku augstumam. 

Ir iespēja būvēt ainavā neiederīgasa ēkas. 
Ēkas, kuras pazemina blakusesoša īpašuma 
vērtību. 
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Īpašniekam nav nodefinēta atbildība par 
īpašuma sakopšanu. 

Bijušo ražošanas korpusu un fermu grausti 
vizuāli mazina teritorijas ainavisko 
pievilcību. 

Nav apkopota informācija par vides situāciju 
un problēmu teritorijām pagastā. 

Iespējams lokāls pazemes ūdens 
piesārņojuma risks – pamestie urbumi, 
potenciāli piesārņotās vietas. 

Nav informācija par derīgo izrakteņu atradņu 
atrašanos. 

Tiek apbūvētas perspektīvas derīgo izrakteņu 
atradnes. 

Pašvaldībā nav apkopota informācija par 
arheoloģijas un kultūras pieminekļiem, 
ainaviski vērtīgām teritorijām un elementiem.

Pastāv risks nelietderīgai zemes īpašuma 
sadalīšanai aizsargājamā teritorijā, 
nepiemērota vietas izvēle saimnieciska 
rakstura darbībai. 

Pašvaldībai nav spēkā esoša teritorijas 
plānojuma. 

Sarežģītāka un ilgāka procedūra būvniecības 
akceptēšanai, nepieciešama IVN procedūra 
darbībām Natura 2000 teritorijā. 

 
 
4.Vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski 
ietekmēt 
 
4.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
Dignājas pagastā atrodas sekojošas aizsargājamās dabas teritorijas: 

• Īpaši aizsargājamā dabas teritorija „Ābeļi” – dabas liegums, Natura 2000 
teritorija,izveidots saskaņā ar LR MK 15.06.1999. noteikumiem Nr.212 
„Noteikumi par dabas liegumiem” 

• Valsts nozīmes aizsargājamie dabas objekti – 5 dižkoki, 
• Vietējas nozīmes aizsargājami dabas objekti – 9 dižkoki, 

Pie pagasta dabas bioloģiskajām vērtībām ir arī: 
• Vecie mitro mežu masīvi pie Ābeļu pagasta robežas, 
• Ziemeļsusējas upes paliene un tajā esošās pļavas, 
• Daugavas ieleja. 

Līdz ar to Dignājas pagastam ir saistoši:  
• Dabas liegumam „Ābeļi” apsaimniekošana jāveic atbilstoši MK 2000.gada 03.oktobra 

noteikumiem Nr. 348 „Dabas lieguma „Ābeļi” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”  

• 15.06.1999.MK noteikumi Nr. 212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 
• 20.03.2001. MK noteikumi Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem 

dendroloģiskajiem stādījumiem”; 
• 17.04.2001. MK noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem 

un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” 
Dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus drīkst izmantot atbilstoši to statusam, kas 

noteikts LR tiesību aktos. 
Zemes, kuras atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantojamas, ievērojot LR 

MK noteikumus Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” un dabas aizsardzības plānus.  

Darbības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās reglamentē arī LR 02.03.1993. likums „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 
Dignājas pagasta dižkoku, dabas lieguma, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
izvietojums dots shēmā Nr.2, pielikumā. 
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„Ābeļi” – Natura 2000 teritorija, Dabas liegums. 
Teritorija ietilpst arī Ābeļu, Leimaņu, Kalna pagastos, kopējā platība - 3275 ha, dibināšanas 
gads - 1999 
Dabas vērtības:  
Teritorija, kurā konstatēti 8 ES Biotopu direktīvas biotopi, no kuriem nozīmīgākie ir mežu 
biotopi (boreālie meži, melnalkšņu staignāji, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži). 
Ievērojamu platību aizņem Kraukļu purvs (neskarts augstais purvs ar pārejas purvu apmalēs). 
Nozīmīgākā lielo zīdītāju (lūsis, vilks u.c.) uzturēšanās vieta visā Sēlijā. Ļoti daudz retu augu 
(laksis, divsēklu grīslis, apdzira, gada staipeknis, spilvainais ancītis, lietuvas ūdenszāle) un 
dzīvnieku (melnais stārķis, lapseņu klijāns, mazais ērglis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš, purva 
tilbīte, apodziņš, urālpūce, ūdrs, meža cauna u.c.) sugu.  
Dabas aizsardzības plāns: ir 
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: ir  
Dignājas pagasta teritorijā atrodas „Ābeļu” gan ainavu aizsardzības zona (privātajos mežos), 
gan stingrā režīma zona, gan regulējamā režīma zona (Dienvidlatgales mežsaimniecības 
5.Ābeļu iecirkņa 171.kvartāls). 
Pagasta teritorijā ir vairāki valsts un vietējas nozīmes īpaši aizsargājamie dabas objekti – 
dižkoki:  
Valsts nozīmes aizsargājamie dižkoki:    
Nr.
p.k. 

Objekta 
nosaukums 

Apkārtmērs 
(m) 

Atrašanās vieta 
zemes īpašums 
(lietojums) 

Zemes īpašnieks 
(lietotājs) 

1. Parastā vīksna 
„Zvanītājos” 

4,60 Saimn. „Zvanītāji” 
56520060009 

Uldis Zaharevskis 

2. Parastais ozols 
„Ozolkalni” 

5,20 Saimn. „Ozolkalni” 
56520060020 

Malda Alksne 

3. Parastais ozols 
„Ārnieki” 

5,55 Saimn. „Kliņģerītes” 
56520060154 

Melita Vuškāne 

4. Parastais ozols 
„Ozolnieki” 

5,98 Sailmn. „Ozolnieki” 
56520060065 

Jānis Semjonovs 

5. Parastais kadiķis 
„Norieši” 

0,82 Saimn. „Ašņavēres” 
56520060065 

Aivars Gedušs 

 
Vietējas nozīmes aizsargājamie dižkoki:     
Nr.p.k. Objekta nosaukums Atrašanās vieta 

zemes īpašums 
(lietojums) 

Zemes īpašnieks 
(lietotājs) 

6. Parastais ozols „Lauciņi”  Saimn. „Akmentiņi” 
56520040017 

Pauls Aizpurvs 

7. Parastais ozols „Rūķīši” Saimn.  „Rūķīši” 
56520040044 

Aivars Daģis 

8. Parastais ozols „Rūķīši”  Saimn.  „Rūķīši” 
56520040044 

Aivars Daģis 

9. Parastais ozols „Rūķīši”  Saimn.  „Rūķīši” 
56520040044 

Aivars Daģis 

10. Parastais ozols „Rūķīši”  Saimn.  „Rūķīši” 
56520040044 

Aivars Daģis 

11. Parastais ozols „Rūķīši”  Saimn.  „Rūķīši” 
56520040044 

Aivars Daģis 
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12. Parastais ozols „Lapiņas” Saimn. „Ābelītes” 
56520040033 

Drosma Bulava 

13. Mežābele „Stūrnieki” Saimn. „Stūrnieki” 
56520050173 

Marija Loginova 

14. Parastais ozols „Jaunsudrabiņi” Pašv. Zeme 
„Lakstīgalas” 
56520020104 

Dignājas pagasts 

Dižkoku aizsardzības režīmu reglamentē MK noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
 
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”. 
 
Vēl Dignājas pagasta mežos ir konstatētas šādas dabas vērtības: 

• Dabiskie meža biotopi, kuriem ierosināmi mikroliegumi – 138,7 ha; 
• Zinātniskais meža monitoringa punkts – 2,1 ha 
• Mikroliegums baltmugurdzenim ( ar kopējo platību – 7,9 ha), kura aizsardzībai 

jāievēro MK noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” (30.01.2001.), kā arī LR 16.03.2000. likums „Sugu un 
biotopu aizsardzības likums”. 

 
4.2.Kultūrvēsturiskie objekti, to raksturojums un kultūrvēsturiskās vides aizsardzība 
 
Dignājas pagasta teritorijā atrodas sekojoši valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi: 
 
Vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļi:  
Objekta nosaukums Atrašanās vieta 

zemes īpašums 
(lietojums) 

Zemes īpašnieks 
(lietotājs) 

Piezīmes 

Dignājas baznīcas 
apmetne un senkapi 

„Sējēji” 
56520060142 

Dignājas evanģēliski 
luteriskā draudze 

Valsts aizsardzības 
Nr. 886 

 
Vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi: 
(Projektā) 
Objekta nosaukums Atrašanās vieta 

zemes īpašums 
(lietojums) 

Zemes īpašnieks 
(lietotājs) 

Piezīmes 

Dignājas luterāņu 
baznīca ar žogu un 

vārtiem 

„Sējēji”  
56520060142 

Dignājas evanģēliski 
luteriskā draudze 

1811.g., 1858.g. 

Dignājas pagastnams „Dignājas muiža” 
56520060139 

Dignājas pagasta 
pašvaldība 

1927.g. 

Dignājas  
(Ģipterānu)  skola 

„Dignājas 
pamatskola” 
56520050204 

Dignājas pagasta 
pašvaldība 

Darbojas no 
1963.gada līdz 
1957.g. saukta 
Ģipterānu 
pamatskola un ir 
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viena no vecākajām 
skolām rajonā. 
Sākotnēji bijusi 
vienstāva 
laukakmeņu ēka, kas 
nopostīta 1.Pasaules 
karā, pēc tam 
atjaunota un 
paplašināta, iegūstot 
šodienas izskatu ar 
trijiem stāviem.  

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. 

 
Valsts nozīmes mākslas pieminekļi: 
Objekta nosaukums Atrašanās vieta 

zemes īpašums 
(lietojums) 

Zemes īpašnieks 
(lietotājs) 

Piezīmes 

Kapa plāksne Alafam 
Velinkam 

Dignājas luterāņu 
baznīcā 

Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

1575.g., valsts 
aizsardzības nr. 3381 

    
Vietējas nozīmes mākslas pieminekļi: 
(Projektā) 
Objekta nosaukums Atrašanās vieta 

zemes īpašums 
(lietojums) 

Zemes īpašnieks 
(lietotājs) 

Piezīmes 

Kapa piemineklis 
J.U. Bēram 

Pie Dignājas luterāņu 
baznīcas 

Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze 

1832.g. 

Altāris Dignājas luterāņu 
baznīcā 

Dignājas evaņģeliski 
luteriskā draudze 

19.gs. 

Vāzes (2) Dignājas luterāņu 
baznīcā 

Dignājas evaņģeliski 
luteriskā draudze 

20 gs. sākums 

Kancele Dignājas luterāņu 
baznīcā 

Dignājas evaņģeliski 
luteriskā draudze 

19.gs. 

Lustra Dignājas luterāņu 
baznīcā 

Dignājas evaņģeliski 
luteriskā draudze 

19.gs. 

 
 
Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti Dignājas pagastā 
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, ērģeļnieks Staņislavs Horomjanskis – 
piemiņas zīme. 
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- 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 

Vandānu 
pārceltuve 

Pie mājām „Ceriņi”   

„Goči”  „Goči” 
56520050029 

Dzīvo Dignājas pagasta novadpētniece, 
skolotāja Aina Mikulāne 
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5. Ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas__________________ 
 

Teritorijas plānojuma izstrādes procesā nozīmīga loma ir vides un dabas aizsardzības 
prasību ievērtēšanai. Lai piesaistītu ES finansējumu vides sakārtošanai, infrastruktūras 
attīstībai, ir nepieciešams teritorijas plānojums. 

Dignājas pagasta teritorijas plānojuma zonējums ir izstrādāts tā, lai pēc iespējas 
samazinātu ietekmes uz vidi un saglabātu esošo vides stāvokli. Tiek paredzēta teritorijas 
attīstība un vides sakārtošana atbilstoši normatīviem. 

Lauksaimniecības zemēs, kas netiek izmantotas un kur normatīvie akti to pieļauj, plānota 
apmežošana. 

Galvenās ainaviskās vērtības pagastā tiek aizsargātas ar normatīvajiem aktiem. Teritorijas 
plānojumā ir aprakstītas un grafiskajā daļā attēlotas visas teritorijas, kuras ir svarīgas no 
vides aizsardzības viedokļa – dabas liegums „Ābeļi”, aizsargājamie dabas pieminekļi. 

 Analizējot vides situāciju Dignājas pagastā kā prioritāri risināmi jautājumi teritorijas 
sakārtošanā un problēmu novēršanā varētu būt: 

 
• Atkritumu saimniecība un to pārvalde; 
- uzsākt atkritumu šķirošanu, attiecīgu konteineru uzstādīšanu; 
- iesaistīties SIA „Vidusdaugavas SPAAO” plāna realizācijā; 

 
• Sociālā vide un sabiedrības veselība; 
- iespēju robežās veidot peldvietas, sakārtojot vidi un ierīkojot atpūtas laukumus. 

 
• Vides izglītība un saziņa 
- veikt sabiedrības izglītojošus un informatīvus pasākumus atkritumu efektīvākai 
šķirošanai. 

 
6.Vides aizsardzības mērķi_________________________________________ 
 
6.1. Starptautiskie 
Starptautiskie mērķi vides aizsardzības jomā ir ietverti starpvalstu konvencijās un Eiropas 
Savienības direktīvās. 
 
Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību. Bernes 
konvencija (1979.). 
Konvencijas mērķi ir aizsargāt savvaļas floru un faunu, to dabiskās dzīvotnes, īpaši sugas un 
dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība. Īpaši akcentēta 
apdraudēto un izzūdošo sugu aizsardzība. 
 
Konvencija par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi. 
Ramsāres konvencija (1971.). 
Konvencija nosaka kas ir mitrāji un ūdensputni. Šīs konvencijas izpratnē mitrāji ir platības ar 
purviem, dumbrājiem vai ūdeņiem, kuri var būt dabiski vai mākslīgi veidojušies, pastāvīgi un 
īslaicīgi. Konvencijas izpratnē ūdensputni ir putni, kas atkarīgi no mitrajiem, tāpēc 
nepieciešama to aizsardzība. 
 
Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. UNESCO 
konvencija (1972.). 
Konvencija definē jēdzienu „dabas mantojums” un nosaka uzdevumus tā aizsardzībai: 
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• Dabas pieminekļi – fizikāli un bioloģiski veidojumi vai šādu veidojumu grupas ar 
īpašu, universālu estētisko vai zinātnisko vērtību. 

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

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

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

• Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, 
konservāciju un popularizēšanu, šīs konvencijas dalībvalstis atbilstoši katras valsts 
apstākļiem centīsies: 
- īstenot atbilstošu politiku, kuras mērķis būtu kultūras un dabas mantojumam 

piešķirt noteiktas funkcijas sabiedrības dzīvē, kā arī iekļaut šī mantojuma 
aizsardzību plānošanas programmās; 

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

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

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

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

 
 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību. Riodežaneiro konvencija (1992.). 
Konvencijas uzdevumi ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana. Galvenais uzdevums dalībvalstīm ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 
un tās ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēģijās, plānos 
un programmās un nepieciešamo stratēģiju un citu dokumentu izstrādāšana. 
 
Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību. Bonnas konvencija 
(1979.). 
Šī konvencija deklarē migrējošo sugu saglabāšanas nozīmīgumu un šim mērķim lietojamo 
pasākumu saskaņošanu starp areāla valstīm, un, kur tas ir iespējams un ir mērķtiecīgi, sevišķu 
uzmanību veltījot tām migrējošām sugām, kuru aizsardzības statuss ir nelabvēlīgs, kā arī 
veicot individuālā kārtā vai sadarbībā atbilstošus pasākumus, kas nepieciešami šādu sugu vai 
to dzīves vides saglabāšanai. 
 
Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu 
aizsardzību” jeb Biotopu direktīva ir pamatā vienota Eiropas ekoloģiskā tīkla NATURA 
2000 izveidošanai, veicinot izpētes un zinātnisko darbu. 
Pasākumus, ko veic saskaņā ar šo direktīvu, izstrādā tā, lai saglabātu vai atjaunotu to dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras sugu labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir Kopienā 
nozīmīgas. Lai saglabātu šādu bioloģisko daudzveidību, dažos gadījumos var būt vajadzīga 
cilvēka darbība vai tās veicināšana. 
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Eiropas kopienu padome izveido saskaņotu Eiropas ekoloģisko tīklu, kurā apvienotas īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas, un kura nosaukums ir Natura 2000. Šo tīklu, ko veido 
dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu teritorijas, izmanto, lai minētos dabisko dzīvotņu veidus 
un sugu dzīvotnes saglabātu vai attiecīgā gadījumā atjaunotu to labvēlīgo aizsardzības statusu 
dabiskās izplatības areālā. 
 
Natura 2000 tīkls iekļauj īpaši aizsargājamās teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, 
ievērojot Biotopu direktīvas prasības, kā arī tās īpaši aizsargājamās teritorijas , kuras 
klasificētas direktīvā 79/409/EEK (02.04.1979) „Par savvaļas putnu aizsardzību jeb 
Putnu direktīva. 
Direktīvas mērķis ir aizsargāt, pārzināt un uzraudzīt putnu sugas, putnu sugu dzīvotņu 
daudzveidību un teritoriju, kā arī noteikt to izmantošanas normas. 
Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai skaitliski uzturētu putnu sugu populācijas 
tādā līmenī, kas pirmām kārtām, atbilst ekoloģijas, zinātnes un kultūras prasībām, tajā pašā 
laikā ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās prasības, lai tuvinātu šo sugu populācijas 
minētajam līmenim. 
Biotopu un dzīvotņu saglabāšana, uzturēšana un atjaunošana galvenokārt iekļauj šādus 
pasākumus: 

• aizsargājamo teritoriju ierīkošanu; 
• dzīvotņu uzturēšanu un pārzināšanu aizsargātās zonās un ārpus tām saskaņā ar 

ekoloģijas prasībām; 
• iznīcināto biotopu atjaunošanu; 
• biotopu izveidošanu. 
 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2000/60/EK , kuras mērķis ir aizsargāt un uzlabot 
virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli un veicināt ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu, 
ieviešot integrētu upju baseinu apsaimniekošanas procesu. Upju sateces baseina 
apsaimniekošanas plānā iekļauto pasākumu mērķi ir: 

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

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

• Saglabāt aizsargājamās teritorijas. 
 

6.2. Nacionālie 
  

Vides aizsardzībai valsts līmenī izstrādāts Nacionālais vides politikas plāns 2004.-
2008. gadam, kas apstiprināts MK 2004. gadā un ir izstrādāts atbilstoši likuma „Par vides 
aizsardzību” 8.panta prasībām un Ministru kabineta 2002.gada 15.augusta rīkojumam Nr.436 
„Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm”. 

Vieni no svarīgākajiem vides aizsardzības mērķiem ir saistīti ar ūdens kvalitāti: 
• aizsargāt ūdens ekosistēmas, kā arī no ūdens atkarīgās sauszemes ekosistēmas 

un mitrājus; 
• veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu; 
• nodrošināt labu kvalitāti visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to tālāku 

piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu; 
• Nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes normatīviem. 
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Viens no vides politikas mērķiem ir gaisa aizsardzība, respektīvi, nodrošināt 
normatīviem un ilgtermiņa mērķiem atbilstošu gaisa kvalitāti, uzlabot to vietās, kur tā nav 
apmierinoša, īpašu uzmanību veltot pilsētām un ražošanas uzņēmumiem. 

Ja ir plānots nākotnē attīstot arī derīgo izrakteņu ieguvi, tad Dignājas pagastam ir 
saistoši arī zemes dzīļu izmantošanas ilgtspējīgas attīstības politika: 

• nodrošināt racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu zemes dzīļu izmantošanu; 
• veicināt pašvaldību un zemes īpašnieku līdzdalību zemes dzīļu ilgtspējīgā 

izmantošanā; 
Dignājas pagastā ir aizsargājamā dabas teritorija, līdz ar to ir saistoši arī bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas politikas mērķi: 
• saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabisko struktūru daudzveidību; 
• saglabāt un veicināt vietējo savvaļas sugu daudzveidību; 
• saglabāt lauksaimniecības augu un dzīvnieku šķirņu daudzveidību, veicināt to 

raksturošanu un izmantošanu; 
• pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu; 
• veicināt tradicionālas ainavas struktūras saglabāšanos; 
• nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu. 

Attīstoties tālāk tautsaimniecībai, var sākties strauja daudzu bioloģiskajai daudzveidībai 
nozīmīgu biotopu platību samazināšanās un pat izzušana atsevišķos valsts reģionos. Dažādi 
cilvēka darbības veidi jau ir izmainījuši sugu sastāvu un to proporcijas lielā daļā saimnieciski 
izmantojamo mežu, kā arī ezeros un upēs. Svarīgākie vides aizsardzības politikas mērķi 
mežsaimniecības jomā ir: 

• saglabāt meža bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko funkciju kvalitāti 
klimata un ūdens režīma regulācijā, kā arī augsnes aizsardzībā; 

• paaugstināt meža īpašnieku, apsaimniekotāju un sabiedrības zināšanas par 
meža bioloģiskās daudzveidības un meža ekoloģisko funkciju nozīmību. 

Zivsaimniecībā viens no galvenajiem mērķiem ir saglabāt Latvijas ūdeņu bioloģisko 
daudzveidību un populāciju struktūru. 

Liela nozīme ir piesārņoto vietu apzināšanai, izpētei un sanācijai. Šo pasākumu 
mērķi ir: 

• novērst vai mazināt iepriekšējas militāras vai saimnieciskās darbības rezultātā 
radušos piesārņojumu un tā kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību, īpašumu, vidi 
un bioloģisko daudzveidību; 

• panākt augsnes , grunta, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu 
piesārņotajās vietās; 

• nepieļaut piesārņoto vietu bīstamo vielu iekļūšanu virszemes un pazemes 
ūdeņos; 

• atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās; 
• teritoriju plānošanā ņemt vērā esošo vides piesārņojumu; 
• noteikt reālo zemes vērtību un atbilstošu nekustamā īpašuma nodokli, ņemot 

vērā piesārņotības pakāpi 
Tāpat jāņem vērā atkritumu apsaimniekošanas vides politikas mērķi: 

• nodrošināt atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā; 
• veicināt atkritumu apstrādi pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām; 
• veicināt šķirotas atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanu pašvaldībās. 

Attīstoties apdzīvoto vietu būvniecībai jāpievērš uzmanība mājokļa un būvniecības vides 
politikas mērķiem: 

• sekmēt vietējo un videi draudzīgu būvizstrādājumu ražošanu un pielietošanu; 
• veicināt ilgtspējīgu, dabas un energoresursus taupošu būvniecību. 
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Lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības zemju resursu izmantošanu tad: 
• jāsamazina augšņu piesārņošanu, degradāciju un eroziju; 
• jāsamazina augu barības vielu noplūdi no lauksaimniecības zemēm, tai skaitā, 

nitrātu piesārņojumu īpaši jutīgās teritorijās; 
• ierobežot ūdeņu eitrofikāciju un piesārņošanu ar pesticīdu atliekām un smago 

metālu savienojumiem; 
• nepieļaut vides piesārņojumu ar pārtikas pārstrādes un mežrūpniecības 

atkritumiem; 
• nepieļaut bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un lauku ainavas 

degradēšanos. 
 
 
Tūrisma nozarē galvenie vides politikas mērķi ir: 

• nodrošināt tūrisma ilgtspējīgu attīstību, kas radītu nozarei papildu izaugsmes 
iespējas un ļautu pilnīgāk izmantot Latvijas tūrisma svarīgākos resursus; 

• turpināt vides pārvaldības sistēmu ieviešanu tūrisma nozarē; 
• veicināt vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidošanu; 
• ieviest videi draudzīgas tehnoloģijas tūrisma uzņēmumos; 
• izglītot tūrisma nozares darbiniekus vides un dabas aizsardzības jautājumos. 

Lai varētu realizēt vides politikas mērķus, liela nozīme ir sabiedrības iesaistīšanā, 
informēšanā un līdzdalībā projektu izstrādē, tāpēc ir izstrādāti arī vides informācijas un 
sabiedrības līdzdalības vides politikas mērķi: 

• nodrošināt aktīvāku sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu 
pieņemšanā; 

• nodrošināt vides informācijas izmantošanu un analīzi normatīvo aktu izstrādes 
un politisku lēmumu pieņemšanas procesā un politikas efektivitātes 
izvērtēšanā. 

 
Nacionālais vides politikas plāns ņem vērā Eiropas Savienības normatīvos aktus, 

politikas dokumentus, tai skaitā Eiropas 6. Vides aizsardzības rīcības programmu “Vide 
2010: mūsu nākotne, mūsu izvēle”, kā arī ANO un citu starptautisku institūciju saistošus 
dokumentus. 

Lai īstenotu Nacionālā vides politikas plāna sekmīgu ieviešanu, tiek paredzēti 
ievērojami finanšu līdzekļi. Nacionālais vides politikas plāns aizstāj pirmo Vides 
aizsardzības politikas plānu Latvijai, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija izstrādāja 1994. gadā, bet Ministru kabinets apstiprināja 1995. gadā. 

Lielākā daļa plānā nosaukto ekonomisko metožu attiecas uz vides investīcijām- 
atbalsts mazo apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības sakārtošanai, pāreja uz videi draudzīgu 
kurināmo. Dabas aizsardzībai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsargājamo sugu un 
biotopu aizsardzības nodrošināšanai, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla izveidei, zivju 
atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai ir piemērojama: 

• atlīdzība par zaudējumiem, ko rada īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošana, 

• kompensācija par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un 
migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, 

• subsīdiju piešķiršana bioloģiskajā lauksaimniecībā, 
• zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu finansēšana, 
• kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa 

samazinājums, 
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• apmaiņa pret līdzvērtīgu zemi, 
• zemju izpirkšana, lai aizsargātu aizsargājamās platības. 

 
Plāna uzdevums ir koordinēt un sakārtot finansējuma prioritātes atbilstoši likumos 

noteiktajām vides aizsardzības prasībām. Jāatzīst, ka šobrīd kompensējošo pasākumu 
ieviešana ir aizkavējusies, jo nav pieņemts likums atbilstošie ministru kabineta noteikumi. 
Šis plānošanas dokuments neizvirza konkrētas prioritātes, paredzot ES vides un dabas 
aizsardzības prasību piemērošanu visās saimnieciskās darbības jomās. 
 
Vides ministrijas Vides stratēģijas un informācijas nodaļa ir izstrādājusi Ilgtspējīgas 
attīstības pamatnostādnes, kuru mērķi ir: 

• Latvijai jāveido labklājības sabiedrība, kura augstu vērtē un attīsta demokrātiju, 
līdztiesību, godīgumu un savu kultūras mantojumu; 

• Latvijai jāveido stabila tautsaimniecība, kas nodrošina sabiedrības vajadzības, 
vienlaicīgi panākot, lai ekonomiskās izaugsmes tempi pārsniegtu vides piesārņojuma 
un resursu patēriņa tempus; 

• Latvijai jānodrošina droša un veselību neapdraudoša vide pašreizējai un nākamajām 
paaudzēm; 

• Latvijai jānodrošina pietiekami pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un 
ekosistēmu aizsardzībai; 

• Latvijai sabiedrībā jāattīsta atbildīga attieksme pret dabas resursiem un nepārtraukti 
jāpaaugstina resursu izmantošanas efektivitāte; 

• Latvijai no starptautiskas palīdzības saņēmējas valsts pakāpeniski jākļūst par valsti, 
kas spēj pati nodrošināt savas vajadzības un nepieciešamības gadījumā pat sniegt 
palīdzību citām valstīm; 

• Latvijai jānodrošina vides jautājumu integrācija un jāattīsta plāns vides politikas 
līdzekļu pielietojumam visās citās nozaru politikās; 

• Latvijai jānodrošina, lai tirgus ekonomikas mehānismi kalpotu ilgtspējīgai attīstībai; 
• Latvijai jānodrošina sabiedrības līdzdalība ilgtspējīgas attīstības procesos; 
• Latvijai nepārtraukti jānovērtē tās progress noteikto ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā. 
 

Svarīgākie likumi, kuru realizācija nodrošina vides un dabas aizsardzības pasākumu 
ievērošanu līmenī ir: 
1.“Aizsargjoslu likums” (05.02.1997), ar grozījumiem, kas izsludināti 
līdz 2003.gada 8.jūlijam. 
2. "Atkritumu apsaimniekošanas likums" ar grozījumiem, kas izsludināti 
līdz 2004.gada 1. maijam. 
3. Likums “Par dabas resursu nodokli” (14.09.1995), ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 2004.gada 23.aprīlim. 
4. Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr. 379 "Kārtība, 
kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo 
vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem", ar grozījumiem, 
kas pieņemti līdz 02.03.2004. 
5. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr. 157 "Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums", spēkā no 
2004.gada 1.maija. 
6. Likums Par piesārņojumu ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
2004.gada 7.janvārim. 
7. Ūdens apsaimniekošanas likums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
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2004.gada 1.decembrim. 
8. Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.858 "Noteikumi 
par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes 
kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību". 
9. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.” 
10. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” (22.07.2003., Nr. 415). 
11. Ministru kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti”(12.03.2002.). 

„Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai”(1995) ir politikas dokuments, uz kura 
pamata ir noteiktas prioritātes šobrīd realizētajai vides politikai. Vides politikas plāns nosaka, 
ka teritorijas plānošana ir vides aizsardzības politikas īstenošanas līdzeklis, ar kura palīdzību 
iespējams regulēt sabiedrības mijiedarbību ar vidi, izvirzīt nosacījumus un prasības atsevišķu 
vides aizsardzības problēmu risināšanai. Teritoriālā plānošana veic preventīvās vides 
aizsardzības funkcijas. 
 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģija Latvijai, 1998 – 2010 un 
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns, 2003.-2012. 
Lai realizētu valsts vides politiku un ieviestu ES prasības, Latvija ir izstrādājusi un ieviesusi 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju 1998.-2010. gadam, kuras galvenie mērķi ir 
samazināt ietekmi uz vidi, ko rada atkritumu apglabāšana tam neparedzētās vietās, samazināt 
atkritumu izgāztuvju radīto ietekmi uz vidi un radīto atkritumu daudzumu, kā arī palielināt 
atkritumu pārstrādi un tajos esošo ottreiz izmantojamo materiālu atkārtotu izmantošanu. 
Balstoties uz „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju Latvijai, 1998-2010” un 
„Atkritumu apsaimniekošanas valsts ploānu, 2003 – 2012”, Latvijā tiek ieviesta ES prasībām 
atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Galvenie uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir: 

• Nodrošināt SA savākšanu no visiem pilsētu iedzīvotājiem un vismaz 80% lauku 
iedzīvotājiem un pārējiem atkritumu ražotājiem, novēršot ietekmi uz vidi, ko rada 
nelegāli izbērti atkritumi; 

• Līdz 2009. gadam izveidot 10 – 12 atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ar atkritumu 
apstrādes poligoniem un nodrošināt poligona prasībām neatbilstošu izgāztuvju 
slēgšanu; 

• Līdz 2012. gadam rekultivēt visas slēgtās atkritumu izgāztuves, samazinot atkritumu 
negatīvo ietekmi uz vidi. 
Vides monitoringa programma (apstiprināta 2006.gada 24.janvārī ar Vides ministra 

rīkojumu Nr. 29) nosaka kārtību, kādā veicams vides monitorings. Vides monitoringa 
programma sastāv no sekojošām nodaļām: 

• Gaisa monitorings; 
• Ūdeņu monitorings; 
•  Augsnes un zemes virsmas apauguma monitorings; 
• Bioloģiskās daudzveidības monitorings 

Vides monitoringa programmas izpildi koordinē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūra (LVĢMA). 
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7. Plānošanas dokumenta un tā ietekmes uz vidi novērtējums. 
 
7.1. Tiešās un netiešās ietekmes. 
Tiešās ietekmes: 
 Tiešā veidā ietekmi uz vidi radīs zemes izmantošanas veidu maiņa, radot jaunu 
apbūvi un infrastruktūru – ceļus, inženierkomunikācijas. 
 Esošo apdzīvoto vietu attīstība un jaunu objektu būvniecība: 
 Dignājas pagasta teritorijas plānojums paredz rezervēt teritoriju uz D no Vandānu 
ciema kā savrupmāju ( ģimenes māju) teritoriju (apbūves noteikumi nosaka, ka gruntsgabala 
minimālais lielums mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā ir 1200 m²). 
Teritorijas plānojums paredz rezervēt arī teritoriju pie Meņķiem kā lauku apbūves teritoriju,  
(šajā teritorijā minimālā zemes vienības platība – 5000 m², ar detālplānojumiem – 2400 m²). 
Lauku apbūves teritorijas atļautas lauksaimniecības zemēs. Zemes trnsformāciju apbūvei veic 
LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
 Notekūdeņu apjoma palielināšanās: 
Palielinoties dzīvojamai platībai un pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaugs notekūdeņu radītā 
slodze uz vidi. Vairāk tas skars Vandānu ciemu, tā kā ir paredzēts paplašināt teritoriju uz D 
kā savrupmāju teritoriju, tad jāpadomā par centralizētu ūdens apgādi un kanalizāciju. 
Ievērojot visus normatīvus un izvirzītās vides prasības, apsaimniekojot notekūdeņus netiks 
nodarīts kaitējums videi. 

Sadzīves un rūpniecības atkritumu daudzuma palielināšanās: 
Sadzīves un rūpniecības atkritumu daudzuma palielināšanās var radīt negatīvus vides efektus 
gadījumos, kad atkritumi netiek pareizi apsaimniekoti. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, 
pašvaldība ir atbildīga par šo pakalpojumu organizēšanu savā teritorijā, un tai ir tiesības 
pieņemt atbilstošus saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanas procesa regulēšanai. 
Jaunas bīstamo atkritumu ražotnes nav plānotas.  
 
Netiešās ietekmes: 
 Tūrisma pieaugums: 
Tūrisma pieaugums teritorijā rada draudus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
aizsargājamiem dabas un kultūras objektiem. Šajā gadījumā pašvaldībai nepieciešams regulēt 
tūrismu apmeklējumu, izveidojot atbilstošas infrastruktūras, - apmeklētāju takas un celiņus, 
nožogojumus, labiekārtojot atpūtas vietas, izvietojot atkritumu konteinerus. 
 

Uzņēmējdarbības attīstība: 
Uzņēmējdarbība (derīgo izrakteņu ieguves, mežizstrāde) aktivizēšanās un pilnveidošanās 
palielina slodzi uz vidi gadījumos, kad tā ir par iemeslu palielinātam notekūdeņu , atkritumu 
vai apmeklējumu (piemēram - tūristi) apjomam. Darbības var netieši ietekmēt gruntsūdeņu 
sastāvu, palielināt troksni. 
Pie Kaļvārēm ir plānotas ražošanas objetu apbūves teritorijas, jauni ražošanas objektu 
būvniecība var notikt pēc detālplānojuma izstrādes un ievērojot izstrādātos Apbūves 
noteikumus. 
Pirms plānotajām darbībām vēlams konsultēties ar vides aizsardzības speciālistiem, lai 
panāktu pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi.  
 

Gaisa, ūdens un trokšņa piesārņojums: 
Gaisa, ūdens un trokšņa piesārņojums palielinās līdz ar saimnieciskās aktivitātes pieaugumu. 
Ja šāds piesārņojums nepārsniedz noteiktās normas, tas ir pieņemams vairumam sugu un 
teritorijā vides kvalitāti nepasliktina. Dignājas pagasta teritorijas plānojumā netiek plānotas 
lielas ražotnes vai objekti, kas radītu draudus apkārtējai videi.  
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Autoceļu infrastruktūras attīstība: 
Autoceļu infrastruktūras attīstība var palielināt satiksmes plūsmas intensitāti, kas savukārt 
palielina gaisa un trokšņa piesārņojumu.  
 
7.2. Īslaicīgās un ilglaicīgās ietekmes: 
 Teritorijas plānojumā paredzētās darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt īslaicīgās 
un ilglaicīgās (paliekošās) ietekmes darbībās. 
Īslaicīgās ietekmes: 
 Pie īslaicīgām ietekmēm var pieskaitīt teritorijas plānojumā paredzēto būvniecību – 
ēku, ceļu, dažāda veida inženierkomunikāciju (sakaru, elektroapgādes līnijas, gāzes, 
ūdensapgādes un notekūdeņu tīkli) būvniecība. Šīs darbības rada salīdzinoši īslaicīgus 
traucējumus vidē. Galvenās problēmas, kas saistītas ar minētajām ietekmēm ir troksnis, 
zemsedzes bojājumi, būvgruži, putekļu emisija. Lielākā daļa šo faktoru tiek likvidēti līdz ar 
darbības izbeigšanos. 
 Par nelielu īslaicīgu ietekmi uz vidi pagasta teritorijā var uzskatīt apmeklētāju skaita 
sezonālās svārstības, kas rodas pateicoties tūrismam un aktīvajai atpūtai.   
Ilglaicīgās ietekmes: 
 Ilglaicīgās ietekmes saistītas ar zemes transformāciju no viena zemes lietojuma mērķa 
citā. Tiek plānotas apmežojamās platības (par apmežojamām LIZ tiek uzskatītas platības, 
kuras jau sākušas aizaugt ar mežu, vai kuru apmežošana nenodara kaitējumu meliorācijas 
sistēmām un apkārtējo zemes gabalu īpašniekiem), tās ir norādītas plānojumā.  
 Pie ilglaicīgām ietekmēm uzskatāmas visas būves, ceļi un virszemes 
inženierkomunikācijas rajona teritorijā. Dignājas pagastā plānots izbūvēt meža ceļus. 
 
7.3. Summārās ietekmes. 

Teritorijas plānojuma apbūves noteikumi paredz, ka meliorētajās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs zemes transformācija atļauta tikai izņēmuma gadījumos, zemes 
īpašniekiem vai lietotājiem jānodrošina meliorācijas sistēmu uzturēšana, nepieciešamības 
gadījumos, pārbūve un ceļu remonts, nepieļaujot meliorācijas sistēmu darbības izjaukšanu, 
bet savukārt lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošana atstās pozitīvu ietekmi, jo tiks 
sakārtotas aizaugošās un neapsaimniekotās pagasta teritorijas. 
Pagastā esošo punktveida piesārņojuma avotu ietekme pamazām tiks minimizēta : atkritumu 
izgāztuve tiks rekultivēta (~2009.gads), notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstruētas. 
Dignājas pagasta Vandānu ciemā ir izstrādāts nākotnes plāns Dignājas pagasta Vandānu 
ciema vides stāvokļa uzlabošanai: 

• Ūdens skaitītāju uzstādīšana ūdens ieguvei: 
   - Vandānu ciematā ūdensgūtnei    2006.gadā; 
   - daudzdzīvokļu mājās (3 gab) ieejošā ūdens uzskaitei 2007.gadā; 
• Vandānu ciema ūdensvada dezinfekcijas nodrošināšanai uzstādīt dozatoru 2006.gadā; 
• Ūdensapgādes sistēmas remonts        plānveidīgi katru gadu; 
• Ūdensvada sistēmas tīklu skalošana      2006.gadā; 
• Notekūdeņu no izvedamajām bedrēm pieņemšanas akas aprīkošana  2007.gadā 

Tiks sakārtotas bijušās kolhozu ēkas (fermas, kalte) un teritorija, kas pēc teritorijas 
plānojuma paredzēta kā jaukta ražošanas, darījumu, tehniskās apbūves teritorija.. 

Tūrisma plūsma ir sezonāla un tās ietekmi nevar paredzēt, jo nav iespējams prognozēt 
plūsmu, ko ietekmē dažādi faktori – laika apstākļi, informācijas pieejamība un izplatīšanas 
sekmes, pašvaldības aktivitātes ( sporta spēles, sacensības utt.) Labiekārtotas rekreācijas 
teritorijas, ja tās ir aprīkotas ar atkritumu konteineriem un labierīcībām, būtisku 
piesārņojumu nerada.  
 



__________Dignājas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. Vides pārskats___________ 

________________________________________________________________________ 
SIA „Reģionālie projekti”, 2006 

36

Apkopojot visu iepriekšminēto var uzskatīt, ka kopumā teritorijas plānojuma īstenošana 
atstās pozitīvu ietekmi uz vides kvalitāti, kā arī cilvēku dzīves kvalitāti Dignājas pagastā. 

• Teritorijas plānojums ietver sevī institūciju izsniegto nasacījumu ieteikumus; 
• Nosaka ierobežojumus aizsargājamo teritoriju, dabas pieminekļu, kultūras 

pieminekļu, kā arī ainaviski vērtīgāko teritoriju izmantošanai; 
• Nodrošina pārskatāmu informāciju par teritoriju, tās resursiem un 

izmantošanas iespējām; 
• Spēkā esošs teritorijas plānojums ir pamats lēmumu pieņemšanai par 

teritorijas izmantošanu un nodrošina lēmumu pieņemšanas atklātumu, jo 
plānojums ir publisks dokuments; 

• Teritorijas plānojums ir pamats investīciju piesaistei, arī rekultivējamo 
teritoriju un potenciāli piesārņoto vietu sanācijai. 

 
8. Ietekmes uz vidi samazināšana____________________________________ 
 
8.1. Pašvaldības vides politika un vides aizsardzības normatīvi 
Dignājas pagasta izstrādātais teritorijas plānojums paredz pagasta attīstību,  

• Dignājas pagasta pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu ( Nr.7; 2004.gada 11.maijā) Dignājas pagasta 
administratīvajā teritorijā”;  

• Pašvaldība paredz iesaistīties SIA „Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu 
apsaimniekošanas plānā, izveidojot pagastā atkritumu šķirošanas laukumu, tādejādi 
sākt sakārtot atkritumu šķirošanas jautājumu pagastā.  

 
8.2. Plānojumā noteiktās aizsargjoslas 
 Viens no instrumentiem ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšanai ir 
Latvijas tiesību aktos noteikto aizsargjoslu prasību ievērošana. 
 Dignājas pagasta teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas noteikumi” sadaļā 
par aizsargjoslām likuma prasības tiek ievērotas. 
 Saskaņā ar 1997. g. Saeimā apstiprināto „Aizsargjoslu likumu”, aizsargjoslas ir ar 
likumu noteiktas platības ap dažāda veida objektiem ar mērķi aizsargāt šos objektus no 
nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt  to  ekspluatāciju un drošību, kā arī  pasargāt vidi un 
cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 
Dignājas pagasta teritorijas plānojums paredz ievērot visas „Aizsargjoslu likumā” noteiktās 
normas. Shematiski aizsargjoslas ir attēlotas teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā 
mērogā M 1:10 000.  
 
 Saskaņā ar „Aizsargjoslu likuma” 5. pantu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 
tiek noteiktas ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu 
aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir samazināt vai 
novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas.  
 
Dignājas pagasta teritorijas plānojums nosaka: 

• 500 m platu aizsargjoslu katrā krastā ap Daugavas upi,  
• 100 m platas aizsargjoslas katrā krastā ap Ziemeļsusējas upi,  
• 10 m platu aizsargjoslu katrā krastā ap Skujupīti, Meņķa, Slīterānu upi. 

Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem:  
• Kultūras pieminekļiem – 500 m lauku apvidos, ja aizsargjosla nav noteikta īpaši; 
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• Aizsargājamiem dabas objektiem – 10 m no vainaga projekcijas ārējās malas 
perimetra. 

 
Sanitārās aizsargjoslas ap kapsētām: 

• Kapsētām – 300 m no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas. 
 
Ekspluatācijas aizsargjoslas gar autoceļiem: 

• Lauku apvidos gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem tiek noteiktas 30 m 
uz katru pusi no ceļa ass līnijas. 

 
 

Ekspluatācijas aizsargjoslas gar sakaru līnijām: 
• Sakaru apakšzemes kabeļu un gaisvadu līnijām uz katru pusi no līnijas ass 2,5 m 
• Sakaru līniju stigām mežu masīvos: 2,5 m – ja koku augstums ir zem 4m,        

3,5 m  - ja virs 4 m; 
• Sakaru būvēm – 1m  pa būves perimetru ārpus nožogojuma vai 5 m no vistālāk 

izvirzītās daļas projekcijas uz zemes, ja nav norobežojuma. 
Ekspluatācijas aizsargjoslas gar eklektriskajiem trīkliem: 

Elektrotīklu gaisvada līnijām: 
• Ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ciemos – 2,5 m no līnijas ass/ lauku teritorijā – 6,5m; 
• 20 – 110kV lauku teritorijās – 20,0m, ciemos – 4,0 m no malējiem vadiem/ lauku 

teritorijā – 20m; 
• Ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām, pa 

objekta perimetru – 1,0 m no iekārtu norobežojuma. 
Ekspluatācijas aizsargjoslas gar siltumtīkliem: 

• Siltumtrasēm kanālos, katrā pusē no kanāla vai tuneļa ārmalas – 2,0 m; 
• Bezkanālu siltumtrasēm, katrā pusē no caurules apvalka ārmalas – 5,0 m; 
• Siltumvadiem gaisā, sadales iekārtām, siltuma punktiem, katrā pusē no objekta – 1,0m  

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm: 
• Ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, katrā pusē no ūdensnotekas krotes 

– 10,0 m; 
• Ūdensnotekām mežu zemēs, no atbērtnes – 8,0 / 10,0 m; 
• Aizsargdambjiem – 5,0 m 

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem: 
• Ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, katrā pusē no cauruļvadu malas – 3,0 m; 

 
Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām: 

• Pazemes ūdens ņemšanas vietām, rādiusā no urbuma vietas – 30 m. 
 
Aizsargjoslas ap atkritumu uzglabāšanas vietām un ūdens attīrīšanas iekārtām: 

• Ūdens attīrīšanas iekārtām, ap objekta teritoriju – 30 m; 
• Ūdens torņiem, atdzelžošanas stacijai/ rādiusā ap objektu/ - 5m; 
• Atkritumu izgāztuvei, no teritorijas ārējās robežas pa perimetru – 100 m; 

Aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem: 
• Ap ģeodēziskajiem punktiem – 1 m no ģeodēziskā punkta ārējās malas; 

Aizsargjoslas ap purviem: 
• Ap purvu, kura platība lielāka par 100 ha/ 326 ha/ - 100 m 
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9. Plānošanas dokumenta iespējamo alternatīvu izvēles pamatojums._____ 
  
 Dignājas pagasta teritorijas attīstības perspektīva nosaka pagasta telpiskās un 
attīstības galvenos virzienus un mērķus 12 gadu laika periodam. Perspektīva ir izstrādāta, 
balstoties uz to brīdi apstiprinātajiem augstāko līmeņu plānošanas dokumentiem – Jēkabpils 
rajona teritorijas plānojumu un Nacionālo plānojumu. Dokumenta izstrādes gaitā iespēju 
robežās ņemts vērā pagasta iedzīvotāju viedoklis – iesniegumi par savu īpašumu vai lietošanā 
esošo zemes gabalu lietošanu, kā arī teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā 
paustie viedokļi. Teritorijas plānotā un atļautā izmantošana pamatota teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstā. 
 Dignājas pagasta plānojums paredz saglabāt un aizsargāt vienu no rajona vērtībām – 
dabas vidi – ūdeņus, mežus, vērtīgās lauksaimniecības zemes un īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas. Teritorijas plānojums paredz arī ilgtspējīgu mežu resursu apsaimniekošanu un 
izmantošanu, atjaunojot mežus un mazvērtīgākas lauksaimniecības teritorijas apmežojot. 
 Kā vienīgo alternatīvu Dignājas pagasta teritorijas plānojumam varētu uzskatīt „0” 
alternatīvu, kad tiek saglabāta esošā situācija un netiek plānota pagasta attīstība un netiek 
izstrādāts teritorijas plānojums. Šāda situācija ir pretrunā gan ar rajona un reģiona attīstības 
mērķiem, gan ar vides aizsardzības interesēm. 
   
10.Kompensēšanas pasākumi 
 
 Dignājas pagasta teritorijas plānojums neparedz darbības, kuru rezultātā tiešā veidā 
tiktu negatīvi ietekmētas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 
 Teritorijas plānojums ir izstrādāts balstoties uz prasībām, ko izvirza normatīvie akti, 
vides aizsardzības valsts institūcijas. Līdz ar to dabai nodarīto kaitējumu kompensēšanas 
pasākumi nav paredzēti. 
 Privātas vai juridiskas personas atbildību par dabai vai dabas objektiem nodarīto 
kaitējumu reglamentē Latvijas Republikā pastāvošā likumdošana. Likumi, kas aizsargā 
apkārtējo vidi ir likumi „Par vides aizsardzību” un „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” un tiem pakārtotie noteikumi. 
 Par piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās izplūdes (novadīšanas) normatīvu 
pārsniegšanu un par piesārņojošo vielu izplūdi (novadīšanu) avārijas gadījumos fiziskās un 
juridiskās personas izdara maksājumus pēc paaugstinātām likmēm. 
 
11.Pārrobežu ietekme_____________________________________________ 

 
Dignājas pagasts atrodas Jēkabpils rajona austrumu daļā, Daugavas ielejas kreisajā 

krastā Austrumlatvijas zemienes dienvidu daļā. Pagasts robežojas ar Dunavas, Zasas, 
Leimaņu, Kalna un Ābeļu pagastu, bet austrumos ar Preiļu rajona Turku un Jersikas pagastu, 
bet tieši pretī ar Līvānu pilsētu. 

Gar pagasta robežām tek Daugavas pieteka – Ziemeļsusēja, bet dienvidu robeža ar 
Dunavas pagastu ir Skujupīte. 
 Dignājas pagasta teritorijā nav izvietotas ražotnes, kas varētu būt nozīmīga apjoma 
piesārņojošo vielu, radiācijas vai bīstamo atkritumu avots. Arī teritorijas plānojumā šādi 
objekti nav paredzēti. Tādejādi pagastam nav plānotas nozīmīgas pārrobežu ietekmes 
nākotnē.   

 Kā pārrobežu piesārņojumu var minēt Daugavu. Tā kā Daugava sākas Krievijā un tek 
caur Baltkrieviju, tad var būt upes piesārņojums no augstākminētajām valstīm, to ražotnēm. 
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12.Vides pārskatā lietotie galvenie pamatprincipi un metožu apraksts___ 
 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi (SIVN) pārskats izstrādāts, analizējot pagasta teritorijas 
plānojuma atbilstību vides aizsardzības noteikumu prasībām un pagasta teritorijas plānojumā 
iesaistīto institūciju sniegtajiem nosacījumiem. 

• Tika analizēta esošā un plānotā situācija, 
• Analizētas ietekmes uz vidi (tiešās, netiešās, īslaicīgās, ilglaicīgās, summārās) 
• Analizēts tika pamatojoties uz teritorijas plānojumā ietverto informāciju par 

dabas apstākļiem, gaisa, ūdens kvalitāti, kā arī izmantojot vides monitoringa 
datu analīzi. 

• Plānoto izmaiņu novērtējums un iespējamā ietekme. 
Kopumā teritorijas plānojumā ietvertā informācija bija apmierinoša, lai varētu veikt 

vides stāvokļa novērtējumu Dignājas pagastā, tika veiktas konsultācijas ar atbilstošām 
institūcijām, lai pilnvērtīgāk varētu novērtēt iespējamās ietekmes. 

Problēmas radīja monitoringa sistēmas trūkums un nepilnīga informācija. Gaisa 
monitorings pagastā netiek veikts, tuvākā stacija ir Jēkabpilī. Peldūdeņu monitorings netiek 
veikts, pagastā nav arī oficiāli noteiktu peldūdeņu. Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi veic 
ūdensapgādes uzņēmums, datus iesniedzot „Sabiedrības veselības aģentūrai”. 
 
13.Teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings_____________________ 
 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka Ministru 
kabineta noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums”. 

Monitoringu veic ar nolūku konstatēt teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo vai 
netiešo ietekmi uz vidi, kā arī , lai nepieciešamības gadījumā, izstrādātu teritorijas plānojuma 
grozījumus. Monitoringu veic, izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos 
un aktuālos datus par pārskata teritoriju. 

Par teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringu var arī uzskatīt vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma pārskatīšanu pēc katrām vietējo pašvaldību vēlēšanām. Saskaņā ar 
Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma noteikumi” triju mēnešu laikā pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām jaunievēlētā 
pašvaldības padome izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pieņem lēmumu par 
tā atstāšanu spēkā, par grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma izstrādi. 

Pie monitoringa var pieskaitīt arī Ziemeļsusējas apsaimniekošanas plānu, kad ik pēc 
pieciem gadiem jāpārskata esošais vides stāvoklis un jānosaka jaunas prioritātes. 

Iegūtā informācija tiks ņemta vērā, izstrādājot teritorijas plānojuma nākamo redakciju 
un nepieciešamos grozījumus un papildinājumus. 
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14. Vides pārskata kopsavilkums____________________________________ 
 

Dignājas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts atbilstoši LR likumdošanai, MK 
normatīviem, un iesniegto institūciju nosacījumiem. 

 
Teritorijas plānojumā ir iestrādāti galvenie teritoriju attīstības virzieni:  

-Parādīt esošo un plānoto zemes izmantošanas un šīs teritorijas izmantošanas   
aprobežojumus atbilstoši pagasta attīstības interesēm un spēkā esošai likumdošanai. 

Teritorijas plānojumam: 
- jāveicina pagasta ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību; 
- jānosaka Dignājas pagasta attīstības iespējas, virzienus un ierobežojumus. 
 

Teritorijas plānojums neparedz būtiskas izmaiņas esošajā situācijā.  
 
Esošā vides stāvoklis Dignājas pagastā vērtējams kā labs, teritorijā nav izvietotas 

ražotnes/objekti, kuri būtiski ietekmētu apkārtējās vides kvalitāti. Arī nākotnē nav plānotas 
lielas ražotnes, kas būtiski pasliktinātu vides stāvokli. Pagastā nav konstatēts gruntsūdeņu un 
augsnes piesārņojums. 

 
Vides pārskatā tiek analizēta esošā situācija, novērtēta dzeramā ūdens, notekūdeņu 

kvalitāte Vandānu ciemā.  
 
Dignājas pagastā daļēji atrodas arī Natura 2000 teritorija, īpaši aizsargājamā dabas 

teritorija – dabas liegums „Ābeļi”.  
 
Vides pārskatā ir iekļauti arī priekšlikumi dotās situācijas uzlabošanai un risinājumi, 

kas samazinātu teritorijas plānojumā paredzēto darbību negatīvo ietekmi uz vidi. 
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     Pārskats par IVN dokumentāciju 
 

Šajā pielikumā ir apkopoti Dignājas pagasta Stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras dokumenti: 
 
 
 
1.  Pārskats par Dignājas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata 

izstrādes gaitu. 
 
2. Dignājas pagasta padomes lēmumi 
 2.1.Dignājas pagasta padomes lēmuma sēdes protokols Nr.11., 15.08.06. 
 
3.  Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras piemērošanu Dignājas pagasta teritorijas 
plānojumam. 

 
4.  Publikācijas presē 
 
5.  Institūciju atzinumi, atbilstošie risinājumi un darbība 

5.1. Valsts institūciju atzinumi 
5.2. Valsts institūciju atzinumu apkopojums 
 

6.  Pārskats par sabiedriskās apspriešanas procesu 
 
7. Citi izstrādes un sabiedriskās apspriešanas materiāli 
 7.1. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes materiāli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Pārskats par Dignājas pagasta teritorijas plānojuma 
Vides pārskata izstrādes gaitu 

Dignājas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats ir izstrādāts, 
pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 02.06.2005. lēmumu Nr.112-p, 
saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā 
veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums”. 

Dignājas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata izstrādi veica SIA 
„Regionālie projekti” (Vīlandes iela 7-2, Rīga, LV 1010). 

 
Izstrādājot Dignājas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskatu, dažādos 

etapos, tika veikti sekojoši pasākumi: 
 

1) Vēstules nosūtīšana Vides pārraudzības valsts birojam ar lūgumu sniegt 
informāciju par institūcijām, kurām ir jāsniedz atzinums par Dignājas pagasta 
teritorijas plānojuma Vides pārskatu. 

 
2) Paziņojuma publicēšana par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu. 

Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” 18.07.2006. tika nopublicēts 
paziņojums par Dignājas pagasta Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas 
termiņiem, kārtību un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises vietu un 
laiku. 
 

3) Sabiedriskās apspriešanas organizēšana. 
Sabiedriskās apspriešanas posms tika noteikts no 19.07.2006. līdz 27.08.2006. 
Šajā laikā netika saņemti fizisko personu iesniegumi par priekšlikumiem vai 
iebildumiem. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 11.augustā 
plkst.13.00 Dignājas pagasta telpās – Dignājā, „Kamenēs”, Jēkabpils rajons, 
LV 5215 
 

4) Atzinumu saņemšana no valsts institūcijām un Vides pārskata pilnveidošana. 
Atzinumi tika saņemti no : Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides 
pārvaldes; Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūras”; Zemgales 
plānošanas reģiona attīstības aģentūras; Lauku atbalsta dienesta reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes; Valsts meža dienesta reģionālās struktūrvienības; 
Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūras Upju baseina pārvaldes. 
 

5) Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju, Dignājas pagasta 
pašvaldību, „Sabiedrības veselības aģentūru” (Jēkabpils filiāli) un valsts vides 
dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes Jēkabpils filiāli.  

 
6) Iesniegto institūciju atzinumu par Vides pārskatu apkopošana un Vides 

pārskata pilnveidošana. 
 

7) Dignājas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata iesniegšana Vides 
pārraudzības valsts birojam atzinuma sniegšanai. 

 
 
 



2. Dignājas pagasta padomes lēmumi. 
2.1. Dignājas pagasta padomes lēmuma protokols Nr. 11 , 2006.gada 15.augustā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





3. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu Dignājas pagasta 

teritorijas plānojumam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











4. Publikācijas presē 
 

4.1.Publikācija Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” 2006.gada 18.jūlijā 
 
 
Teritorijas plānojums un vides stāvokļa pārskats sabiedriskās apspriešanas  
laikā tika publicēts interneta mājas lapā www.rp.lv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





5. Valsts institūciju atzinumi, atbilstošie risinājumi un darbība. 
5.1. Valsts institūciju atzinumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.2. Pārskats par institūciju atzinumiem 
 

5.1.tabula. Institūciju saraksts, kas sniegušas atzinumu. 
Nr.p.

k. 
Institūcijas, kurām pieprasīti 

atzinumi 
Atzinums 
pieprasīts  

Atzinums saņemts 

1. Valsts vides dienesta Daugavpils 
reģionālajai vides pārvaldei 

02.08.2006. 30.08.2006. 

2. Valsts aģentūrai „Sabiedrības 
veselības aģentūra” 

02.08.2006. 10.08.2006. 

3. Zemgales plānošanas reģiona 
attīstības aģentūrai 

02.08.2006. 05.09.2006. 

4. Lauku atbalsta dienesta 
Viduslatvijas reģionālajai 
lauksaimniecības pārvaldei 

02.08.2006. 18.08.2006. 

5. Valsts meža dienesta Jēkabpils 
virsmežniecībai 

02.08.2006. 11.08.2006. 

6. Dabas aizsardzības pārvaldei 02.08.2006. 14.08.2006. 
7. Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas aģentūras Upju 
baseina pārvaldei 

02.08.2006. 11.08.2006. 

 
 
 

5.2.tabula. Institūciju nosacījumu apkopojums. 
N.
p.
k. 

Valsts institūcija Atzinumā sniegtie priekšlikumi un 
iebildumi 

Atzinumos 
sniegto 

priekšlikumu un 
iebildumu 
ievērošana  

1. Valsts vides 
dienesta 

Daugavpils 
reģionālā vides 

pārvalde 

Valsts vides dienesta Daugavpils 
reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā 
VVD Daugavpils RVP)  saskaņā ar MK 
23.03.2004. noteikumu Nr. 157 
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums” 17.p. 
prasībām ir izskatījusi Dignājas pagasta 
teritorijas plānojuma vides pārskatu un 
paziņo, ka attiecībā uz augstāk minēto 
vides pārskatu ir sekojošas piezīmes: 
1. 16.lpp. sadaļā 3.5. minēts, ka sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu regulē LR 
likums „Atkritumu apsaimniekošanas 
likums” Pievēršam Jūsu uzmanību, ka 
augstāk minētais likums nosaka visu 
veidu atkritumu (tai skaitā bīstamo)  
apsaimniekošanas kārtību. 
2. 20.lpp. kļūdaini minēts MK 

Ņemts vērā un 
izlabots teksta 

materiālā. 



noteikumu numurs (354), darbības īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās 
reglamentē MK noteikumi Nr. 415. Bez 
tam darbības īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās reglamentē arī LR 
02.03.1993. likums „Par īpaši 
aizsargājamām dabas  teritorijām”.  
Izstrādājot Dignājas pagasta teritorijas 
plānojuma vides pārskatu lūdzam ņemt 
vērā augstāk minētās piezīmes. 

2. Valsts aģentūra 
„Sabiedrības 

veselības 
aģentūra” 

Jēkabpils rajona, Dignājas pagasta 
teritorijas plānojums ar pielikumu 
„Vides pārskata projekts” – saskaņots. 

-  

3. Zemgales 
plānošanas 

reģiona 
attīstības 
aģentūra 

Atsaucoties uz Jūsu 02.08.2006. vēstuli 
Nr. 06/138/3, Zemgales attīstības 
aģentūra ir iepazinusies ar Dignājas 
pagasta teritorijas plānojuma 2006.-
2018. gadam Vides pārskatu un 
neizvirza būtiskus iebildumus. 

-   

4. Lauku atbalsta 
dienests 

Viduslatvijas 
reģionālā 

lauksaimniecības 
pārvalde 

Iepazīstoties ar Dignājas pagasta 
teritoriālo plānojumu, Viduslatvijas RLP 
piekrīt esošajam projektam ar 
nosacījumu, ka, pamatojoties uz 
apstiprināto Jēkabpils rajona valsts 
nozīmes meliorācijas sistēmu 
kopsavilkumu ( ZM rīkojums Nr. 51 -
07.03.2006.)  un Vides ministrijas 
2004.gada 30.aprīļa rīkojuma Nr.122 
3.pielikumu : „Ūdens saimniecisko 
iecirkņu klasifikators”,  jāmaina valsts 
nozīmes ūdensnoteku nosaukumi: 
1.Ūdensnoteka Slīterānu upīte 
(43192:01) uz Sleiterānu grāvis; 
2. Ūdensnoteka Meņķa upīte (43194:01) 
uz Silupeite; 
3. Ūdensnoteka (43196:01) uz Spiču 
grāvis. 

Ņemts vērā, 
izlabots tekstā 

un 
kartogrāfiskajā 

materiālā. 

5. Valsts meža 
dienesta 

Jēkabpils 
virsmežniecība 

Jēkabpils virsmežniecībā 04.08.2006. ir 
saņemts Dignājas pagasta teritorijas 
plānojuma Vides pārskats. Izskatot 
Vides pārskatu, būtiski iebildumi 
neradās, izņemot 20.lpp., kur runāts par 
aizsargājamām dabas teritorijām: pie 
tām uzskaitīts tikai dabas liegums 
„Ābeļi” un dižkoki. Šādā gadījumā 
jānomaina nodaļas virsraksts uz „Īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas” (pie 
aizsargājamām teritorijām pieder arī 
mikroliegumi un arī aizsargjoslas – 

Ņemts vērā un 
izlabots teksta 

materiālā. 



teritorijas, kur noteikti saimnieciskas 
darbības ierobežojumi). 
Kā arī nepareizi ir minēts, ka Dignājas 
pagasta teritorijā atrodas dabas lieguma 
„Ābeļi” ainavu aizsardzības zona. 
Dignājas pagasta teritorijā dabas 
liegumam „Ābeļi” ir gan stingrā režīma 
zona, gan regulējamā režīma zona 
(Dienvidlatgales mežsaimniecības 
5.Ābeļu iecirkņa 171.kvartāls), gan 
ainavu aizsardzības zona (privātajos 
meža īpašumos). 

6. Dabas 
aizsardzības 

pārvalde 

 Dabas aizsardzības pārvalde ir 
iepazinusies ar Jūsu 2006.gada 
02.augusta vēstuli Nr. 06/138/6, kurā 
lūdzat izskatīt un sniegt atzinumu par 
Dignājas pagasta vides pārskatu. 
Izskatot Dignājas pagasta vides pārskata 
projektu, konstatētas sekojošas 
nepilnības un neprecizitātes:  
- sadaļā 3. „Esošā vides stāvokļa 
apraksts un iespējamās izmaiņas, ja 
plānošanas dokuments netiktu īstenots” 
nepieciešama informācija par augsnes 
kvalitāti, mežiem un lauksaimniecības 
zemēm; 
-sadaļā 4.1. lūdzam atzīmēt, ka dabas 
lieguma „Ābeļi” apsaimniekošanai 
jānotiek atbilstoši MK 2000.gada 
03.oktobra noteikumiem Nr. 348 „Dabas 
lieguma „Ābeļi” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”.  
-lūdzam kartogrāfiskajā materiālā 
„teritorijas plānotās izmantošanas karte” 
uzrādīt dabas lieguma „Ābeļi”  un 
mikrolieguma izvietojumu un robežas. 
Citi būtiski trūkumi Dignājas pagasta 
teritorijas plānojuma vides pārskata 
projektā netika konstatēti. 

Ņemts vērā un 
izlabots teksta 

un 
kartogrāfiskajā 

materiālā. 

7. Latvijas vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 
aģentūras Upju 

baseina 
pārvaldei 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūra ir saņēmusi 
jūsu 02.08.2006. vēstuli Nr.06/138/7, 
kurā lūgts sniegt atzinumu par Dignājas 
pagasta teritorijas plānojumu. Esam 
izskatījuši Dignājas pagasta teritorijas 
plānojumu un izsakām šādus 
iebildumus: 
1.Minēt augšņu un dabisko krastu 
erozijas apdraudētās teritorijas. 

Ņemts vērā un 
izlabots teksta 

materiālā. 



2.Iekļaut stipri pārveidotu un mākslīgo 
ūdensobjektu, hidrotehnisko būvju 
(HES, dambju, iztaisnoto ūdensteču, 
polderu, dīķu u.c.) izveides gads, 
tehniskais stāvoklis, esošā un plānotā 
izmantošana. 
3. Noteikt ūdensobjektus, kuros plānota 
motorizēto u.c. ūdens braucamrīku 
izmantošana, un to izmantošanas 
nosacījumus. 
4. Sniegt plānotā pieslēgumu skaita 
pieaugumu NAI ( notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas) risinājumu, jo Dignājas pagasta 
teritorijas plānojumā minēts, ka 
patreizējai NAI jauda atbilst pašreizējai 
noslodzei. 
5. Grafiskajā daļā atzīmēt īslaicīgās un 
pastāvīgās applūšanas riska teritorijas. 
Ierosinām teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 19.punktu papildināt 
ar jauniem apakšpunktiem: 

- aizliegts izmantot zemi, ēkas un 
citas būves, nenovēršot esošio 
vides piesārņojumu; 

- aizliegts veikt būvniecību 
piesārņotā teritorijā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
6. Pārskats par sabiedriskās apspriešanas procesu 

 
Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” 2006.gada 8.aprīlī un 2006.gada 

12.aprīļa „Latvijas Vēstneša” Nr.59 tika nopublicēts paziņojums par Dignājas pagasta 
teritorijas plānojuma otrā posma turpināšanu un Vides pārskata sabiedrisko 
apspriešanu. Paziņojumā tika norādīti gan sabiedriskās apspriešanas posma termiņi un 
kārtība, kādā iesniedzami priekšlikumi un iebildumi. 

 
Sabiedriskās apspriešanas posms tika noteikts no 2006.gada 19.jūlija līdz 

2006.gada 27.augustam. Šajā laikā netika saņemti iedzīvotāju iesniegumi par 
iebildumiem un priekšlikumiem, kuri tieši attiektos uz Vides pārskatu.  

2.sabiedriskās apspriešanas posmā tika saņemti 11 iedzīvotāju iesniegumi, kuri 
ir pievienoti tālāk dokumentācijas pārskatā. Uz Vides pārskatu tie attiecas 
pastarpināti, jo vairāk attiecināmi uz teritorijas plānojumu - par apbūves gabalu 
palielināšanu. Šie pieprasītie apbūves gabali neatrodas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās. 

  Sabiedriskās apspriešanas posma laikā visi materiāli tika prezentēti Dignājas 
pagasta padomē.  

 
Dignājas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata dokumentācija bija 

izstādīta Dignājas pagasta padomes telpās. Bija apskatāms arī Dignājas pagasta 
teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam – 2 kartes; pagasta teritorijas esošā 
izmantošana M 1:15000, pagasta teritorijas plānotā izmantošana M 1:15000, kā arī 
apraksta daļa, apbūves noteikumi un plānojuma izstrādes materiāli. 

 
Vides pārskata apspriešanas sanāksme notika Dignājas pagasta padomē 2006. 

gada 11.augustā plkst.13.00 Šajā sanāksmē piedalījās 12 cilvēki.  
Tika prezentēts Dignājas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats, īss 

kopsavilkums, problēmu uzskaite un esošās situācijas novērtējums. 
 
Pēc sabiedriskās apspriešanas posma noslēguma Vides pārskata materiālos 

tika veikti precizējumi un korekcijas, un Vides pārskats iesniegts Vides pārraudzības 
valsts birojā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Citi izstrādes un sabiedriskās apspriešanas materiāli 
7.1. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes materiāli 
 
 
 
 






