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IEVADS  

Leimaņu pagasta teritorijas plānojums ir Leimaņu pagasta administratīvās 
teritorijas plānojums, kurā attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā 
(atļautā) teritorijas izmantošana un izmantošanas aprobežojumi, apbūves noteikumi ar 
ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem – no 2008.gada līdz 2020.gadam. 

Leimaņu pagasta teritorijas plānojums ir pašvaldības saistošie noteikumi, kas 
nosaka pašvaldības galvenos attīstības virzienus, kā arī reglamentē katra zemes gabala 
izmantošanu plānošanas periodā. Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, 
izstrādājot detālplānojumus un uzsākot jebkuru zemes gabalu sadalīšanu, apvienošanu 
vai robežu pārkārtošanu, būvprojektēšanu un būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, 
rekultivāciju, meliorāciju, zemes transformāciju (pārveidošanu), zemes dzīļu 
izmantošanu vai citu saimniecisko darbību Leimaņu pagastā, kas saistīta ar zemes 
izmantošanu. 

Pagasta teritorijas plānojums sastāv no šādām daļām: 

• paskaidrojuma raksta; 

• grafiskās daļas; 

• teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

• pārskata par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi. 

Teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Leimaņu pagasta padomes 
2006. gada 14.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.3., 1.§) „Par Leimaņu pagasta  
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Leimaņu pagasta padomes apstiprināto 
darba uzdevumu Leimaņu pagasta teritorijas plānojuma izstrādei un saskaņā ar 
noslēgto līgumu starp Leimaņu pagasta padomi un SIA „Reģionālie projekti”. 

Teritorijas plānojuma izstrādē ievēroti dažādu institūciju izsniegtie nosacījumi, 
pagasta padomes deputātu un darbinieku ieteikumi, kā arī sabiedriskās apspriešanas 
procesā saņemto fizisko un juridisko personu iesniegumi.  

Teritorijas plānojuma izstrādāšana veikta saskaņā ar LR likumu “Teritorijas 
plānošanas likumu” (12.06.2002.) un LR MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883 
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.  

Pagasta teritorijas plānojuma sagatavošanai kā pamatkarte izmantota Latvijas 
ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS - 92 TM izstrādāta, izmantojot Valsts zemes 
dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas sagatavoto vienkāršoto topogrāfisko karti 
mērogā  M 1:10 000. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmantotas arī ortofotokartes 
un zemes kadastra plāns. 
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 1.1. PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA 

NACIONĀLAIS PLĀNOJUMS 
Izstrādājot Leimaņu pagasta teritorijas plānojumu, tika ņemti vērā augstāka 

līmeņa plānošanas dokumenti. Nacionālais plānojums, kas joprojām atrodas izstrādes 
stadijā, nosaka valsts intereses un prasības valsts teritorijas izmantošanā un attīstībā, 
kuru galvenie mērķi ir: 

•  veicināt Latvijas ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja 
 labklājību un sociālo drošību, 

•  veicināt reģionālo attīstību, samazinot un novēršot nevēlamās  
reģionālās atšķirības un attīstot labvēlīgās atšķirības. 

 Nacionālā plānojuma saistošā daļa ir LR MK 14.02.2006. noteikumi Nr.142 
„Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. Leimaņu pagasta 
teritorijā nav nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju, kuras atbilstu MK 
noteikumu Nr.142 noteiktām prasībām un Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem 
augsnes kartēšanas un lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvās vērtēšanas 
materiāliem.  
  
Zemgales reģiona teritorijas plānojums 

Izstrādājot teritorijas plānojumu ir ievērtēts Zemgales plānošanas reģiona 
teritorijas plānojums 2006. – 2026.gadam. 

Reģiona attīstības vīzija: 
• Zemgale – labvēlīgas dzīves vides reģions; 
• Reģions ar Zemgalei raksturīgo kultūrvidi un ainavu, kur saglabāts 

līdzsvars starp cilvēku un vidi; 
• Reģions ar attīstītu zinātņietilpīgu ekonomiku, ražotnēm un 

pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību. 
Pēc Zemgales reģiona telpiskās attīstības centru līmeņiem Leimaņu pagasta 

Mežgales ciems noteikts kā pirmā līmeņa attīstības centrs kur nākotnes 
raksturojums saistīts ar amatniecības, tūrisma, lauksaimniecības produkcijas 
ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu attīstību, kas saistīti ar tūrisma, amatniecības, 
lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstību. Mežgales ciema īpašā loma reģionā un 
Latvijā – izglītība, kultūras un sporta pirmā līmeņa centrs. Uzlabojamie kritēriji – 
izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras attīstība, cilvēkresursu attīstība, tūrisma 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, ceļu infrastruktūras uzlabošana. 

Kritēriji pirmā līmeņa attīstības centram: 
1) iedzīvotāju skaits apkalpes teritorijā – ne mazāk par 500 (kopējais pagasta 

iedzīvotāju skaits 559); 
2) iedzīvotāju skaits attīstības centrā ir ne mazāk kā 300 (pagasta 

administratīvā centrā un pirmā līmeņa  attīstības centrā Mežgales ciemā 
iedzīvotāju skaits ir mazāks par 300) ;  

 valsts un pašvaldības pakalpojumi (pieejami pašvaldībā); 
 pamatskolas esamība (Bērzgala pamatskola Leimaņu pagastā); 

1. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS 

IZMANTOŠANAS APRAKSTS UN TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI 
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 bibliotēkas esamība (pašvaldībā pieejama bibliotēka Mežgales 
ciemā un bibliotēkas filiāle Leimaņu ciemā, pamatskolas 
bibliotēka); 

 publiskā interneta pieejamība (pieejams pašvaldībā); 
 pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība (pieejams pašvaldībā); 
 sabiedriskā transporta pieejamība (pieejams pašvaldībā); 
 publiski pieejamu atpūtas teritoriju esamība (pagasta teritorijā nav 

publiski pieejamas tūrisma un rekreācijas teritorijas); 
 neatliekamā medicīniskā palīdzība (pieejama pašvaldībā); 
 minimālais kultūras pakalpojumu grozs pirmā līmeņa attīstības 

centram saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas vadlīnijām 2006. – 2015 
gadam „Nacionāla valsts” (pieejams pašvaldībā). 

Attīstības centrs atbilst noteiktajam attīstības centra līmenim, ja tiek ievēroti 
75 % no vērtēšanas kritērijos noteiktajiem pakalpojumiem.  

Izstrādājot teritorijas plānojumu, ir ievērtēti arī citi Zemgales reģiona 
plānošanas dokumenti – Zemgales plānošanas reģiona Attīstības Stratēģija, 
Zemgales autoceļu attīstības programma, Zemgales uzņēmējdarbības attīstības 
koncepcija, Zemgales reģiona mežsaimniecības attīstības programma. 
 
JĒKABPILS RAJONA PLĀNOJUMS 

Izstrādājot Leimaņu pagasta teritorijas plānojumu ir ņemtas vērā Jēkabpils 
rajona teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam 1.redakcijas perspektīvās attīstības 
vadlīnijas.     

Saskaņā ar rajona teritorijas plānojuma 1.redakciju paredzēts šāds Jēkabpils 
rajona attīstības centru dalījums līmeņos: 

Nacionālās nozīmes attīstības centrs: Jēkabpils pilsēta. 
Reģionālās nozīmes attīstības centrs: Jēkabpils pilsēta. 
Vietējā līmeņa attīstības centri: Viesītes un Aknīstes pilsētas, Zasa, Sala, 

Rubeņi, Atašiene, Mežāre. 
Pirmā līmeņa attīstības centri: Ancene, Antūži, Asare, Birži, Brodi, Buntiki, 

Cīruļi, Dubulti, Dunava, Eķengrāve, Elkšņi, Gārsene, Jaunā muiža, Kaldabruņas, 
Kraujas, Kūkas, Leimaņi, Līkumi, Lone, Mežgale, Ošāni, Sauka, Sēlija, Sēlpils, 
Slate, Spunģēni, Sudrabkalns, Vandāni, Varieši, Vidsala, Vīpe, Zīlāni.  

Pirmā līmeņa attīstības centra kritēriji: 
 valsts un pašvaldību pakalpojumi (pieejami pašvaldībā, to nodrošina 

Leimaņu pagasta padome); 
 pamatskola (pieejama pašvaldībā – Bērzgala pamatskola); 
 bibliotēka (pieejama pašvaldībā, viena bibliotēka Mežgales ciemā, 

grāmatu izsniegšanas punkts Leimaņu ciemā); 
 publiskais internets (pieejams pašvaldībā); 
 pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība (pieejama pašvaldībā, 

veikali abos ciemos); 
 sabiedriskais transports (tiek nodrošināts pašvaldībā); 
 publiski pieejamu atpūtas teritoriju (pieejamas pašvaldībā); 
 neatliekamā medicīniskā palīdzība (medpunkts Mežgales ciemā); 
 minimālais kultūras pakalpojumu grozs pirmā līmeņa attīstības centram 

(galvenokārt saistīts ar pamatskolas kultūras pasākumiem). 
Ciemu statuss plānojumā tiek noteikts Leimaņiem un Mežgalei, kā arī 

noteiktas šo ciemu robežas.  
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Pirmā līmeņa attīstības centru Mežgale un Leimaņi nākotnes redzējums saistīts 
ar attīstītu lauksaimniecības produkcijas ražošanu t.sk. bioloģisko un netradicionālo 
lauksaimniecību, attīstītu amatniecību, nepieciešamie attīstības centra uzlabojumi – 
attīstīt izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru, sakārtot ūdenssaimniecību, 
siltumapgādes un kanalizācijas infrastruktūru un sakārtot ceļu infrastruktūru.  

Izstrādājot pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus ņemtas 
vērā Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijā noteiktās prasības teritoriju 
izmantošanai, kā arī izstrādājot pagasta arhitektoniski telpisko koncepciju ir izvērtētas 
rajona teritorijas plānojumā noteiktās vadlīnijas attīstības plānošanai. 

 
Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti 

Leimaņu pagasta teritorijā nav spēkā esoša teritorijas plānojuma. 1998.gadā 
izstrādāts Leimaņu pagasta sociālekonomiskā attīstības programma. Leimaņu pagasta 
teritorijas plānojuma izstrādē ievēroti Zemgales plānošanas reģiona stratēģija, 
vadlīnijas un Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma nosacījumi.  

Paskaidrojuma rakstā tiek aktualizēts un papildināts teritorijas pašreizējās 
izmantošanas – zemes lietojuma mērķu un zemes īpašuma struktūras, satiksmes 
infrastruktūras un dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apraksts. Paskaidrojuma 
rakstā tiek precizēti un paskaidroti plānojuma risinājumi. 
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     1.2. LEIMAŅU PAGASTA PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

1.2.1. Teritorijas ģeogrāfiskais novietojums 

Leimaņu pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Jēkabpils rajona 
centrālajā daļā, rajona Zemgales daļā. Leimaņu pagasts atrodas bijušā Biržu pagasta 
teritorijā. Pagasts robežojas ar Dignājas, Kalna, Rubenes pagastiem, Aknīstes lauku 
teritoriju, Zasas pagastu un nedaudz ar Ābeļu pagastu.  

Tuvākās pilsētas – Jēkabpils (29 km) un Aknīste (30 km). 
Pagasta kopējā platība ir 10170,6 ha jeb 102 km2, t.i. 3,4 % no rajona kopējās 

platības, to aizņem 55 % aizņem meži un 41 % lauksaimniecībā izmantojamā zeme no 
kopējās pagasta platības. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2008. Leimaņu 
pagastā dzīvo 559 iedzīvotāji jeb 1,1 % no visiem Jēkabpils rajona iedzīvotājiem. 
Iedzīvotāju blīvums pagastā ir 5,9 cilv./km2 (4-tais zemākais rādītājs rajonā), rajonā 
iedzīvotāju blīvums - 17,7 cilv./km2.  

Pašvaldības teritorijā lielākās apdzīvotās vietas – ciemi Mežgale un Leimaņi. 
Pagasta vēsturiskais centrs – Leimaņu ciems, ievērojamākās celtnes: Tautas nams 
(1939.g.), Biržu – Bērzgala piensaimnieku sabiedrības pienotava (1926.g.), Leimaņu 
krogs (19.gs. sākums). Pagasta administratīvais centrs atrodas Mežgales ciemā. 

Pagasta teritoriju šķērso divi valsts 1. šķiras autoceļi P72 Ilūkste – Bebrene – 
Birži, P74 Siliņi – Aknīste un divi valsts 2.šķiras autoceļi V14 790 Leimaņi – Mežgale 
- Grāvīši, V14 791 Leimaņi - Skrīveri, kā arī vairāki pašvaldības autoceļi (t.sk. ielas, 
meža ceļi un māju ceļi). 
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 1.attēls. Leimaņu pagasta teritorijas ģeogrāfiskais novietojums 
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1.2.2.Teritorijas lietošanas mērķi, saimnieciskā darbība 

Leimaņu pagasta kopējā platība ir  10170,6 ha, no tās:  

• lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) 4198,6 ha (41 %),  

• meži 5672,4 ha (55 %),  

• purvi 168 ha (1,7 %), 

• krūmāji 214,2 ha (2,1 %), 

• zem ūdeņiem 195,7 ha (1,9 %), 

• zem ēkām, pagalmiem 93,7 ha (0,9 %), 

• zem ceļiem 164,6 ha (1,6 %), 

• pārējās zemes 142,7 ha (1,4 %). 

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām ir sekojošs: 

• lauksaimniecība 6948,9 ha (68 %), 

• mežsaimniecība 2963,2 ha (29 %), 

• ūdenssaimniecība 32,2 ha (0,3 %). 

Leimaņu pagasts 2006. gadā pagastu un novadu attīstības rangu tabulā starp 

449 pagastiem un novadiem ieņēma 333.vietu ar attīstības indeksu -0,573. Pagasta 

attīstības indeksa un ranga dinamika redzama 1.1.tabulā. Pagasta attīstība trīs gadu 

laikā ir uzkāpusi par 19 vietām, no 352. vietas 2004.gadā uz 333.vietu 2006.gadā, 

attīstības indekss gan ir saglabājies ar negatīvu zīmi, kā arī attīstības indekss pa šiem 

gadiem ir bijis svārstīgs.   

1.1. tabula Leimaņu pagasta attīstības indeksa un ranga dinamika [Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras informācija] 1 

Gads Attīstības indekss Rangs 

2004. -0,668 352 

2005. -0,568 331 

2006. -0,573 333 

 

Pagastu attīstības vērtēšanai tiek izmantoti vairāki sociālekonomiskie rādītāji 

(piemēram, iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, bezdarba līmenis, iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju, nefinanšu investīcijas uz vienu 

                                                           
1 www.vraa.gov.lv 



LEIMAŅU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. – 2020. 

SIA „Reģionālie projekti”, 2008 
 

10

iedzīvotāju, demogrāfiskās slodzes līmenis, ekonomiski aktīvo uzņēmumu, 

uzņēmējsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem). 

Leimaņu pagasts arī turpmāk ir iekļauts Zemgales plānošanas reģiona vietējas 

nozīmes īpaši atbalstāmo teritoriju sarakstā 2007. – 2009.gadam, jo attīstības indekss 

pēc 2006.gada datiem ir ar negatīvu atzīmi –0,573.  

Īpaši atbalstāmā teritorija ir teritorija, kurā ilgstoši saglabājas negatīvas 

ekonomiskās un sociālās attīstības tendences vai viena no šīm tendencēm un, kurai ar 

likumu piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss. 

Lauksaimniecība 

Lielu daļu no pagasta kopējās teritorijas aizņem lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes. Uz 11.09.2007.gadu lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

sastāda 4198,57 ha (t.sk. aramzeme – 3194,28 ha, augļu dārzi – 22,09 ha, pļavas – 

465,55 ha un ganības – 514,9 ha) jeb 41 % no kopējās pagasta teritorijas.  

augļu dārzi
1%

pļavas
11%

ganības
12%

aramzeme
76%

 
2. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietojuma veidi 

 

Pamatnozares, kurās notiek specializācija ir graudkopība, piena un gaļas 

ražošana.  

Pēc Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centra datiem2 uz 2007.gada 

1.novembri Leimaņu pagastā dzīvnieku skaits bija sekojošs: 

                                                           
2 www.ldc.gov.lv 
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Pagasta teritorijā no bijušajiem kolhozu laikiem ir saglabājušās pamestas, 

izdemolētas lielfermu ēkas (3 ēkas) vai ēku komplekss (1 ēku komplekss), šīs 

teritorijas var uzskatīt par potenciāli piesārņotām teritorijām. Lielākā daļa šo objektu 

ir pašvaldības īpašumā. No bijušajām lielfermām savu darbību ir saglabājusi viena 

ferma pie Leimaņu ciema. 

Mežsaimniecība, kokapstrāde 

Ņemot vērā, ka 55 % pagasta kopējās platības aizņem meži, ievērojama 

iedzīvotāju daļa nodarbojas ar mežizstrādi. Gandrīz visām zemnieku saimniecībām, 

kuru īpašumā ir meži, kā viens no ienākumu gūšanas veidiem ir mežistrāde. 

Pagastā valsts meži aizņem – 3007,8 ha jeb 53  %, pārējie meži 

(privātpersonu) – 2533,6 ha.  

Derīgo izrakteņu ieguve 

 Vadoša tautsaimniecības nozare pagastā ir arī smilts – grants un smilts ieguve, 

kura nākotnē varētu paplašināties, jo to pieļauj izpētīto atradņu prognozētie resursi.  

Teritorijas plānojuma uzdevums: 

(1) Paredzēt neizmantoto, pamesto lielfermu vai citu ražošanas, vai ar 

lauksaimniecību saistītu uzņēmumu objektu rekultivāciju. 

1.2.3. Iedzīvotāji un apdzīvojums 

Leimaņu pagastā uz 2008.gada 1. janvāri dzīvoja 559 (281 vīrieši, 278 

sievietes) iedzīvotāji jeb 1,1 % no rajona kopējā iedzīvotāju skaita - vidēji 5,9 

iedzīvotāji uz 1 km2.  

Ar pagasta padomes lēmumu apstiprināti 2 ciemi. Lielākā apdzīvotā vieta 

pagastā ir Mežgales ciems, kur dzīvo 128 iedzīvotāju, jeb 23 % no visiem pagasta 

iedzīvotājiem. Leimaņu ciemā dzīvo 114 iedzīvotāju, jeb 20 %. Leimaņu pagastā liela 

daļa iedzīvotāju dzīvo atsevišķās viensētās un viensētu grupējumos. 

Pagastā 359 jeb 64 % iedzīvotāji ir ekonomiski aktīvajā vecumā (t.sk. vīrieši – 

199, sievietes – 160), pēc darba spējas vecuma – 116 jeb 21 % (t.sk. vīrieši – 41, 
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sievietes – 75), bet līdz darba spējas vecumam (bērni un jaunieši) – 84 jeb 15 % 

(vīrieši – 41, sievietes – 43). 

Salīdzinot iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējos piecos gados, tam ir izteikta 

tendence samazināties, mirstībai pārsniedzot dzimstību. Tāpat kā daudz kur Latvijas 

lauku pagastos, eksistē izteikta depopulācija – mirušo iedzīvotāju skaits pārsniedz 

dzimušo bērnu skaitu. Dabiskais pieaugums ir negatīvs, kas varētu saglabāties arī 

turpmākajos gados. Šo negatīvo procesu izraisa cilvēku resursu trūkums pagastā, tieši 

gados jaunu cilvēku aizplūšana no pagasta. 

1.2.tabula. Iedzīvotāju dabiskā kustība Leimaņu pagastā 
[pagasta padomes dati] 

 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 
Dzimuši 4 9 4 3 1 
Miruši 8 8 15 7 11 

Dabiskais 
pieaugums 

-4 +1 -11 -4 -10 

 

Pagastā uz 2007. gada 4.ceturksni oficiālais bezdarba līmenis ir 3,2 % 

(bezdarbnieku skaits ~ 18) no darbspējas vecuma iedzīvotājiem, bet reāli šie dati 

neatspoguļo patieso situāciju pagastā, nereģistrēto bezdarbnieku skaits varētu būt 

lielāks no visiem darbaspējīgiem iedzīvotājiem.  

1.3.tabula. Bezdarba situācija Leimaņu pagastā  
[Nodarbinātības valsts aģentūra, Jēkabpils filiāle] 

 Bezdarba līmenis Bezdarbnieku skaits 
2005 2006 izmaiņas 

(+ / -) 
2005 2006 izmaiņas  

(+/-) 
Leimaņu 
pagasts 

7,5 7,5 0 28 28 0 

 

Uzsverot nodarbinātības problēmas aktualitāti, jāmin arī tendence, kura kļūst 

arvien draudošāka, proti tas ir, lai arī cilvēkiem trūkst darba vietu, tomēr ļoti bieži 

lauku uzņēmēji sūdzas par darbinieku trūkumu, neapmierinošo attieksmi pret darbu, 

nevēlēšanos strādāt, kam par cēloni varētu būt cilvēku bezcerība, sociālās problēmas, 

zemais atalgojums, kurš tiek piedāvāts par darbu. 

Lielākais darba devējs pagastā ir pagasta padome un pašvaldības iestādes. 

Pārējie iedzīvotāji nodarbināti savās zemnieku saimniecībās vai izbraukuši strādāt uz 

Rīgu vai ārvalstīm. Atsevišķa daļa iedzīvotāju nodarbināti pagaidu darbos. 

Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

(1) Noteikt pagasta Leimaņu un Mežgales ciemu robežas un izstrādāt ciemu  

perspektīvo zonējumu M 1: 5000 un M 1: 2500. 
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(2) Parādīt perspektīvās apbūves teritorijas Leimaņu pagasta teritorijā. 

1.2.4. Zeme 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 4198,6 ha, jeb 41,2 % no pagasta 

kopplatības. Meliorētas platības – 2584,1 ha (ar drenāžu un vaļējiem grāvjiem), jeb 

61,5 % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. No pagasta meliorācijas sistēmām 

96 % nodotas īpašumā, bet 4 % ir valsts pārziņā. Meliorēto zemju stāvoklis pagasta 

teritorijā uz 2007.gada 1.janvāri ir sekojošs: 

• lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurās nepieciešams meliorācijas 

sistēmu remonts un rekonstrukcija – 329,2 ha; 

• vaļējais tīkls (kopā – 150,0 km), no tiem 14,05 km nepieciešams 

remonts un rekonstrukcija; platība – 200,40 ha; 

• valsts ūdensnotekām nepieciešams remonts – 4,30 km; platība - 100,0 

ha; 

• koplietošanas ūdensnotekām nepieciešams remonts – 2,90 km; platība 

– 40,0 ha; 

• vienas saimniecības grāvjiem nepieciešams remonts – 6,85 km; platība 

– 60,40 ha. 

Valsts nozīmes meliorācijas būvju kopšanu un uzturēšanu budžeta līdzekļu 

ietvaros nodrošina valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, savukārt 

pašvaldības meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina Leimaņu 

pagasta padome, bet koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu 

nodrošina zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kā to nosaka „Meliorācijas likums” 

(11.12.2003.). 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem Leimaņu pagastā lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vidējā vērtība sastāda 36 balles un vidējā vērtība latos - 120 Ls.  

Kopumā Jēkabpils rajonā vidējās LIZ vērtības ir robežās no 32 līdz 38 ballēm, vidējā 

vērtība latos svārstās robežās no 168 – 96 Ls. 

Pēc augšņu tipa dominējošās pagasta teritorijā ir glejaugsnes, podzolaugsnes 

un podzolētās glejaugsnes, kuras pēc mehāniskā sastāva ir vidējs un viegls smilšmāls, 

mālsmilts. Pagasta teritorijas lielākajā (pārsvarā dienvidrietumu) daļā zemes virskārtu 

veido morēnas smilšmāls un mālsmilts, kurās daudzviet iekļautas ar ūdeni piesātinātas 

nelielas iegulas un lēcas. 
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Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

(1) Attēlot valsts nozīmes ūdensnotekas un meliorētās lauksaimniecībā 

izmantojamās teritorijas. 

(2) Noteikt minimālās jaunveidojamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

(LIZ) platības. 

(3) Pieļaujama neizmantoto ar krūmājiem aizaugušo un mazvērtīgo LIZ 

apmežošanu. 

1.2.5. Ģeoloģiskās uzbūves raksturojums, reljefs un derīgie izrakteņi 

 Pagasta teritorijas ģeoloģiskā uzbūve nav pārāk sarežģīta un ir uzskatāma par 

samērā labi izpētītu. Visdaudzveidīgākais sastāvs ir visvecākajiem veidojumiem – 

kristāliskajam pamatklintājam un visjaunākajiem – kvartāra segas nogulumiem, 

kuriem raksturīgas krasākas sastāva, slāņu saguluma un biezuma izmaiņas. 

Atbilstoši ģeomorfoloģiskās rajonēšanas shēmai pagasts atrodas 

Austrumlatvijas zemienē ietilpstošajā Aknīstes pacēlumā un Vidusdaugavas 

līdzenumā. Aknīstes pacēlums aizņem lielāko pagasta teritorijas daļu. Tai raksturīgs 

viļņots morēnas līdzenums, kas pārsvarā atrodas 115 – 120 m vjl. Hipsometriski 

augstākajā pacēluma daļā starp Pilskalni un Zasu atrodas izteiksmīgais, ZR – DA 

virzienā orientētais, plašais Zasas paugurmasīvs, kas paceļas 10 – 40 m virs 

pieguļošās teritorijas. Tā augstākā virsotne (1,5 km ZR no Leimaņiem) sasniedz 

absolūto augstumu 143,7 m vjl. Savukārt uz ZA no Zasas paugurmasīva pagastā 

ietilpst Vidusdaugavas līdzenuma neliels areāls. To aizņem plakans un vāji viļņots 

limnoglaciāls līdzenums, kurā zemes virsma pazeminās līdz 98 – 105 m vjl. 

Pagasta teritorija ir samērā bagāta ar derīgajiem izrakteņiem, kuri veidojušies 

un ieguļ dažāda vecuma slāņos. Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas aģentūras datiem, Leimaņu pagastā ir četru veidu derīgo izrakteņu 

atradnes: smilts un grants, dolomīts, kūdra, sapropelis. 

Smilts un grants 

Derīgo izrakteņu meklēšanas un izpētes darbu gaitā apzināti un izpētīti 

krājumi: 

• Laukāres smilts – grants un smilts atradnē; 

• Prognozēti resursi – Zanāni (smilts) un Laukāres (smilts un grants un 

smilts) atradnēs. 
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Laukāres atradne ir uzskatāma par vislielāko un nozīmīgāko smilts – 

grants un smilts iegulu visā Jēkabpils rajonā. Atradnes atrodas divu pagastu teritorijās 

– Leimaņu un Kalna pagastos. Laukāres atradnes un prognozēto resursu laukumu 

raksturojums dots Pielikumā 1. un 2.tabulā. 

Laukāres atradnes izmantošanas iespējas ir ļoti plašas: smilts – grants 

maisījums derīgs kā komponents betona ražošanai, kā arī izmantojams ceļu būvēs un 

kā būvsmilts. Pašlaik šiem nolūkiem atradni izmanto vairāki uzņēmumi: „Latvijas 

autoceļu uzturētājs”, SIA „Brēķu studenti”, SIA „Ošukalns”. Atradnē ierīkotajos 

karjeros šie uzņēmumi 2006.gadā kopumā ieguvušas 87,97 tūkst. m3 smilts – grants 

un smilts materiāla.  Kopumā pagasta, daļēji arī visa Jēkabpils rajona vajadzības, 

spriežot pēc pašreizējiem ieguves apjomiem, turpmākos gados var apmierināt viena 

pati Laukāres atradne. 

Dolomīts 

Pagājušā gadsimta vidū Jēkabpils rajonā, t.sk. arī Leimaņu pagastā, dolomītu 

atradņu apzināšanai veikti plaši ģeoloģiskās meklēšanas un izpētes darbi. Šo darbu 

gaitā Leimaņu un Zasas pagasta pierobežas zonā atklāta un pētīta Zasas dolomīta 

atradne, bet Leimaņu, Ābeļu, Kalna un Zasas pagasta robežzonā savukārt apzināts ap 

20 km2 plašs perspektīvais dolomītu izplatības lauks – Ziemeļsusēja, kurā prognozēto 

resursu (P kategorija) apjoms tiek lēsts ap 240 milj. m3, t.sk.  Leimaņu pagasta 

teritorijā – 47,6 milj. m3. Dolomīta atradņu raksturojums dots Pielikuma 3.tabulā, 

prognozēto resursu laukumu raksturojums dots 4.tabulā. 

Kūdra 

Saskaņā ar visiem izpētes datiem un 1980.gadā sastādītā Kūdras Fonda 

datiem, pagasta teritorijā atrodas 15 kūdras atradnes, no tām 5 pagastā atrodas tikai 

daļēji. Dati par visām pagasta kūdras atradnēm apkopoti Pielikuma 5.tabulā. 

Saskaņā ar esošiem izpētes datiem, kūdras iegulu platība to „0” robežās 

pagastā mainās no 4 līdz 69 ha, savukārt kopējā atradņu platība šajās robežās sasniedz 

350 ha. Kūdras slāņa maksimālie dziļumi atradnēs lielākoties mainās no 1 līdz 4,5 m, 

vidējais – 0,8 – 2 m. Kopējie pagasta kūdras resursi aplēsti apmēram 2,7 milj. m3 

apjomā. 

Pagasta lielākās un nozīmīgākās atradnes ir Ļevanu (KF Nr.3861), 

Aldaunīcas (KF Nr.3867) un Dobeļu (KF Nr.3908), kuras tikai daļēji atrodas 

pagastā. 
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Sapropelis 

Leimaņu pagasta teritorijā sapropeļa iegulas apzinātas divos ezeros – 

Skrīveru un  Augšķiešu. Iegulu raksturojums dots Pielikuma 6.tabulā. 

Skrīveru ezera iegula apzināta 1998.gadā, kad SIA „Geo – Konsultants” 

veica sapropeļa meklēšanas darbus Jēkabpils rajona ezeros. Iegulā 6,4 ha platībā 

aprēķināti 189 tūkst. m3 P kategorijas (prognozētie resursi) sapropeļa resursu. Iegulu 

veido organogēns (kūdrains) un orgonogēns (zilaļģu) sapropelis, kas izmantojams 

augsnes mēslošanai un kā ārstnieciskās dūņas. 

Augšķiešu iegulas platība ir 2,7 ha, P kategorijas krājumu apjoms – 108 

tūkst. m3. Iegulu veido organogēns sapropelis, kuru var izmantot mēslojumam, kā arī 

dziedniecībā. 

Teritorijas plānojuma uzdevums: 

(1) Attēlot teritorijas plānojumā izpētīto derīgo izrakteņu atradņu teritorijas un 

plānoto derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

  
1.2.6. Klimats 

Leimaņu pagastā gada vidējā temperatūra ir +5,400C. Janvāra vidējā 

temperatūra ir -6,700C, bet jūlija vidējā temperatūra ir +17,800C.  

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

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

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

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

Nokrišņu daudzums ir 650 - 700 mm gadā, kas ir tuvu Latvijas vidējam 

rādītājam. 

Klimatu pagastā spēcīgi ietekmē purvu daudzums, kas ir viens no galvenajiem 

rādītājiem pirmo salnu spēcīgai ietekmei uz veģetāciju. 

1.2.7. Ūdeņi 

Leimaņu pagasta hidrogrāfisko tīklu veido virszemes ūdeņi – upes (Ērmīte, 

Aldaunīca, Jaunaldaunīca, Radžupe, Ziemeļsusēja), ezeri (Skrīveru, Augšķiešu), 

strauti, meliorācijas grāvji, pazemes ūdeņi – gruntsūdeņi un mākslīgi veidotas 

ūdenstilpes – dīķi.  

Ziemeļsusēja – tek pa pagasta robežu ar Dignājas pagastu. Upes garums 52 

km, baseins – 491 km2, gada notece 0,12 km3, kritums 33 m. Ziemeļsusēja sākas 
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pagasta kaimiņu pašvaldībā Zasas pagastā, tek pa Aknīstes nolaidenumu (galvenokārt 

paralēli Daugavai).Baseinā daudz purvu un mežu. 

Pašvaldība iesaistījusies Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas 

sistēmas izveidē, nodrošinot projekta aktivitāšu koordinēšanu un datu vākšanu 

pašvaldības līmenī, organizēja iedzīvotāju iesaisti projektā, piedalījās materiālu 

gatavošanā baseina apsaimniekošanas plānam, kā arī piedalījās ūdenssaimniecības 

pilotprojektu realizācijā. 

Aldaunīca – upe iztek no Skrīveru ezera un tek pa pagasta robežu ar Zasas 

pagastu ietekot Ziemeļsusējas upē. Savulaik Aldaunīcas upes tik pārrakta, kā rezultātā 

ir izveidojušies divi upes atzari – Vecaldaunīca, kas atrodas dabas lieguma „Ābeļi” 

pagasta teritorijā un Aldaunīca. 

Skrīveru ezers – ezers atrodas pašvaldības īpašumā, tā spoguļa platība – 7,5 

ha, maksimālais dziļums – 4,5 m, sateces baseins – Daugava. No ezera iztek 

Aldaunīca uz Ziemeļsusēju, ezerā ietek grāvis. Šeit mīt līdakas, asaris, karūsa, rauda, 

kā arī rudulis. Gar ezera D daļu plānota rekreācijas un tūrisma attīstības teritorija. 

Augšķiešu ezers – ezers atrodas privātīpašumā, tā spoguļa platība sastāda 3,5 

ha, maksimālais dziļums – 3,2 ha, sateces baseins – Daugava. Ezeru apdraud bebru 

darbība. Ezerā mīt līdakas, asaris, karūsa, rauda un mailīte. Ezers nav izmantojams 

rekreācijai. 

Informācija par pagastā esošajiem virszemes ūdeņiem sniegta pieejamas 

informācijas ietvaros. 

Kā peldvietas pagasta iedzīvotāji izmanto dīķus – dīķi pie Mežgales ciema, 

autoceļa V 790 labajā pusē, otra peldvieta pieejama pie privātā dīķa netālu no 

Mežgales ciema. Peldvietas nav ierīkotas atbilstoši MK 11.08.1998. noteikumu 

Nr.300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” prasībām. 

Pazemes ūdeņu aktīvās apmaiņas zonas biezums, kurā ietilpst kā gruntsūdeņi, 

tā arī artēziskie ūdeņi, Leimaņu pagastā svārstās 250 – 280 m robežās. Kopumā 

pagasts ir labi nodrošināt ar pazemes saldūdens krājumiem, jo jebkurā vietā, tikai 

dažādā dziļumā, var atrast nepieciešamo ūdens daudzumu.   

Gruntsūdeņi parasti veido vienotu hidraulisku sistēmu: tos regulāri papildina 

atmosfēras nokrišņi vai devona sistēmas spiedienūdeņi, bet daļa gruntsūdeņu savukārt 

pa upēm un meliorācijas sistēmām noplūst ezeros un jūrā. Gruntsūdens daudzums un 

horizonta līmeņi ir cieši saistīti ar nokrišņu daudzumu un gadalaiku maiņu. 

Gruntsūdeņus, neskatoties uz to vājo aizsargātību no iespējamā virszemes 
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piesārņojuma, ierīkojot grodu akas vai tā sauktos „iedzenamos” urbumus, parasti 

izmanto atsevišķu lauku saimniecību vajadzībām. 

Palēninātā ūdens apmaiņas zonā sastopami sāļūdeņi, šis horizonts ieguļ 350 – 

450 m dziļumā. „Stagnato” ūdeņu (sālsūdeņu) zona satur hlorīdu nātrija tipa ūdeņus ar 

mineralizāciju ap 100 g/l. Pašlaik ne Leimaņu pagastā, ne arī visā Jēkabpils rajonā sāļ- 

un sālsūdeņi netiek izmantoti, bet nākotnē to pielietošana, veicot papildus izpētes 

darbus, varētu būt visai plaša – galvenokārt ārstnieciskiem nolūkiem. 

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

Kaušņu purvs (221 ha), Saltais purvs (102 ha), Lielais Aknīstes purvs (daļa no purva 

atrodas pagasta teritorijā). No tiem iztek arī nelieli strautiņi, kuri laika gaitā ir 

pārveidoti, veicot meliorāciju.  

Saskaņā ar apstiprināto Jēkabpils rajona Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

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

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

pagasta teritorijā ir 6 valsts nozīmes ūdensnotekas (skatīt 1.4.tabulu). Ierīkotās 

meliorācijas būves Leimaņu pagastā uzrādītas 1.5.tabulā. Citu, stipri pārveidotu un 

mākslīgu ūdensobjektu, hidrotehnisko būvju (HES, dambju, polderu) pagasta teritorijā 

nav. 

1.4.tabula Valsts nozīmes ūdensnotekas, koplietošanas un saimniecības 
meliorāciju būves 

Nosaukums Kods Sāk. pikets 
Beigu 

pikets 
Kopā, m Regulēts, m 

Ērmīte N-11 43124632 52/76 101/70 4894 4894 
Putraimiņu  
N-121 

386484 0/00 86/46 8646 8646 

Mežgales N-
123 

3864842 0/00 86/58 8658 8658 

Gobas strauts   
N-104 

3864762 37/20 88/02 5082 5082 

Radžupe N-116 38648 121/41 130/40 898 0 
Aldaunīca 4312472 75/21 123/79 4858  

Kopā    34090 28334 
 

1.5.tabula Ierīkotās meliorācijas būves Leimaņu pagastā 

Ūdensnotekas 
(koplietošanas) 

Kontūrgrāvji 
(saimniecības) 

Susinātājgrāvji 
(saimniecības) 

Drenāža 
(saimniecības)

Valsts nozīmes 
ūdensnotekas 

74,8 35,8 12,2 1540 28,3 
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Meliorācijas sistēmu tehniskais stāvoklis Leimaņu pagastā dots 1.6.tabulā. 

1.6.tabula Nepieciešamie pasākumi meliorācijas sistēmu uzlabošanai 
Leimaņu pagastā 

Kopā 
nepieciešams 
ūdensnoteku 
rekonstrukcija 

Platības, 
kurās 
nepiecie-
šams 
meliorācijas 
sistēmas, ha 

Valsts 
ūdensnotekas 
(rekonstruk- 
cija) 

Koplieto-
šanas 
ūdensno-
tekas 
(rekons-
trukcija) 

Susinātāj-
grāvji 
(koplieto-
šanas) 
rekonstruk- 
cija 

Drenu 
akas 
(rem.) 

Caurtekas 
 

Drenu 
sistēma 
(rem.) 

km ha  km ha km ha km ha gab. rem. 
gab. 

rek. 
gab. 

km ha 

7,2 140,0 329,20 4,3 100 2,9 40 6,85 60,40 6 3 1 18,9 51,30 
 

Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

(1) Teritorijas plānojumā attēlot visas pagastā esošās ūdensteces un 

ūdenstilpes (gan dabīgās, gan mākslīgi veidotās). 

(2) Noteikt un plānojumā attēlot vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas gar virszemes ūdensobjektiem. 

(3) Teritorijas plānojumā attēlot peldvietas, kā arī rekreācijas un atpūtas vietu 

izvietojumu. 

1.2.8. Meži 

Meži Leimaņu pagastā aizņem 5672,4 ha jeb 55 % no pagasta teritorijas. To 

skaitā ietilpst valsts meži – 3007,8 ha, pašvaldības īpašumā un lietošanā ir 131 ha 

meži un fizisko personu īpašumā un lietošanā ir 2533,6 ha mežs.  

Meža zemēs 54,8 ha aizņem purvi. Zemes izmantošanas mērķis ir 

mežsaimniecība. Lai palielinātu meža zemju platības, AS „Latvijas valsts meži” 

stratēģija paredz lauksaimniecības zemju apmežošanu, kā arī meža zemju iepirkšanu 

no privātīpašniekiem.  

Valsts mežu platības apsaimnieko VAS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales 

mežsaimniecība. 

Valdošās koku sugas pagasta teritorijas mežos ir priede un bērzs. Mežaudžu 

sadalījums pēc augšanas apstākļu tipa dots 1.7 tabulā. 

1.7.tabula. Mežaudžu sadalījums pēc meža augšanas tipa  

[Meža statistika, 2005.] 

Meža augšanas 

apstākļu tips 

Valsts mežs (ha) Pārējie meži (ha) Kopā (ha) 

Sausieņi 891,9 1209,7 2101,6 

Slapjaiņi 277,7 442,3 720 
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Purvaiņi 252,7 250,3 503 

Āreņi 191,4 182,1 373,5 

Kūdreņi 281,8 492,8 774,6 

 

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. 

Leimaņu pagasta teritorijā valsts meža zemēs ir konstatētas šādas 

aizsargājamās teritorijas: 

• Meža teritorijās aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 5089,4 ha, 

• Dabas liegumi – 210,4 ha, 

• Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – 210,4 ha, 

• Mikroliegumi – kopā 47,7 ha: 

o mikroliegums mazajam ērglim (Aquila pomarina) – 

22,8 ha; 

o mikroliegums aizsargājamai augu sugai  Ķīllape, hellera 

(Anastrophyllum hellerianum) – 24,9 ha, 

• Aizsargājamās zonas gar ūdeņiem – 2,9 ha, 

• Aizsargājamās zonas gar mitrzemēm – 0,5 ha, 

• Aizsargājamās teritorijas, kopā – 261,5 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. 

1.8. tabula. Izcirstās un atjaunotās meža platības Leimaņu pagastā 
 2005.gads 2006.gads 

Izcirstās platības (ha) 73 74 
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Izcirstās mežu platības % 1,47 1,49 

Atjaunotās platības (ha) 74,9 79,7 

Atjaunots % no izcirstās platības 103 108 

 

1.2.9. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un kultūrvēsturiskais 

mantojums, tūrisma perspektīvā attīstība 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas Latvijā nosaka 1993. gadā 

pieņemtais likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. Likums nosaka šādas 

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas: dabas rezervāti, nacionālie parki, 

biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi un aizsargājamie 

ainavu apvidi.  

Leimaņu pagastā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegumi 

„Saltais purvs”, „Kaušņu purvs” un „Ābeļi”, kas iekļauti Natura 2000 tīklā, kā arī 

pagasta teritorijā izveidoti mikroliegumi un atrodas dabas pieminekļi - dižkoki. 

Dabas liegumi 

Dabas liegums „Saltais purvs” (Tips B; vietas kods LV0506000) Natura 

2000 teritorija, kopējā platība 102 ha (Leimaņu un Kalna pagastos), dabas liegums 

izveidots 1977.gadā, augstā un pārejas purva aizsardzībai. Dabas liegumā no ES 

Biotopu direktīvas biotopiem sastopamas pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži un 

degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās.  

Dabas liegumam nav izstrādāts ne dabas aizsardzības plāns, ne individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Dabas liegums „Kaušņu purvs” (Tips B; vietas kods LV0505900) Natura 

2000 teritorija, kopējā platība 221 ha (Leimaņu un Kalna pagastos), dabas liegums 

izveidots 1977.gadā. Dabas lieguma lielāko daļu aizņem meliorācijas rezultātā 

degradēts augstais purvs, kurš apaug ar priedi. Teritorija ietver arī distrofu ezeru ar 

nelielu pārejas purvu. Lieguma perifērijās aug skujkoku, jauktie un fragmentāri 

lapkoku meži, kas ir vienīgie biotopi, kas piemēroti dažām retām putnu sugām 

(sastopama – mežirbe, baltmuguras dzenis, pelēkā dzilna). Teritorija ir piemērota 

lielajiem zīdītājiem, sastopami vilki un meža caunas. 

Dabas liegumam nav izstrādāts ne dabas aizsardzības plāns, ne individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Dabas liegums „Ābeļi” (Tips C; vietas kods LV0520000) Natura 2000 

teritorija, kopējā platība 3275 ha (Leimaņu, Ābeļu, Dignājas un Kalna pagastos), 
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dabas liegums izveidots 1999.gadā. Dabas lieguma teritorijā konstatēti 8 ES Biotopu 

direktīvas biotopi, no kuriem nozīmīgākie ir mežu biotopi (boreālie meži, melnalkšņu 

staignāji, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži). Ievērojamu platību liegumā 

aizņem Kraukļu purvs (neskarts augstais purvs ar pārejas purvu apmalēs). Dabas 

lieguma teritorija ir nozīmīga lielo zīdītāju (lūsis, vilks u.c.) uzturēšanās vieta visā 

Sēlijā.  

Dabas liegumam ir izstrādāts un apstiprināts dabas aizsardzības plāns laika 

periodam no 2006.gada līdz 2016.gadam, kā arī izstrādāti MK noteikumi Nr.348 

„Dabas lieguma „Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

(2000.10.03.). Noteikumi nosaka dabas lieguma zonējumu (stingrā režīma zona, 

regulējamā režīma zona un ainavu aizsardzības zona), individuālo aizsardzību un 

izmantošanu, lai saglabātu teritorijai raksturīgo lapu koku mežu, purvu un 

Ziemeļsusējas palieņu pļavu bioloģisko daudzveidību. Saskaņā ar dabas lieguma 

zonējumu Leimaņu pagasta teritorijā atrodas regulējamā režīma funkcionālā zona. 

Mikroliegums – teritorija, kas tiek noteikta tikai īpašu retu sugu un to dzīves 

vietu (biotopu) aizsardzībai. Pagasta teritorijā izveidoti divi mikroliegumi: 

• īpaši aizsargājamai sūnu sugai ķīļlape, Hellera – platība 24,9 ha; 

• īpaši aizsargājamai putnu sugai Mazais ērglis – platība 22,8 ha. 
 

Dabas pieminekļi - dižkoki 
1.9.tabula. Dižkoki 

Nr.p
.k. 

Aizsargājamais 
 dabas objekts 

Apkārtmērs, 
 m 

Zemes piederība Novietne, piezīmes 

1. Parastais ozols 
„Melgalvji” 

5,50 Zemes lietotājs 
P.Stelps.  

Zemes kadastra 
Nr.56740030047. 

Koks aug lauka 
vidū. Ozolam 
palicis tikai viens 
liels zars, stumbra 
viena puse ir 
nošķēlusies. Koka 
veselības stāvoklis 
– slikts. Tuvākās 
mājas „Melgalvji”. 

2. Parastā liepa 
„Putraimiņi” 

5,10 Īpašnieks V.Krastiņa. 
Saimniecība 
„Liepziedi”. 

Zemes kadastra 
Nr.56740030041 

Aug veca ceļa 
Bērzgales 
pamatskola – Zasa 
malā. Apkārt 
kokam apkopts, ir 
norāde „Dižliepa”. 
Koka veselības 
stāvoklis – labs. 

3. Parastā liepa pie 
senkapiem 

- - Aug uz 
saimniecības 
„Ineši” zemes. 
Koks nolūzis 
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apmēram 4 m 
augstumā, atmirst. 

 

Aizsargājamie kultūras pieminekļi 

Pagasta teritorijā ir 1 valsts aizsardzības arheoloģijas piemineklis – Stradu 

senkapi, valsts aizsardzības Nr.915, senkapi atrodas Leimaņu pagasta, Strados, 

kadastra Nr.5674 003 0055.  

Pagasta kultūras mantojuma nozīmīgu daļu veido arī kultūrvēsturiskie objekti. 

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

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

notikumu norišu vietas, kas veido apdzīvotas vietas un administratīvas teritorijas 

vēsturisko fonu.  

• 1.pasaules kara piemiņas akmens – atrodas DR no Žeikari-II, akmens 

izmērs 2,2x3,0x1,5 m, ar iekaltu piemiņas tekstu vācu valodā. 

• 1.pasaules kara piemiņas vieta – vācu dzelzsbetona bunkuru grupa, 

atrodas DR no Žeikari – II. 

• Piemiņas akmens ar piemiņas tekstu 2.pasaules kara fašisma terora 

upuriem (1941.), piemiņas akmens atrodas ceļa Leimaņi – Zasa kreisā 

pusē. 

• Leimaņu kapsēta – apbedīts literatūras vēsturnieks, kritiķis, folklorists 

Jānis Bičolis (1904 – 1982), uzstādīts granīta piemineklis. 

• Bērzgales pamatskola. 

• Meteorīta krišanas vieta – atrodas uz lauka pie Žeikaru – I mājām. 

Perspektīvā tūrisma attīstības zona pagasta teritorijā plānota gar autoceļu P 72 

– tūrisma maršruts „Pa Sēlijas baltajiem ceļiem”. Pagastā plānots attīstīt lauku 

tūrismu, kas būtu kā papildus nodarbošanās un papildus ienākumi pagasta 

iedzīvotājiem, ievērojot ilgtspējīgas tūrisma attīstības principus. Lauksaimniecības 

teritorijās un teritorijās gar ūdeņiem teritorijas plānojums paredz veidot lauku tūrisma 

un rekreācijas vietas. Jāatzīmē, ka pagastā pašlaik nav nevienas viesu mājas vai cita 

veida atpūtas vai tūrisma mītnes. Lai veicinātu lauku tūrismu attīstību pagastā ir 

jānodrošina laba autoceļu seguma kvalitāte un tūrisma infrastruktūras atbilstošs 

līmenis. 

Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

(1) Attēlot teritorijas plānojumā īpaši aizsargājamās dabas teritoriju 

robežas un dabas objektu atrašanās vietas. 
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(2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt 

saimnieciskās darbības ierobežojumus īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām un objektiem. 

(3) Noteikt kultūras pieminekļa aizsardzības zonu un nodrošināt kultūras 

pieminekļa aizsardzību. 

(4) Attēlot perspektīvās tūrisma attīstības teritorijas pagastā. 

1.2.10. Satiksmes infrastruktūra, autotransports, sabiedriskais transports 

Saskaņā ar LR likumu „Par autoceļiem”, autoceļus pēc to nozīmes iedala 

valsts autoceļos (galvenajos autoceļos, 1.šķiras autoceļos un 2.šķiras autoceļos), 

pašvaldības autoceļos, komersantu ceļos (uzņēmumu). 

Kopējais autoceļu garums pagastā ir 74,49 km, no tiem 22,93 km ir valsts 

autoceļi, pašvaldības autoceļi – 51,35 km un tikai 0,21 km ir asfaltēts ielu posms 

(Mežgales ciemā). 

Valsts autoceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas Leimaņu 

pagastā apsaimnieko a/s „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa. 

Autoceļu tehniskais stāvoklis ir slikts, īpaši rudens – pavasara sezonā. Ziemas 

mēnešos regulāri tiek veikta ceļu greiderēšana un sniega tīrīšana. Valsts autoceļu 

garums Leimaņu pagastā ir 22,93 km, visi ceļi ir ar grants segumu.  
 

1.10.tabula. Pašvaldības teritoriju šķērsojošie valsts autoceļi 

Ceļa šifrs Ceļa nosaukums 

Garums 
pagasta 
terit., 
km 

Autoceļa 
aizsarg-
josla, m 

Ceļa zemes 
nodalījuma 

joslas 
platums, m

Ceļa 
 tehniskā 

kategorija 

Intensi-
tāte 

AADT 

Valsts 1.šķiras autoceļi 

P 72 Ilūkste – Bebrene - 
Birži 3,930 60 22 - 382 

P 74 Siliņi - Aknīste 3,100 60 22 - 296 
Valsts 2.šķiras autoceļi 

V  790 Leimaņi – Mežgale 
- Grāvīši 14,300 30 19 V 133 

V  791 Leimaņi - Skrīveri 1,600 30 19 V 82 
 
  

Pašvaldības apsaimniekošanā ir 28 autoceļi ar kopējo garumu 51,35 km, t.sk. 

a/bet. segumu 0,23 km, grants segumu 47,81 km, grunts segumu 3,31 km. Pašvaldības 

autoceļu saraksts dots Pielikuma 7.tabulā.  

Pašvaldības autoceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas 

apsaimnieko pašvaldība (greiderēšana, sniega tīrīšana ziemas mēnešos, ceļmalu 

uzkopšanas darbi). Komersantu un māju ceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes 
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nodalījuma joslas apsaimnieko attiecīgais komersants vai fiziskā persona, kā īpašumā 

ceļš atrodas. 

Uz 2008.gada 1.janvāri Leimaņu pagastā reģistrēti 312 transportlīdzekļi, t.sk. 

267 vieglās automašīnas, 22 kravas automašīnas, 2 autobusi, 12 piekabes, 

puspiekabes, 8 motocikli un 1 mopēdi3. Leimaņu pagastā reģistrēto transportlīdzekļu 

īpatsvars sastāda 1,2 % no Jēkabpils rajonā reģistrēto transportlīdzekļa kopskaita 

(25113 transportlīdzekļi uz 01.01.2008.). 

 No pagastā reģistrētiem 312 tikai 137 transportlīdzekļiem uz 2008.gada 

1.janvāri bija izieta tehniskā apskate jeb 44 % no kopējā pagasta teritorijā reģistrēto 

transportlīdzekļa kopskaita.  

Sabiedriskā transporta pakalpojumus pasažieru pārvadāšanā pagastā nodrošina 

SIA „Jēkabpils autobusu parks”. Sabiedriskā transporta kustības saraksts dots 

1.11.tabulā:  

1.11.tabula.Sabiedriskā transporta kustība Leimaņu pagastā uz 

01.01.2008. 

Uz Mežgali  

Jēkabpils - Grāvīši Grāvīši – Jēkabpils 

Jēkabpils – Mežgale – Grāvlejas – 

Jēkabpils (2 x dienā) 

 

Jēkabpils - Mežgale Mežgale – Jēkabpils 

Uz Leimaņiem  

Bebrene – Rīga  

Grāvīši – Jēkabpils Jēkabpils - Grāvīši 

Aknīste – Rubeņi – Jēkabpils (2 x dienā) Jēkabpils – Rubeņi – Aknīste (2 x dienā) 

Zasa – Jēkabpils Jēkabpils - Zasa 

Daugavpils – Zasa – Jēkabpils (2 x dienā) Jēkabpils – Zasa – Daugavpils (2 x dienā) 

Jēkabpils – Mežgale – Grāvlejas – 

Jēkabpils (2 x dienā) 

 

Jēkabpils – Mežgale (3 x dienā)  

Bērzone – Zasa – Jēkabpils  

Jēkabpils - Bebrene  

 

                                                           
3 www.csdd.lv informācija 
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Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

(1) Attēlot teritorijas plānojumā esošo autoceļu tīklu, noteikt un parādīt 

autoceļu ekspluatācijas aizsargjoslas un ielas sarkanās līnijas. 

(2) Parādīt sabiedriskā transporta kustības maršrutus. 

1.2.11. Inženiertehniskā infrastruktūra 

 Ūdensapgāde, kanalizācija 

Pagastā komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde, kanalizācija, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu darbība, siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana) nodrošina 

Leimaņu pagasta padome. Centralizētā ūdensapgādes sistēma pagastā ir ierīkota tikai 

Mežgales ciemā. Kopumā laika posmā no 1965. – 2007.gadam pagasta teritorijā ir 

ierīkoti 14 ūdensapgādes urbumi, no kuriem uz 01.01.2008. 7 urbumi darbojas un 7 

urbumus neizmanto. Leimaņu pagasta ūdensapgādes urbumu raksturojums dots 

Pielikuma 8.tabulā. 

Leimaņu pagasta padomei Mežgales ciema ūdenssaimniecības sistēmai un 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, 

derīga līdz 11.10.2010. Atļauja izsniegta diviem pašvaldībai piederošiem artēziskiem 

urbumiem: 

• Artēziskais urbums „Imanti I”, LVĢMA Nr.DB 7337 (ūdens ieguves 

vietas identifikācijas Nr.P800226) – atļautais ūdens ieguves daudzums 

~ 34,980 m3/dnn jeb 12767 m3/a; 

• Artēziskais urbums „Imanti II”, LVĢMA Nr.DB 7338 (ūdens ieguves 

vietas identifikācijas Nr.P800225) – atļautais ūdens ieguves daudzums 

~ 17,616 m3/dnn jeb 6430 m3/a. 

Centralizētai ūdensapgādes sistēmai Mežgales ciemā pieslēgti šādi objekti: 6 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (t.sk. 4 ir trīsstāvu, 2 ir divstāvu mājas) un 9 

individuālās mājas, kā arī Leimaņu pagasta padomes ēka ar klubu u.c. iestādes. 

Ciema ūdensapgādes sistēma ir fiziski novecojusi, pagasta padome pastāvīgi 

veic remontdarbus, ieguldot lielus līdzekļus, lai nodrošinātu vajadzīgo ūdens 

spiedienu un nepieļautu ūdens zudumus. Pilnībā ir nomainīts ūdensvads 150 m 

garumā (metāla izstrādājuma caurules nomainītas pret plastmasas caurulēm). 

Iegūtais ūdens no urbumiem tiek padots ar sūkņa palīdzību uz ūdenstorni 

(tērauda), ar kopējo darba tilpumu 100 m3 un 50 m augstumu, kas nodrošina ūdens 

padevi arī elektroenerģijas pārtraukuma gadījumos. 
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Leimaņu ciemā un pārējā pagasta teritorijā ūdensapgādi nodrošina no 

individuāliem artēziskiem urbumiem vai grodu akām. Bērzgales pamatskolai 

ūdensapgāde tiek nodrošināta no1972.gadā ierīkota  artēziskā urbuma LVĢMA 

Nr.DB 7336. 

1.12.tabula. Ūdens kvalitātes rādītāji  

[Pārtikas un veterinārais dienests Nacionālais diagnostikas centrs Latgales reģionālā 

laboratorija, 2007.] 

Rādītāji Leimaņu 

pagasta padome, 

virtuvē no krāna

Bērzgala 

pamatskola, 

krāns 

Maksimāli 

pieļaujamā norma 

Dzelzs, mg/l 2,2 4,4 0,40 mg/l 

Duļķainība, mg/dm3 

NTU 

15 

26 

28 

48 

Pieņemama 

patērētājam un bez 

būtiskām izmaiņām 

Amonija joni, mg/l 0,22 0,36 0,50 mg/l 

Oksidējamība, 

mgO2/l 

- - 5,0 mg/lO2 

Atlikušais aktīvais 

hlors, mg/l 

<0,3 <0,3 - 

Krāsa, mgPt/l 10 5 Pieņemama 

patērētājam un bez 

būtiskām izmaiņām 

Elektrovadītspēja, 

µS/cm 

540 490 2500 µS/cm-1 pie 

20oC temperat. 

Vides reakcija pH 7,33 7,49 6,5-9,5 

Smarža pie +200C 

                  + 600C 

0 

0 

0 

0 

Pieņemama 

patērētājam un bez 

būtiskām izmaiņām 

Garša, balles 1 2 Pieņemama 

patērētājam un bez 

būtiskām izmaiņām 

 

Izvērtējot Leimaņu pagasta dzeramā ūdens kārtējā monitoringa 2007.gada 

datus, var secināt, ka normatīvajiem rādītājiem neatbilst tikai dzelzs saturs, kas ir 

raksturīgi visā Latvijā. 
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Centralizēta kanalizācijas sistēma ierīkota Mežgales ciemā. Kanalizācijas 

sistēma Mežgales ciemā izbūvēta 1977.gadā, kanalizācijas tīklu kopgarums sastāda 

2,27 km, sastāv no čuguna cauruļvada diametrā 200 mm. Kanalizācijas sistēmas tips – 

kombinētais. 

Mežgales ciema kanalizācijas sistēmai pieslēgtas: 6 daudzdzīvokļu mājas 

(apmēram 50 % no dzīvokļiem netiek apdzīvoti), 9 individuālās mājas, kā arī 

Leimaņu pagasta padomes ēka ar klubu u.c. iestādes. Notekūdeņi no Bērzgales 

pamatskolas, kura nav pieslēgta centralizētai kanalizācijas sistēmai, tiek uzkrāti 

krājrezervuārā un izvesti uz NAI Mežgales ciemā. 

Mežgales ciema notekūdeņi pašteces ceļā tiek savākti pārsūknēšanas stacijā. 

No pārsūknēšanas stacijas ar sūkņa palīdzību notekūdeņi tiek pacelti un pārsūknēti uz 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) COK ar ražību 100 m3/dnn, kas darbojas 

mehāniskā attīrīšanas režīmā (NAI identifikācijas Nr.A800060). Pēcattīrīšanai 

izmanto bioloģisko dīķi, kura tilpums – 2900 m3. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti 

meliorācijas grāvī (izplūdes identifikācijas Nr.N800060), tālāk aizplūstot uz Radžupi 

(12 km attālumā no NAI izplūdes vietas). Notekūdeņu novadīšanas režīms ir 

vienmērīgs, novadītais notekūdeņu apjoms sastāda līdz 44 m3/dnn jeb 16061 m3/a. 

Leimaņu pagasta Mežgales ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtā attīrīto 

notekūdeņu daudzums [Valsts statistikas pārskats „Nr.2 – Ūdens”]: 

 2006. 2007. 

Attīrīšanas iekārtai 

piesaistīto iedzīvotāju 

skaits 

240 236 

Aprēķinātais cilvēku 

ekvivalents 

14 59 

Kopējais notekūdeņu 

daudzums, tūkst.m3/gadā 

5,748 5,474 

 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā rodas dūņas, tās tiek 

atsūknētas ar traktortehniku un izmantotas augsnes mēslošanai. 

Pašvaldībai izsniegtajā B kategorijas atļaujā uzrādītas piesārņojošās vielas 

notekūdeņos, t.i. koncentrācijas, ko nedrīkst pārsniegt pie izplūdes no NAI (skatīt 

1.13.tabulu). 
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        1.13.tabula. Emisiju robežvērtības un atļautā piesārņojuma slodze izplūdē
  [B kategorijas atļauja Nr.JR-B 33] 

 Piesārņojo-
šā viela Vielas kods

Maksimāli 
pieļaujamā 

piesārņojošo vielu 
koncentrācija, mg/l

Piesārņojuma 
slodze, t/a 

Mežgales ciema 
NAI. 

Izplūdes 
Nr.N800060 

BSP5 230 003 25 0,401 

Suspendētās 
vielas 230 026 35 0,562 

ĶSP 230 004 125 2,007 

Nkop. - bez limita bez limita 

Pkop. - bez limita bez limita 
 

Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos pirms un pēc Mežgales ciema NAI 
parādīta 1.14.tabulā. 

 
1.14.tabula. Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos no Mežgales ciema NAI  

 [LVĢMA, Vides laboratorijas Daugavpils nodaļa 
Testēšanas pārskats Nr.DA-07/465] 

Analīzes vieta un 
datums 

Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l 

SV BSP5 ĶSP N/NH
4 

Pkop Nkop 

Ieplūde – 
pieņemšanas aka 
pirms nostādinātāja 
(31.10.2007. 

24+2 9,3+0,9 62+7 - 1,33 + 
0,05 

12,9+
0,7 

Izplūde – 
notekcaurule 
meliorācijas grāvī, 
pēc biodīķa 
(31.10.2007.) 

8,3 + 
1,5 9,5+1,0 63+7 - 0,37 + 

0,01 
8,7+ 
0,5 

RVP izdotajā 
atļaujā noteiktās 
prasības 

35 25 125 
 
- 

bez 
limita 

bez 
limita 

 

Pēc notekūdeņu analīžu testēšanas pārskata var secināt, ka NAI darbojoties 

mehāniskā režīmā spēj nodrošināt, atbilstoši atļaujā izvirzītajām prasībām, 

notekūdeņos piesārņojošo vielu robežvērtības izplūdē. 

Leimaņu ciemā un pārējās pagasta apdzīvotās vietās notekūdeņus novada uz 

krājrezervuāriem ar izvešanu uz Mežgales NAI vai iesūcināšanu gruntī, kā arī daudzās 

individuālās mājās ir sausās āra tualetes.  
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Plānotie pasākumi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai: 

• Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Mežgales ciemā, 2006. – 

2015.g. 

• Esošo ūdensapgādes tīklu nomaiņa uz 500 m PE materiāla, līdz 2015.g. 

• Atdzelžošanas iekārtu būvniecība ar jaudu 5 m3/h. 

• Ugunsdzēsības rezervuāra (dīķa) atjaunošana līdz 2015.g. 

• Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve līdz 2015.g. 

• Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve un jauni pieslēgumi līdz 2015.g. 

Mežgales ciemā. 

• Jaunu spiedvadu izbūve (350 m) līdz 2015.g. 

• Jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve līdz 2015.g. 

Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

(1) Teritorijas plānojumā attēlot artēziskos urbumus. 

(2) Attēlot vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas ap 

centralizētām ūdens ņemšanas vietām. 

(3) Noteikt un attēlot sanitāro aizsargjoslu ap Mežgales ciema notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām.  

Siltumapgāde 

1995.gadā Mežgales ciemā tika pārtraukta centralizēta siltumapgādes sistēmas 

darbība. Pašvaldība nodrošina sabiedrisko objektu apgādi ar siltumenerģiju (Bērzgales 

pamatskola, pagasta padomes administratīvā ēka, kurā atrodas arī pasta nodaļa un 

kultūras nams, daudzstāvu mājas divi korpusi, kuros ir izvietoti bibliotēka, medpunkts 

un veco ļaužu nams un tautas nama ēka Leimaņu ciemā). Bērzgales pamatskolas 

siltumapgādes modernizācijas projektā paredzēts esošā katla nomaiņa.  

Dzīvojamās mājās ir ierīkota individuālā apkure. Siltumapgādei kā kurināmo 

galvenokārt izmanto koksni vai koksnes atlikumus. 

Gāzes apgāde 

Leimaņu pagastā vairs nepastāv centralizētā gāzes apgāde. Iedzīvotāji savām 

individuālajām vajadzībām izmanto balona gāzi. Mežgales ciemā ir divi gāzes balonu 

apmaiņas punkti (pie veikala un mobilais gāzes balonu piegādes punkts). 

Pagasta iedzīvotāji un uzņēmumi nav izrādījuši ieinteresētību gazificēt savus 

mājokļus, izmantojot apkurei dabas gāzi. 

Saskaņā ar a/s „Latvijas Gāze” sniegto informāciju, pagasta teritorijai gāzes 

apgāde teorētiski ir iespējama no maģistrālā gāzesvada Rīga - Daugavpils.  
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Bijušās gāzes uzkrāšanas iekārtas Leimaņu pagastā ir izsūknētas un 

neitralizētas.  

 Elektroapgāde 

Leimaņu pagastā elektroapgādi nodrošina a/s „Sadales tīkla” Ziemeļaustrumu 

reģions.  

Piegādātās elektroenerģijas jaudas apmierina patērētāju pieprasījumu pēc 

elektroenerģijas. Jaunu vietējās nozīmes līniju izbūve notiek atbilstoši individuālajiem 

pasūtījumiem un saskaņā ar LR MK 22.10.1996. noteikumu Nr.413 “Enerģijas 

piegādes un lietošanas noteikumi” prasībām. 

Saskaņā ar a/s „Latvenergo” attīstības plāniem, pakāpeniski tiek veikta 

elektroapgādes tīklu nomaiņa, pārejot no gaisa vadiem uz apakšzemes kabeļiem. 

Leimaņu pagasta teritorijā ir šādi elektriskie tīkli, kuri pieder a/s 

“Latvenergo”: 

• 20 kV gaisvadu elektropārvades līnijas; 

• transformatoru apakšstacijas. 

No vides un cilvēku aizsardzības prasībām jāievēro, ka darbojoties 

elektroapgādes objektu tuvumā 30 m no EPL vadiem, izmantojot celšanas 

mehānismus, jāparedz darbu veikšanas projekta izstrāde. Veicot apbūves, būvdarbu 

un mežizstrādes darbus augstsprieguma (330, 110 kV) EPL tuvumā, projekts 

jāsaskaņo ar Augstsprieguma tīklu, Rīgā, Dārzciema ielā 86, savukārt veicot darbus 

vidēja sprieguma (20 un 10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL tuvumā, projekts 

jāsaskaņo ar a/s „Latvenergo” Sadales tīkla Ziemeļaustrumu reģionu. 

 Sakaru sistēmas 

Efektīva sakaru komunikācijas sistēma ir svarīgs priekšnoteikums teritorijas 

attīstības nodrošināšanai.  

Leimaņu pagastā stacionāros (fiksētos) sakarus nodrošina SIA „Lattelecom”. 

Telekomunikāciju tīkls ir analogs un pagasta teritorija pārklāta gan ar gaisvadu, gan 

pazemes kabeļiem. Pagasta teritorijā atrodas 1 automātiskā telefonu centrāle (ATC). 

Taksofonu skaits – 1 gab. (Mežgales ciemā). 2007.gadā Leimaņu pagastā SIA 

“Lattelecom” sakarus izmantoja 57 abonenti. Telekomunikāciju fiksēto sakaru 

kvalitāte pagasta iedzīvotājus apmierina daļēji, jo lielākā daļa gaisvadu līniju ir 

novecojušas, līdz ar to nevar nodrošināt kvalitatīvus sakarus. Pēdējos gados iezīmējas 

tendence samazināties stacionāro telefona līniju izmantotāju skaitam, pieaug mobilo 

sakaru lietotāju skaits. 
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Leimaņu pagasta Leimaņu ciemā uzstādīts SIA „Tele 2” telekomunikāciju 

masts ar bāzes staciju uz saimniecības „Āres” zemes gabala (kadastra Nr.5674 004 

0011), iespējams, ka tuvākajos gados uzņēmums plāno uzstādīt vēl kādu mastu ar 

bāzes staciju pagasta teritorijā.  Pārējo Latvijas mobilo sakaru operatoru tīklu 

pārklājums pagasta teritorijā ir dažāds.  

Pagastā pastāv iespēja izmantot Interneta tīkla pakalpojumus pamatskolā, 

pagasta bibliotēkā un pagasta padomē. 

Savukārt pasta pakalpojumus piedāvā a/s „Latvijas pasts”. Leimaņu pagastā ir 

viena pasta nodaļa „Leimaņi” (LV- 5223) Mežgales ciemā. Pagasta iedzīvotāji var 

saņemt tādus pasta pakalpojumus kā pasta sūtījumu nosūtīšana un piegāde, 

neadresētie reklāmas un informatīvo materiālu piegāde, finanšu pakalpojumi un 

preses abonēšana. 

 Atkritumu apsaimniekošana 

Leimaņu pagasts ir iekļauts Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas 

reģionā. Par sadzīves atkritumu savākšanu pašvaldības teritorijā ir noslēgts līgums ar 

Jēkabpils firmu SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, kuri 1 reizi mēnesī izved sadzīves 

atkritumus uz rajona izgāztuvi „Plaušu kalns” Salas pagastā. Atkritumu galvenie 

ražotāji - iedzīvotāji un apkalpojošā sfēra. 

Pagastā kopumā ir uzstādīti 4 atkritumu konteineri ar tilpumu 20 m3, kuri 

atrodas Mežgales ciemā. Pie individuālām mājām ir novietoti maza izmēra atkritumu 

konteineri. 

Radītie un SIA „Jēkabpils pakalpojumi” nodotie atkritumu apjomi Leimaņu 

pagastā sešu gadu laikā doti 1.15.tabulā. Atkritumu daudzuma noteikšanai izmantota 

aprēķinu metode. 

1.15.tabula. Radītie un nodotie nešķirotie sadzīves atkritumi  

[Valsts statistikas atskaite „Nr.3-A”] 

Gads Saražotais un nodotais nešķirotu 

atkritumu daudzums (t) 

2001. 4,8 

2003. 5,3 

2004. 16 

2005. 16 

2006. 16 

2007. 12 



LEIMAŅU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. – 2020. 

SIA „Reģionālie projekti”, 2008 
 

33

 

Pagastā netiek veikta atkritumu šķirošana, kā arī sadzīves atkritumu 

konteineros nonāk arī bīstamie atkritumi. Kas savukārt rada atkritumu izgāztuves 

bīstamību (sprādzienu un ugunsbīstamību), kā arī negatīvu ietekmi uz vidi un 

izgāztuvē strādājošajiem.  

Pagasta sadzīves atkritumu izgāztuve „Bērzgala”, kopējā platība – 1 ha, slēgta 

~ 2004.gadā, bet nav rekultivēta. Izgāztuve ierīkota uz pašvaldības zemes. Izgāztuves 

rekultivācijas veids paredzēts augsnes uzbēršana. 

Pašvaldībai nav izstrādāti saistošie noteikumi, kas reglamentē sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā. 

 Kapsētas 

 Leimaņu pagastā darbojas tikai viena tradicionālās apbedīšanas kapsēta – 

Leimaņu kapsēta, ārpus Leimaņu ciema. Kapsētas platība 1,1 ha, atrodas uz 

pašvaldības zemes. Esošai kapsētai nepieciešama paplašināšana 1,2 ha platībā. Pie 

kapsētas darbojas kapliča. Ūdensapgāde kapsētai tiek nodrošināta no grodu akas, 

atkritumi no kapsētas tiek divās ierīkotās savākti kaudzēs, kuras 2 reizes gadā izved. 

Pagastā nedarbojas neviena dzīvnieku kapsēta, kritušie dzīvnieki tiek utilizēti 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

(1) Teritorijas plānojumā attēlot pagasta sadzīves atkritumu izgāztuvi un tās 

sanitāro aizsargjoslu. 

(2) Attēlot Leimaņu kapsētas esošo un paplašināto teritoriju un tās sanitāro 

aizsargjoslu. 

(3) Parādīt plānojumā pagasta maģistrālo inženierkomunikāciju u.c. tehnisko 

objektu izvietojumu un to aizsargjoslas. 

1.2.12. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi 

Sociālā infrastruktūra Leimaņu pagastā veidojusies kā teritorijas apdzīvojuma 

sastāvdaļa un sociālās infrastruktūras objektu izvietojumu teritorijā nosaka 

pieprasījums pēc attiecīgā veida pakalpojumiem, kas cieši saistīts ar iedzīvotāju 

skaitu, to vecumstruktūru, kā arī ar pastāvošo apdzīvoto vietu īpašībām. Sabiedriskie 

pakalpojumi (izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, mazumtirdzniecības u.c.) 

galvenokārt koncentrējušies pagasta administratīvajā centrā Mežgales ciemā. Kopumā 

vērtējot pagastā uz vietas ir pieejams minimālais sociālo pakalpojumu klāsts.  
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 Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 

lēmējorgāns – Leimaņu pagasta padome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības 

institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 

funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pagasta padome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 

darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

 Pašvaldības iestādes:  

• Bērzgales pamatskola; 

• Leimaņu ciemā tautas nams, Mežgales ciemā kultūras nams; 

• Leimaņu bibliotēka Mežgales ciemā un grāmatu izsniegšanas punkts Leimaņu 

ciemā; 

• Pagasttiesa; 

• Dzimtsarakstu nodaļa; 

• Medpunkts; 

• Sociālais centrs jeb veco ļaužu aprūpes centrs (centram nav izieta 

akreditācija). 

Sociālās infrastruktūras objekti galvenokārt ir izvietoti Mežgales ciemā. Šeit ir 

pieejama bibliotēka, ģimenes ārsta prakses vieta, pasta nodaļa, pašvaldības pārvaldes 

ēka, sociālais centrs, kultūras nams (nepieciešama jumta nomaiņa). Mežgales kultūras 

namā paredzētas 300 apmeklētāju vietas, lielā un mazā zāle. Mežgales ciemā ir arī 2 

mazumtirdzniecības veikali un kafejnīca, Leimaņu ciemā ir pieejams 1 

mazumtirdzniecības veikals un 1 veikals ar kafejnīcu.  

Leimaņu ciemā ir pieejams grāmatu izsniegšanas punkts un tautas nams, kurš 

celts 1939.gadā un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī. Tautas namam nepieciešams 

mainīt jumtu, ierīkot ūdens un apkures sistēmu u.c. uzlabojumi. Šo vietu nākotnē 

varētu izveidot par sabiedrisku centru, kur organizēt dažādus seminārus, kursus u.c. 

pasākumus. Ciema centrā atrodas bijusī pienotavas ēka, kura patreiz netiek 

apsaimniekota. 

Bērzgales pamatskola atrodas 3,5 km attālumā no pagasta administratīvā 

centra Mežgales ciema. Pagasta autobuss aizved skolēnus no rītiem uz skolu un 

pēcpusdienā atpakaļ. Pamatskolas ēka celta 1934.gadā un ir labā tehniskā stāvoklī. 

Nomainīti logi, apkures katls. Nepieciešams uzlabot pamatskolas sporta laukuma 

segumu. Skolēnu skaits katru mācību gadu turpina samazināties, skatīt 1.16.tabulu. 
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1.16.tabula. Skolēnu skaita izmaiņas Bērzgales pamatskolā 
[Leimaņu pagasta padome] 

Mācību gads Skolēnu skaits 
2004./2005. 96 
2005./2006. 91 
2006./2007. 83 
2007./2008. 72 

 

Citās pagasta apdzīvotajās vietās nepieciešamākās ikdienas patēriņa preces 

piegādā autoveikali. 

Par sabiedrisko kārtību pagastā gādā Valsts policijas pilnvarotais iecirkņa 

inspektors.  

 Leimaņu pagasttiesa veic funkcijas, kas tai noteiktas ar likumu: risina bērnu 

aizsardzības jautājumus, palīdz iedzīvotājiem kārtot mantojuma lietas, veic notariālās 

darbības.  

1.2.13. Civilās aizsardzības sistēma 

Saskaņā ar „Civilās aizsardzības likumu” (26.10.2006., stājas spēkā 

01.01.2007.) – civilās aizsardzības galvenie uzdevumi ir veikt katastrofu pārvaldīšanu, 

organizatoriskus, inženiertehniskus, ekonomiskus, finansiālus, sociālus, izglītojošus 

un zinātniskus pasākumus ar mērķi sniegt palīdzību iedzīvotājiem katastrofās, novērst 

katastrofu iespējamo kaitējumu īpašumam, videi un tautsaimniecībai vai samazināt 

katastrofu rezultātā radušos kaitējumu īpašumam, videi un tautsaimniecībai. 

2007.gadā ir izstrādāts un apstiprināts Leimaņu pagasta civilās aizsardzības 

pasākumu plāns, kurā ir noteikti pašvaldībā iespējamie katastrofu veidi, dots pagasta 

teritorijas raksturojums, veikta esošie bīstamo objektu apzināšana, noteikts ārkārtas 

situāciju operatīvās komisijas sastāvs, apziņošanas shēma, kā arī uzskaitīts 

inženiertehniskais, medicīniskais, individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošinājums 

avārijas seku likvidācijai. Pagasta civilās aizsardzības pasākumu plāna mērķis un 

uzdevumi ir nodrošināt pašvaldības civilās aizsardzības sistēmas darbību civilo 

ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo kaitējumu 

cilvēkiem, īpašumam un videi. 

Leimaņu pagastā nav bīstamu objektu, kuru darbība saistīta ar ķīmiskām, 

radioaktīvām, sprādzienbīstamām, bioloģiski aktīvām vielām un elektromagnētisko 

starojumu, kā arī enerģijas ražošanu un uzkrāšanu. Pagasta teritorija nav pakļauta 

plūdiem.  
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Ārkārtas situāciju izziņošanai uz pagasta padomes ēkas piebūves jumta ir 

izvietota elektrosirēna, kuras dzirdamības rādiuss pārsniedz pagasta Mežgales ciema 

teritoriju. Apdzīvotās vietās Stradi, Leimaņi, Virgulāni un Zānāni tiks izmantota 

pārvietojamā rokas sirēna. 

Pašvaldības ārkārtas situācijas seku likvidēšanai tehniskais nodrošinājums: 

• individuālie aizsardzības līdzekļi, 

• pašvaldības autobuss – 20 vietas, 

• mikroautobuss – 9 vietas. 

Medicīniskais nodrošinājums: 

• Leimaņu pagasta medpunkts. 

Iedzīvotāju sapulcēšanās vietas evakuācijai noteiktas: 

• Leimaņu tautas nams, Leimaņu ciemā; 

• Bērzgales pamatskola, Strados; 

• Mežgales kultūras nams, Mežgales ciemā. 

• Veco ļaužu nams ar 12 gultas vietām, ĀS gadījumā var ierīkot vēl 10 

gultas vietas. 

Mājlopu iespējamās izmitināšanas vietas: 

• „Mazzanānos”, 

• „Putraimiņos”, 

• „Skrīveros”, 

• „Brūkleņlejas”. 

Pagastā nav ugunsdzēsēju formējumu, nav arī tehnisku resursu ugunsgrēku 

dzēšanai. Pagasta teritorijā ir ierīkotas ūdens ņemšanas vietas, pie kurām ĀS gadījumā 

var piekļūt ar ugunsdzēsēju mašīnām: 

• Mežgalē un Dangās kopā 3 vietās; 

• Skrīveros – Skrīveru ezeram 2 vietās var piekļūt ar ugunsdzēsēju 

tehniku; 

• Skujinieku dīķis. 

 Ūdens apgādes nodrošināšanai ugunsgrēku dzēšanas vajadzībām tiek 

izmantoti arī mākslīgi veidotie dīķi un Augšķiešu ezers.  

Darbam ārkārtējās situācijās ir izveidota ārkārtējās situācijas operatīvā 

komisija (ĀSOK).  

Izstrādājot pagasta teritorijas plānojumu, netiek paredzēta jaunu ugunsdzēsības 

depo izveide.  
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Ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju seku likvidēšanu veic Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils brigāde vai arī Jēkabpils brigādes 

apakšvienība Aknīstes ugunsdzēsības un glābšanas postenis. 
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Leimaņu pagasta teritorijas plānojuma mērķis ir veicināt pagasta ilgtspējīgu un 

līdzsvarotu attīstību. Teritorijas plānojuma galvenais uzdevums ir noteikt plānoto un 

atļauto teritorijas izmantošanu un šīs izmantošanas aprobežojumus atbilstoši pagasta 

attīstības interesēm un spēkā esošai likumdošanai. 

Leimaņu pagasta nākotnes vīzija noteikta, balstoties uz pašvaldības attīstības 

potenciālu, stiprajām pusēm un iespējām, gan ņemot vērā Zemgales reģiona un 

Jēkabpils rajona nākotnes attīstības iespējas un vīzijas, gan arī ņemot vērā 

administratīvi teritoriālo reformu. Leimaņu pagastam ir izstrādāta sociālekonomiskā 

attīstības programma (1998.g.), bet tajā ietvertā informācija patreiz vairs nav aktuāla, 

tā ir jāaktualizē pēc patreizējiem ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem, ir 

novērtētas pašvaldības stiprās (attīstības priekšrocības) un vājās puses (attīstības 

trūkumi). 

Leimaņu pagasta stiprās puses 

 Pagasta pamatvērtība – iekoptas, plašas lauksaimniecībā izmantojamās 

teritorijas. 

 Lieli mežu resursi. 

 Derīgo izrakteņu resursi – bagāti smilts, smilts – grants resursu krājumi. 

 Tīra daba un sakopta apkārtējā vide. 

 Iedzīvotāju nodrošinājums ar nepieciešamajiem sociālajiem u.c. 

pakalpojumiem (izglītības iespēja, medicīniskā aprūpe, sociālais centrs, 

pabalsti, bibliotēka, mazumtirdzniecība, pasta nodaļa u.c.). 

Pagasta vājās puses (attīstības trūkumi) 

 Slikta valsts autoceļu kvalitāte, nav asfaltētu pagastam piebraucamo valsts 

autoceļu. 

 Komunālās infrastruktūras novecošanās un dzīvojamā fonda (daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju) sabrukums. 

 Finansu resursu trūkums, pagasta ienākumi galvenokārt sastāv no valsts 

dotācijām. 

 Zema uzņēmējdarbības aktivitāte. 

2. LEIMAŅU PAGASTA ATTĪSTĪBAS VĪZIJA 

UN MĒRĶI 
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 Kopš 90.gadu sākuma pasliktinājusies demogrāfiskā situācija pašvaldībā 

(mirstība lielāka par dzimstību, jo jaunatne aizplūst uz pilsētām). Kā arī gados 

jaunu cilvēku aizplūšana no pagasta. 

 Augsts bezdarba līmenis, jo nav darba vietu, zema iedzīvotāju maksātspēja. 

 Skolēnu skaita samazināšanas Bērzgales pamatskolā. 

 Trūkst tūrisma industrijai nepieciešamās infrastruktūras (slikti ceļi, nav 

uzņēmēju, kas veidotu tūrisma objektus, nav senu vēsturiski veidotu objektu 

uz kuru bāzes varētu veidot apskates objektus). 

Kopēju interešu teritorijas 

Leimaņu pagastam ir kopēja robeža ar Jēkabpils rajona Dignājas, Zasas, 

Ābeļu, Kalna, Rubenes pagastiem un Aknīstes pilsētas lauku teritoriju. 

Galvenās kopīgo interešu teritorijas: 

• ar Jēkabpils rajona Dignājas pagastu – Ziemeļsusējas upes krasta līnija, 

dabas lieguma „Ābeļi” teritorija, meža resursi, robežzonas 

izmantošana.  

• ar Jēkabpils rajona Zasas pagastu – derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, 

meža resursi, robežzonas izmantošana. 

• ar Jēkabpils rajona Rubenes pagastu – robežzonas izmantošana. 

• ar Jēkabpils rajona Kalna pagastu – dabas liegumu „Kaušņu purvs” un 

„Saltais purvs” teritorija, derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, meža 

resursi, robežzonas izmantošana. 

• ar Jēkabpils rajona Ābeļu pagastu – dabas lieguma „Ābeļi” teritorija, 

robežzonas izmantošana. 

• ar Jēkabpils rajona Aknīstes pilsētas lauku teritoriju – derīgo izrakteņu 

atradņu teritorija, valsts 1.šķiras autoceļa P74 Aknīste – Siliņi 

iekļaušana prioritāro asfaltējamo valsts autoceļu sarakstā, robežzonas 

izmantošana. 

Leimaņu pagastu pēc administratīvi teritoriālās reformas plānots iekļaut 

Jēkabpils novadā. 
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Izvērtējot pagasta stiprās un vājās puses teritorijas plānojumā noteikti šādi 

Leimaņu pagasta attīstības virzieni: 

Attīstības virzieni Uzdevumi 

Lauksaimniecība 

Saglabāt un attīstīt  galveno pagasta 

ražošanas nozari – lauksaimniecisko 

ražošanu. 

Saglabāt mazās un vidējās saimniecībās 

lauksaimniecisko ražošanu kā dzīves 

veidu, bet ienākumus ģimenei un 

saimniecības uzturēšanai iegūstot citur. 

Pagasta teritorijā ražošanas pamatnozare 

ir lauksaimniecība, galvenokārt 

graudkopība un lopkopība. Lielajās 

saimniecībās turpināt attīstīt tradicionālo 

lauksaimniecības produkcijas ražošanu. 

Netradicionālo lauksaimniecības veidu 

attīstīšana.  

Pagasta iedzīvotāju izglītošana 

lauksaimniecības attīstības jautājumos.  

Izmantot pieejamos ES struktūrfondu 

līdzekļus. 

Mežsaimniecība 

Veicināt efektīvu mežu apsaimniekošanu, 

ievērojot vides aizsardzības prasības. 

Attīstīt un pilnveidot atpūtas un medību 

iespējas valsts mežos. 

Veicināt lauksaimnieciski neizmantojamo 

zemju apmežošanu. 

Tirdzniecības iespējas ar mežā iegūtām 

ogām, sēnēm kā papildus ienākums 

vietējiem iedzīvotājiem. 

Derīgo izrakteņu ieguve 

Veicināt iegūstošās rūpniecības attīstību 

pagastā. 

Smilts, smilts – grants karjeru darbības 

paplašināšana. 
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Iegūtā derīgā izrakteņa izmantošana ceļu 

būvē un celtniecībā. 

Uzņēmējdarbība 

Pašvaldībai veicināt labvēlīgas 

uzņēmējdarbības vides izveidi. 

Iedzīvotāju izglītošana uzņēmējdarbības 

jautājumos. 

Veicināt lauku tūrisma attīstību. 

Infrastruktūras uzlabošana. 

Kvalitatīvu sakaru un Interneta 

pieejamības nodrošināšana. 

Izglītība 

Veidot labvēlīgu izglītības vidi, organizēt 

un īstenot izglītošanas procesus, kas 

nodrošinātu valsts pamatizglītības 

standartā noteikto pamatizglītības mērķu 

sasniegšanu. 

Īstenot pamatizglītības programmu 

Bērzgales pamatskolā. 

Darbaspēka noturēšana skolā un skolotāju 

kvalifikācijas celšana.  

Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos 

finansu resursus. 

Līdzekļu piesaiste skolas bibliotēkas 

grāmatu fonda atjaunošanai un 

papildināšanai, sporta inventāra iegādei 

un sporta laukuma seguma uzlabošanai. 

Kultūra 

Sekmēt kultūrvides turpmāko attīstību. 

Leimaņu tautas nama izveide par 

sabiedrisko centru 

Novadpētniecības muzeja izveide 

pamatskolā. 
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Sociālā  un komunālā palīdzība 

Nodrošināt pagasta maznodrošinātajiem 

iedzīvotājiem kvalitatīvu, efektīvu un 

savlaicīgu sociālo palīdzību un aprūpi. 

Pagasta iedzīvotāju nodrošināšana ar 

komunālajiem pakalpojumiem. 

Sadarboties ar pašvaldības institūcijām, 

un sabiedriskajām organizācijām sociālās 

palīdzības jautājumu risināšanā. 

Veikt sociālā centra akreditāciju. 

Bāriņtiesas efektīga darbība. 

Kvalitatīva centralizētā dzeramā ūdens 

piegāde. Ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija. 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. 

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. 

Pašvaldība nodrošina sabiedriskās 

iestādes  ar siltumapgādi. 

Autoceļi 

Nodrošināt pagasta iedzīvotājus ar labi 

uzturētu un savlaicīgi atjaunotu autoceļu 

tīklu pagasta teritorijā. 

Veicināt valsts autoceļus ar sliktu ceļa 

segumu iekļaušanu  prioritāro asfaltējamo 

valsts autoceļu sarakstā. 

Pašvaldības autoceļu rekonstrukcijai 

piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus. 

Vides aizsardzība, kultūrvēsturisko un dabas pieminekļu saglabāšana un 

aizsardzība 

Labas vides kvalitātes nodrošināšana 
pagasta iedzīvotājiem.  

 

Izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus 

atkritumu apsaimniekošanai pagasta 

teritorijā. 
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Veikt sadzīves izgāztuves „Bērzgala” 

rekultivāciju atbilstoši LR likumdošanas 

prasībām. 

 

 

 

 

Kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas 

pieminekļu saglabāšana. 

Organizēt sadzīves atkritumu, tai skaitā 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu 

atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 

valsts un reģionālajiem plāniem. 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 

apzināšana un reģistrācija. 

Informatīvo zīmju uzstādīšana pie īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām un dabas 

pieminekļiem un kultūrvēsturiskajiem 

objektiem. 
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3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

3.1. PLĀNOJUMA PAMATNOSTĀDNES 

Leimaņu pagasta teritorijas plānojuma priekšlikumi izstrādāti saskaņā ar 

pagasta attīstības mērķiem, izmantojot galvenos plānošanas principus: 

 Ilgtspējības princips, kas paredz nodrošināt nākamajām paaudzēm 

kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko un sociālo attīstību, racionālu 

dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūras 

mantojuma saglabāšanu. 

 Interešu saskaņotības princips, kas paredz ikvienu teritorijas vai 

apdzīvotas vietas plānojumu izstrādāt saskaņā ar citiem teritorijas vai 

apdzīvotās vietas attīstības plāniem un programmām, kā arī saskaņot 

tajā valsts, pašvaldību un privātās intereses. 

 Daudzveidības princips, kas paredz nodrošināt jebkurā apdzīvotā vietā 

dabas, vides, kultūrvides, pakalpojumu un saimnieciskās darbības 

daudzveidību. 

 Detalizācijas princips, kas paredz, teritorijas plānošanu nacionālā, 

plānošanas reģiona, rajona un vietējo pašvaldības līmenī, ar atšķirīgu 

detalizācijas pakāpi. 

 Konkurences princips, kas paredz, ka teritorijas plānojums rada 

vienlīdzīgus priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai. 

 Nepārtrauktības un pēctecības princips, kas paredz iespēju, mainoties 

spēkā esoša plānojuma pamatojumam, grozīt šo plānojumu, saglabājot 

tās daļas, kuru pamatojums nav mainījies. 

 Atklātības princips, kas paredz informēt vietējo sabiedrību par 

teritoriju plānošanu un iesaistīt iedzīvotājus plānojuma koncepcijas 

izstrādāšanā un īstenošanā. 

Leimaņu pagasta teritorijas plānojumā noteikta teritorijas perspektīvā 

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

inženierinfrastruktūras attīstību, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un nosakot 

aizsargjoslas. 

Lielākā daļa (~ 43 %) Leimaņu pagasta iedzīvotāju dzīvo divos lielākajos 

ciemos Mežgalē (128 iedzīvotāji jeb 23 %) un Leimaņos (114 iedzīvotāji jeb 20 %), 

pārējie pagasta iedzīvotāji dzīvo viensētās vai viensētu grupējumos. Joprojām pieaug 

pamesto viensētu skaits, it īpaši pagasta perifērijā (attālākās vietās no pagasta centra), 
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kur ir sliktāki piebraucamie ceļi. Iedzīvotāju blīvums ir 5,9 cilv./km2, kas ir viens no 

zemākajiem rādītājiem Jēkabpils rajonā. 

Teritorijas plānojumā noteiktas pagasta lielāko apdzīvoto vietu Leimaņi un 

Mežgale ciemu robežas un ciemu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana. 

Mežgales ciems ir Leimaņu pagasta administratīvais centrs, kurā atrodas 

pagasta padome un ir pieejamo pašvaldības pakalpojumi, sociālie, medicīniskie u.c. 

pakalpojumi.  Mežgales ciemā ir izveidojies šāds funkcionālais zonējums: sabiedriskā 

apbūve, darījumu apbūve, mazstāvu dzīvojamā apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamā 

apbūve, tehniskās un komunālās apkalpes zona, kas tiek papildināta paplašinot 

mazstāvu dzīvojamo māju apbūvi un plānojot jaunas parku teritorijas.  

Leimaņu ciemam ir labs ģeogrāfiskais novietojums, tikai to attīstību un 

sasniedzamību kavē autoceļu kvalitāte. Ciems izveidojies gar valsts 1. šķiras autoceļu 

P 72, kā arī ciema teritoriju šķērso divi valsts 2. šķiras autoceļi V790 un V791. 

Leimaņu ciema centrālo daļu aizņem sabiedriskā un darījumu apbūve, ko ieskauj 

mazstāvu dzīvojamā apbūve. Izstrādājot teritorijas plānojumu plānotā (atļautā) 

teritorijas izmantošanā noteiktas jaunas jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu 

teritorijas gar valsts autoceļiem.  
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3.2. TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA 

Leimaņu pagasta teritorija ir iedalīta izmantošanas zonās, kas grafiski attēlota 

kartē „Leimaņu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” M 1:15 000 (mēroga 

noteiktība M 1:10 000), kurā attēlota arī Mežgales ciema un Leimaņu ciema plānotā 

(atļautā) teritorijas izmantošana” M 1: 2500 un M 1: 5000. To izmantošanas 

noteikumi detalizēti ir aprakstīti Leimaņu pagasta teritorijas plānojuma III sējumā 

„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Ar Leimaņu pagasta teritorijas plānojumu tiek noteiktas: 

1) Mežsaimniecības teritorijas. 

2) Ūdensobjektu teritorijas. 

3) Rekreācijas teritorijas. 

4) Lauksaimniecības teritorijas, t.sk. meliorētas lauksaimniecības teritorijas. 

5) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. 

6) Lauku apbūves teritorijas. 

7) Jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu apbūves teritorija. 

8) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas. 

9) Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas. 

10) Darījumu iestāžu apbūves teritorijas. 

11) Esošās un plānotās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

12) Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas, t.sk. kapsētu teritorijas. 

13) Līnijbūvju izbūves teritorijas. 

14) Teritorijas ar īpašu statusu. 

15) Rekultivējamā potenciāli piesārņotā teritorija. 

3.2.1. Mežsaimniecības teritorijas (M) 

Leimaņu pagastā 49 % no pagasta teritorijas aizņem meži. Leimaņu pagasta 

teritorijas plānojumā kā mežu teritorijas tiek izdalītas meža zemes, t.i., mežs, mežu 

izcirtumi, jaunaudzes, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā 

ietilpstošie un tam pieguļošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. 

Teritorijas plānojums paredz maksimāli saglabāt visas meža teritorijas. Mežos 

ir paredzēta mežsaimniecība un mežrūpniecība (saimnieciskos mežos), izņemot īpaši 

aizsargājamās teritorijas, mikroliegumu teritorijas un aizsargjoslas, kurās ir noteiktas 

īpašas prasības saskaņā ar likumdošanas prasībām. Aizsargājamo mežu kategorijā 
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ietilpst īpaši aizsargājamie mežu iecirkņi, dabiskie meža biotopi, mikroliegumi un 

dabas liegumi. 

Leimaņu pagasta teritorijā atrodas mikroliegumi mazajam ērglim (Jēkabpils 

virsmežniecības Slates mežniecības 182.kvartāla 7., 8., 10., 11., 12., 13. nogabalos ar 

kopējo platību 22,8 ha) un sūnu sugai ķīļlapei, Hellerai (Jēkabpils virsmežniecības 

Slates mežniecības 210.kvartāla 13. nogabalā un 211.kvartāla 14., 17.nogabalos ar 

kopējo platību 24,9 ha), kuru aizsardzībai jāievēro MK noteikumu Nr.45 

“Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 

(30.01.2001.) IV un V nodaļā noteiktās prasības, kā arī LR 16.03.2000. likumā „Sugu 

un biotopu aizsardzības likums” III nodaļā noteiktās prasības. 

Pagasta teritorijā atrodas arī daļa no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – 

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

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” Nr.348 (03.10.2000.). Dabas 

lieguma aizsardzībai jāievēro arī LR 02.03.1999. likums „Par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām” un LR MK noteikumu Nr. 415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (22.07.2003.) I, V daļās noteiktās 

prasības, kā arī apstiprinātais dabas aizsardzības plāns. Daļa no dabas lieguma 

„Kaušņu purvs” un daļa no dabas lieguma „Saltais purvs”, kuru aizsardzības režīmu 

reglamentē LR 02.03.1999. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un LR 

MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” I, V daļas.  

Teritorijas plānojumā aizsargjoslas ap purviem netika uzrādītas, tās ir 

nosakāmas mežu ierīcības projektos.  

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

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

Teritorijas plānojumā paredzēta lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju 

apmežošana. Ar Leimaņu pagasta lēmumu šajā teritorijā ir atļauta vienas dzīvojamās 

mājas ar palīgēkām būvniecība. 

Šīs teritorijas izmantojamas arī kā iedzīvotāju atpūtai un rekreācijai 

nepieciešamās teritorijas.  

3.2.2. Ūdensobjektu teritorijas (Ū) 

Kā ūdensobjektu teritorijas plānojumā ir noteiktas virszemes ūdenstilpes 

(ezeri, dažādas izcelsmes dīķi, citas mākslīgās ūdenstilpes), ūdensteces (upes, strauti 

un meliorācijas grāvji), kā arī ar to izmantošanu saistītā infrastruktūra. Lielākās upes 
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plūst galvenokārt pa pagasta robežu ar kaimiņu pašvaldībām un arī ir grūti pieejamas, 

nav izmantojamas tūrismam un rekreācijai. 

 3.2.3. Rekreācijas teritorijas (A, Ap) 

 Teritorijas plānojumā rekreācijas teritorijas nozīmē jaunas plānotas parka 

teritorijas (Ap) Mežgales ciemā, kuru izmantošana saistīta ar rekreāciju, zaļās zonas, 

sporta un kvalitatīvas dabas vides nodrošināšanu. Parku teritorijā ir pieļaujama arī 

īslaicīgas būves (āra kafejnīcas, kioska) būvniecība. 

 Leimaņu pagasta teritorijas plānojums paredz saglabāt esošos pagalmus un 

apstādījumus pie daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām un darījumu iestādēm. 

 Pie Skrīveru ezera plānota jauna rekreācijas teritorija (A), kas saistīta ar ezera 

izmantošanu peldsezonā kā peldvieta. 

3.2.4. Lauksaimniecības teritorijas (L), t.sk. meliorētas lauksaimniecības 

teritorijas (Lm) 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir viens no galvenajiem Leimaņu pagasta 

attīstības resursiem, tādēļ ir nepieciešams saglabāt vērtīgās lauksaimniecības zemes. 

Teritorijas plānojumā lauksaimniecības teritorijas izdalītas ar mērķi saglabāt 

lauksaimniecības zemju resursus (iekoptās lauksaimniecības zemes), teritorijai 

raksturīgo ainavu un veicinātu daudzfunkcionālas lauksaimniecības attīstību.  

Lauksaimniecības teritorijās atļautas darbības, kas norādītas III sējumā 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos - pieļaujama zemes transformācija 

zem ēkām vai būvēm, jaunveidojamo zemes gabalu minimālā platība - 2 ha, uz 

zemesgabala atļauts būvēt divas ēkas. Zemes īpašniekiem jāveic koplietošanas 

meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, jānodrošina maģistrālo novadgrāvju uzturēšana. 

Apmežojot mazvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, jāņem vērā to 

ainaviskā un ekoloģiskā vērtība. Zemes transformācija lauksaimniecības teritorijās 

veicama likumdošanā noteiktajā kārtībā.  

Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijā ir noteiktas nacionālas 

nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un izvirzīta prasība 

vietējo pašvaldību plānojumos precizēt šo zemju robežas. Saskaņā ar LR MK 

14.02.2006. noteikumu Nr.142  “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības 

teritorijām” izvirzītām prasībām nacionālas nozīmes zemju noteikšanas kritērijiem 

Leimaņu pagastā šādu teritoriju nav.  

Lauksaimniecības teritorijās atļauts izveidot arī viesu māju u.c. ar lauku 

tūrismu un rekreācijas saistītas ēkas un būves. Tas saistīts ar zemnieku saimniecību 
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vai piemājas saimniecību blakus iespējām tradicionālajai lauksaimniecībai 

nodarboties ar lauku tūrismu. 

3.2.5. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) 

Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijas plānojumā noteiktas, lai radītu 

labvēlīgas dzīves vides veidošanu ciemu teritorijās un nodrošinātu iedzīvotājus ar 

mājokļiem.  

Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo mazstāvu dzīvojamo apbūvi 

Mežgales un Leimaņu ciemos un nedaudz paplašināt to teritoriju ciemu robežās, kur ir 

iespējama inženierkomunikāciju pievienošana un pieejami piebraucamie ceļi. 

Minimālā jaunveidojamā zemesgabala platība - 2500 m2.  

3.2.6. Lauku apbūves teritorijas (LA) 

Teritorijas plānojums paredz pie Mežgales ciema un apdzīvotā vietā Skrīveri, 

veidot lauku apbūves teritorijas, kas paredzētas galvenokārt lauksaimniecībai un 

dzīvojamās apbūves attīstībai. Teritorijās atļauta arī darījuma funkcija un ar 

lauksaimniecību saistītas ražošanas attīstība, nosakot daudzveidīgākas saimniekošanas 

iespējas, nesablīvējot apbūvi un pēc iespējas saglabājot apkārtējās ainavas raksturu. 

Minimālā nesadalāmā zemes gabala platība lauku apbūves teritorijās noteikta       

5000 m
2
, paredzot zemes transformāciju tikai zem ēkām un ceļiem. 

3.2.7. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas (DzD) 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas izdalītas, lai nodrošinātu 

pašvaldības iedzīvotājus ar dzīvojamo platību un sociālajiem pakalpojumiem. 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo daudzdzīvokļu (daudzstāvu) dzīvojamo 

apbūvi Mežgales ciemā. Jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās māju apbūves teritorijas 

netiek plānotas. Galvenais uzdevums ir veikt esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

inženiertehniskā nodrošinājuma un estētiskās kvalitātes uzlabošanu, kā arī pagalmu 

labiekārtošanu – stāvlaukumu, soliņu, bērnu rotaļu laukumu izveidi. 

3.2.8. Jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu apbūves teritorijas (JDzD) 

Lai elastīgāk pielāgotos mainīgajai zemes tirgus situācijai un izmantotu 

satiksmes koridorus, kas šķērso Leimaņu pagasta teritoriju, teritorijas plānojums 

paredz veidot jauktas dzīvojamās un darījuma iestāžu teritorijas autoceļa P72 (Ilūkste 

– Bebrene – Birži) tiešā tuvumā Leimaņu ciema robežās. Kā jaukta dzīvojamā un 

darījumu iestāžu teritorija ir noteikta bijušā pienotavas teritorija Leimaņu ciemā un 

bijušā bērnudārza teritorija Mežgales ciemā. Šīs teritorijas nākotnē varētu dažādot 
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nodarbinātības iespējas, izmantojot dzīvošanai mazāk piemērotās, bet novietojuma 

ziņā izdevīgās teritorijas arī komerciāliem nolūkiem. 

3.2.9. Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (S un Sk – kapsētu teritorija) 

Teritorijas plānojumā sabiedriskās apbūves teritorijas noteiktas ar mērķi, lai 

pašvaldība varētu realizēt pašvaldībām uzliktās funkcijas - izglītības, medicīniskās un 

sociālās aprūpes funkcijas. Teritorijas plānojums paredz esošo sabiedrisko iestāžu 

teritoriju saglabāšanu Mežgales un Leimaņu ciemos un apdzīvotā vietā Stradi. Bijušā 

bērnudārza teritorijā Mežgales ciemā plānotā (atļautā) teritorijas izmantošanas 

noteikta kā jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorija. Ņemot vērā, ka esošais 

nodrošinājums ir pietiekošs, jaunas sabiedrisko iestāžu teritorijas pagastā netiek 

plānotas.  

Teritorijas  plānojumā tiek paredzēta esošās Leimaņu kapsētas paplašināšana – 

1,2 ha platībā. Jaunu kapsētu ierīkošanu pagasta teritorijas plānojumā neparedz. 

Dzīvnieku kapsētas pagasta teritorijā nav. Kritušos dzīvniekus savāc un utilizē 

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

3.2.10. Darījuma iestāžu apbūves teritorijas (D) 

Darījuma iestāžu apbūves teritorijas paredzētas komerciāla rakstura darījumu 

iestāžu, objektu apbūvei un to darbības nodrošināšanai. Teritorijas plānojums paredz 

saglabāt esošās darījumu teritorijas, kurās pašlaik izvietoti galvenokārt tirdzniecības 

uzņēmumi. Šīs teritorijas izvietotas Leimaņu un Mežgales ciemos. 

3.2.11. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (Rk) 

Karjeru izstrādes teritorijas un derīgo izrakteņu atradnes plānojumā noteiktas, 

lai rezervētu teritorijas derīgo izrakteņu ieguvei. Derīgo izrakteņu teritorijas 

plānojumā izdalītas pēc esošiem izpētes datiem.  

Perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas plānojumā paredzētas kā 

derīgo izrakteņu teritorijas, kas izstrādājamas pēc izpētes un atļaujas saņemšanas. 
Izstrādātie karjeri jārekultivē, nākotnē paredzot to mežsaimniecisku vai tūrisma un 

rekreācijas izmantošanu. 

3.2.12. Komunālās un tehnisko objektu apbūves teritorijas (T) 

Komunālā un tehniskā apbūve nozīmē teritorijas, kurās galvenais zemes un 

būvju izmantošanas veids ir valsts un pašvaldības inženierkomunikāciju objekti, kā arī 

transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes. Dzīvojamā apbūve šajā teritorijā nav 

pieļaujama.  
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Pagasta inženierinfrastruktūra teritorijas plānojumā noteikta atbilstoši esošajai 

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

inženierkomunikāciju izbūves vai esošo rekonstrukciju nepieciešamības pamatošanai 

nepieciešams izstrādāt ūdenssaimniecības tehniski ekonomisko pamatojumu. 

3.2.13. Līnijbūvju izbūves teritorijas (TL) 

Līnijbūvju teritorijas paredzētas valsts autoceļu, pašvaldības ceļu, meža ceļu, 

vietējas nozīmes ielu un ceļu izbūvei, kur ietilpst braucamās daļas, velosipēdistu ceļi, 

gājēju ceļi, apzaļumotās joslas (šo teritoriju robeža ir ielu sarkanā līnija), sabiedriskā 

transporta, kā arī teritorijas maģistrālo inženiertehnisko apgādes tīklu un būvju 

izvietošanai. 

Satiksmes infrastruktūra teritorijas plānojumā noteikta atbilstoši esošajai 

situācijai. Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo valsts un pašvaldības autoceļu 

tīklu, saglabāt un attīstīt iekšējo ceļu tīklu, tādējādi garantējot drošu un ērtu satiksmi 

un pieslēgumus valsts autoceļiem.  

3.2.14. Detālplānojuma izstrāde 

Teritorijas plānojums nenosaka teritorijas, kurās obligāti izstrādājami 

detālplānojumi. Detālplānojumi izstrādājami likumdošanā un Leimaņu pagasta 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā 

kārtībā.  

3.2.15. Teritorijas ar īpašu statusu 

 Teritorijas plānojumā teritorijas ar īpašu statusu tiek izdalītas dabas liegumu, 

mikroliegumu, dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības teritorijas, kuru aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi noteikti 3.sējumā Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Šajās teritorijās nav paredzēta ne 

apbūve, ne videi kaitīgu rūpniecības uzņēmumu izveide un attīstība, teritorijās tiek 

saglabātas līdzšinējās dabas un kultūras vērtības. 

3.2.16. Rekultivējamā potenciāli piesārņotā teritorija  

Rekultivējamā teritorija plānojumā izdalīta, lai sekmētu ainaviski degradētu 

bijušās atkritumu izgāztuves teritorijas sanāciju. 

Atkritumu izgāztuvei teritorijas plānojumā netiek prognozēta tās turpmāka 

izmantošana.  

Pagasta plānojumā izdalīta rekultivējamā teritorija - bijušā atkritumu izgāztuve 

„Bērzgala”. 
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4. TERITORIJAS PLĀNOJUMA KONCEPCIJA 

Leimaņu pagasta teritorijas plānojuma struktūra ir veidota, lai dotu pašvaldībai 

attīstības iespējas, nodrošinātu tās atsevišķo teritoriju pilnvērtīgu funkcionēšanu, 

inženiertehnisko un transporta nodrošinājumu, tajā pat laikā saglabājot dabas un 

kultūrvēsturiskās vērtības, un nodrošinot vides aizsardzības prasības. 

Lai pagasta teritorija netiktu haotiski apbūvēta, teritorijas plānojums nosaka 

telpiskās attīstības galvenās vadlīnijas un principus: 

(1) Jauna blīva apbūve tiks koncentrēta galvenokārt Mežgales un Leimaņu ciemu 

robežās, maksimāli izmantojot esošos inženiertīklus. 

(2) Ārpus Leimaņu ciemam tiek paredzēta mazāk blīva apbūve, kas atbilst lauku 

teritorijām – lauku apbūves teritorijas, kur paredzēta mazāka atdalāmā zemes 

gabala platība. 

(3) Tiek atbalstīta jaunu viensētu un ar lauku tūrismu saistītu objektu attīstība 

lauksaimniecības teritorijās. 

(4) Maksimāli tiek saglabātas lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijas. 

(5) Teritorijas plānojumā paredzēts paplašināt Dzelzīšu karjera smilts ieguves 

apjomus un plānotas daudzas jaunas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas.  

(6) Tiek respektēta bioloģiskā daudzveidība. Dabas liegumu teritoriju  

izmantošanu bez teritorijas plānojuma,  reglamentē dabas aizsardzības plāni un 

individuālie izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi u.c. vides 

likumdošana.  

(7) Tiek saglabāts un attīstīts pagasta iekšējais autoceļu tīkls. 

(8) Leimaņu ciemā gar valsts 1.šķiras autoceļu P 72 tiek plānotas darījumu iestāžu 

un dzīvojamās apbūves teritorijas un perspektīvā tūrisma attīstības zona 

(maršruts „Pa Sēlijas baltajiem ceļiem”). 

(9) Teritorijas plānojumā Mežgales ciemā un pie Skrīveru ezera plānotas jaunas 

rekreācijas teritorijas. 
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1.tabula 
Leimaņu pagasta smilts-grants un smilts atradnes raksturojums 

 

Nosaukums 

Kvalitātes raksturojums Biezums, m 

Platība, 
ha 

Krājumi, tūkst. m3 

Izpētes 
gads 

Izmantošanas 
nozares, kurām atradne 

pētīta 

grants un 
akmeņi 

>5,0 mm, % 
no-līdz 

smilts 
<5,0 mm, 

% 
no-līdz 

segkārtas 
no-līdz 

vid. 

derīgā 
slāņa 

no-līdz 
vid. 

izpētītie 
A 

novērtētie 
N 

Laukāres 1 0,0-59,7 40,3-100 0,0-9,0 
- 

3,0-21,0
9,5 152,5 17253,0 16625,0 

1981 
1983 
1987 

būvniecībai, ceļu 
būvei 

 
 
 

                                                 
1 tikai daļa no atradnes atrodas Leimaņu pagastā, krājumi un platība dota tikai pagasta teritorijā  
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2.tabula 
Leimaņu pagasta smilts-grants un smilts prognozēto resursu laukumu raksturojums 

 

Nr. 
p.k. Nosaukums 

Kvalitātes raksturojums Biezums, m 

Platība, 
ha 

Prognozētie 
resursi, 
milj.m3 

Izpētes 
gads 

Izmantošanas nozares, 
kurām derīgais 
izraktenis pētīts 

grants un 
akmeņi 

>5 mm, % 
no-līdz 

smilts 
<5 mm, % 

no-līdz 

segkārtas 
no-līdz 

vid. 

derīgā slāņa 
no-līdz 

vid. 

1. Zanāni nav datu nav datu nav vid.8,0 125,0 10,0 1978 ceļu būvei 

2. 
 

Laukāres 1 

 
0,0-48,1 51,9-100 0,4-10,5 

3,2 
5,5-33,6 

18,3 633,9 116,0 1987 būvniecībai, ceļu būvei 

 

                                                 
1 tikai daļa no prognozēto resursu laukuma atrodas Leimaņu pagastā, platība un prognozēto resursu daudzums dots tikai pagasta teritorijā. Prognozēto resursu laukums 
izvietots pie tāda paša nosaukuma atradnes 
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3.tabula 
Leimaņu pagasta dolomīta atradnes raksturojums 

 

Nosaukums 
 

Kvalitātes raksturojums Biezums, m 

Platība, 
ha 

Krājumi, tūkst.m3 

Izpētes 
gads 

Izmantošanas 
nozares, kurām 
atradnes pētītas 

CaO, % 
MgO, % 
no - līdz 

Spiedes pretestība 
ar ūdeni piesūcin. 

paraugam, 
MPa, no-līdz 

segkārtas, 
no-līdz 

vid. 

derīgā 
slāņa 

no-līdz 
vid. 

izpētītie 
A 

novērtētie 
N 

Zasa 1 28,5-29,8 
17,9-18,4 16,1-25,6 4,0-13,0 

- 
6,0-16,6 

11,8 630,9 - 74449.7 1989 
šķembām, 

būvkaļķiem 
dolomīta miltiem 

 

                                                 
1 tikai daļa no atradnes atrodas Leimaņu pagastā, krājumi un platība dota tikai pagasta teritorijā 
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4.tabula 
Leimaņu pagasta dolomīta prognozēto resursu laukuma raksturojums 

 

Nosaukums 
 

Kvalitātes raksturojums Biezums, m 

Platība, ha Prognozētie 
resursi, milj.m3 

Izpētes 
gads 

Izmantošanas 
nozares, kurām 

derīgais izraktenis pētīts 
CaO, % 
MgO, % 
no -līdz 

Spiedes pretestība 
ar ūdeni 

piesūcinātam 
paraugam, 

MPa, no -līdz 

segkārtas 
no-līdz 

vid. 

derīgā slāņa 
no-līdz 

vid. 

Ziemeļsusēja, 1 
III iecirknis nav datu 17,0-21,2 2-9,2 

6.6 
10-14 
12.2 390,8 47.6 1989 šķembām 

 

                                                 
1 tikai daļa no prognozēto resursu laukuma atrodas Leimaņu pagastā, platība un prognozēto resursu daudzums dots tikai pagasta teritorijā 
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5.tabula 
Leimaņu pagasta kūdras atradņu1 raksturojums 

 

Nr 
p. 
k. 

Nosaukums 

Nr. 
Kūdras 

fondā un 
uz kartes 

Izpētes 
pakāpe 

Atradnes platība, ha Kūdras dziļums, m Kūdras resursi 
(krājumi) Kūdras 

iegulas 
tips 

Kūdras īpašību 
raksturojums 

Izmantošanas 
virziens “0” 

robežās 

rūpnieciski 
izmanto- 

jamā dziļuma 
(0,9m) robežās 

lielākais vidējais tūkst.m3 rūpnieciskie 
tūkst. t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ļevanu 
(Vagulānu) 2 3861 P 69 nav datu 

(n.d.) 1,8 n.d. 547 n.d. A 
R 15 – 45 
A 2,1 – 8,1 
W 84,6 – 92,5 

Lauksaimniecībā 

2. Priekšānu 3862 P 4 n.d. 1,0 0,8 n.d. n.d. Z n.d. Lauksaimniecībā 

3. Bez 
nosaukuma 3863 P 5 n.d. >1,0 1,0 20 n.d. Z n.d. Lauksaimniecībā 

4. Zanānu 3864 P 5 n.d. >1,0 1,0 40 n.d. Z n.d. Lauksaimniecībā 

5. Tiltiņu 3865 P 15 6 >1,0 1,0 60 n.d. Z n.d. Mēslojumam 

6. Aukskešu 3866 P 10 4 >1,0 1,0 40 n.d. Z n.d. Mēslojumam 

7. Aldaunīcas 
(Saltais) 2 3867 P 78 n.d. 1,7 n.d. 624 n.d. A 

R 15 – 45 
A 3,7 – 9,0 
W 88,4 – 88,8 

Lauksaimniecībā 

                                                 
1 daļa no tabulā iekļautajām kūdras iegulām neatbilst kūdras atradnes1 statusam, jo par kūdras atradni sauc kūdras iegulu, kuras platība rūpnieciski izmantojamā dziļuma 
(0,9 m) robežās ir lielāka par 1 ha un tās vidējais dziļums pārsniedz 1 m 
2 tikai daļa no atradnes atrodas Leimaņu pagastā; atradnes “0” robežas platība un kūdras resursi (tūkst. m3) doti tikai pagasta teritorijā, pārējie rādītāji – kopējie visai 
atradnei   
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8. Šķībais 2 3901 P 16 70 3,0 1,9 238 931 A 
R 15 - 45 
A 1,9 – 6,3 
W 91,1 – 95,3 

Lauksaimniecībā 

9. Apiņu 3903 P 21 n.d. 2,0 1,0 126 n.d. Z n.d. Mēslojumam 

10. Endzelnieku 3904 P 6 n.d. 1,5 0,8 54 n.d. P n.d. Lauksaimniecībā 

11. Sodānu 3905 P 11 n.d. 4,5 2,0 121 n.d. A 
R 40 - 60 
A 8,4 – 21,3 
pH 3,5 

Lauksaimniecībā 

12. Šķērstānu 3906 P 4 n.d. 1,5 1,0 24 n.d. A n.d. Lauksaimniecībā 

13. Bimbuļkapču 3907 P 47 n.d. 2,2 1,0 376 n.d. A 

R 15 - 45 
A 3,9 
W 86,2 
Sapropelis 

Lauksaimniecībā 

14. Dobeļu 2 3908 P 54 n.d. 1,0 n.d. 234 n.d. Z 
R 40 – 50 
A 12,2 – 27,5 
pH 6,5 – 7,0 

Mēslojumam 

15. Lielais 
Aknīstes  3 4808 A+P 8 948 8,2 4,0 240 5092.4 A 

R 10 – 55  
A 0,69 – 12,3 
W 91,6 – 96,07 
pH 6,0 – 6,5 

Lauksaimniecībā 

 
Piezīmē: Dati par kūdras atradņu platību un resursiem (izņemot Lielo Aknīstes purvu) doti saskaņā ar Latvijas PSR 1980.gada Kūdras fondu, pārējie atradnes raksturojošie rādītāji – saskaņā ar 
Latvijas PSR 1962.gada Kūdras fondu. 
Apzīmējumi: 
4. kolonā: P – prognozēto resursu kategorija, A – izpētīto krājumu kategorija 
11. kolonā: A – augstā tipa, P – pārejas tipa, Z – zemā tipa 
12. kolonā: R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – kūdras dabīgais mitrums (%) 
                                                 
3 tikai neliela daļa no atradnes atrodas Leimaņu pagastā; atradnes “0” robežas platība un kūdras resursi (tūkst. m3) doti tikai pagasta teritorijā un ir ļoti aptuveni; pārējie 
rādītāji (izpētes pakāpe, platība rūpnieciskā dziļuma robežās, kūdras dziļums, kūdras rūpnieciskie krājumi tūkst.t, kūdras īpašību raksturojums u.c.  – kopējie visai atradnei. 
Lielā Aknīstes purva raksturojošie rādītāji doti saskaņā ar LVĢMA Derīgo izrakteņu atradnes pasi, kura sagatavota 2006.gada 14.augustā. 
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6.tabula 
Leimaņu pagasta sapropeļa iegulu raksturojums 

 

Nr. 
p.k. 

Iegulas 
nosaukums, 

sinonīms 

Iegulas 
izpētes 
pakāpe 

Ezera 
platība 

(ha) 

Ūdens 
dziļums (m) 

max. 
vid 

Sapropeļa 
iegulas 

platība (ha) 

Sapropeļa 
slāņa 

biezums (m) 
max. 
vid. 

Sapropeļa 
resursi 

tūkst.m3 
tūkst.t 

Sapropeļa klase (veids)  
un kvalitatīvie rādītāji (%) 

Izmantošanas 
virziens 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Augšķiešu 
Augšķieru P 3,5 3,2 

2,5 2,7 5,8 
4,0 

108 
13 Organogēns Mēslojums, 

dziedniecība 

2. Skrīveru P 7,5 4,5 
2,8 6,4 

5,6 
3,5 

 
 
- 

2,0 
 
- 

1,5 

189 
22 

 
tajā skaitā: 

 
108 
12 

 
81 
10 

 
Organogēns 
 
 
(kūdrains) 
A 17,3 
W 95,5 
 
(zilaļģu) 
A 7,3 – 24,9 (vid. 14,1) 
W 93,7 – 96,0 (vid. 94,8) 

Mēslojums, 
ārstnieciskās 

dūņas 

 
Apzīmējumi: 3. kolonā: P – prognozēto resursu kategorija 
                      9. kolonā: A – sapropeļa pelnainība (%), W – sapropeļa dabīgais mitrums (%) 
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7.tabula 
Leimaņu pagasta pašvaldības autoceļu saraksts 

 
Nr.p. 

k. 
Ceļa 
Nr. 

kartē 

Autoceļa nosaukums Adrese (km) Svarīgākie autoceļu parametri Īpašas atzīmes (m2) 
no līdz garums (km) 

 
seguma veids 

A grupa 
1. 1 Vikplēši - Mazzānāni 0,0 3,56 3,56 Grants  
   3,56 4,28 0,72 Bez seguma  

2. 2 Vārpiņas - Lapas 0,0 6,30 6,30 Grants  
3. 3 Medesnieki - Bērzgale 0,0 4,92 4,92 Grants  
4. 4 Skrīveri - Dodeļi 0,0 1,64 1,64 Grants  
5. 5 Leimaņi - Sējiņi 0,0 3,88 3,88 Grants  
  Kopā A grupa:   21,02   

B grupa 
6. 6 Priekšāni - Dodeļi 0,0 1,36 1,36 Grants  
   1,36 2,46 1,10 Bez seguma  

7. 7 Stradi - Cīrulīši 0,0 0,59 0,59 Grants  
8. 8 Bērzgale - Sidrabiņi 0,0 0,71 0,71 Grants  
9. 9 Bērzgale - Stradi 0,0 1,20 1,20 Grants  
10. 10 Vagāni - Skrīveri 0,0 0,78 0,78 Grants  
11. 11 Rūķīši - Riekstiņi 0,0 1,00 1,00 Grants  
12. 12 Kalēji - Šķērstāni 0,0 1,73 1,73 Grants  
13. 13 Mežgale - Zodāni 0,0 1,59 1,59 Grants  

   1,59 2,36 0,77 Bez seguma  
14. 14 Mežgale - Grantiņi 0,0 0,13 0,13 Melnais  

   0,13 3,02 2,89 Grants  
15. 15 Priedes - Līči 0,0 1,59 1,59 Grants  
16. 16 Pļaviņas - Purmaļi 0,0 0,90 0,90 Grants  
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17. 17 Pureņi – Lejas Kalnieši 0,0 2,90 2,90 Grants  
18. 18 Lapas - Ošāni 0,0 2,28 2,28 Grants  

  Kopā B grupa:   21,52   
C grupa 

19. 19 Līvas - Rugāji 0,0 1,04 1,04 Grants  
   1,04 1,76 0,72 Bez seguma  

20. 20 Kapāres - Dzelzīši 0,0 0,57 0,57 Grants  
21. 21 Cerīņi - Zāģeri 0,0 0,80 0,80 Grants  
22. 22 Silvas - Lāčplēši 0,0 0,92 0,92 Grants  

   0,92 1,02 0,10 Melnais  
23. 23 Silvas - Ezermalas 0,0 1,02 1,02 Grants  
24. 24 Stagari - Oši 0,0 0,33 0,33 Grants  
25. 25 Audriņi - Vecumi 0,0 0,72 0,72 Grants  
26. 26 Skrīveri - Ezermalas 0,0 0,34 0,34 Grants  
27. 27 Āres - Vāgāni 0,0 0,75 0,75 Grants  
28. 28 Pļaviņas - Klāvi 0,0 1,50 1,50 Grants  

  Kopā C grupa:   8,81   
Ielas 

29. - Nākotnes iela 0,0 0,210 0,210 melnais 1050 
  Kopā ielas:   0,210  1050 
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8.tabula 
Leimaņu pagasta ūdensapgādes urbumu raksturojums 

 
LVĢMA  
Nr. DB 
un uz 
kartes 

Koordinātas, m 
(LKS 92 sistēma) 

Urbuma 
atveres 

absolūtais 
augstums, 

m 

Urbuma 
dziļums, 

m 

Urbša-
nas 
gads 

Ūdens 
horizonts 

Filtra intervāls, m 
Statiskais 
līmenis, m 
no zemes 
virsmas 

Sūknē-
šanas 
debits, 

l/s 

Pazemi-
nājums,

m 

Urbuma 
tagadējais 

statuss 
Adrese 

X Y no līdz 

7336 6242226 616633 130 50 1972 D3 pl 39 50 16 2.5 8.6 darbojošs Bērzgales pamatskola 
7337 6238821 614866 121 36 1967 D3 pl 28 36 3.8 6 0.6 rezervē ciem. Mežgale, « Imanti – 1 » 
7338 6238673 614753 121.3 42 1974 D3 pl 28.1 42 4 6 5.4 darbojošs dz. mājas « Imanti – 2 » 
22107 6243051 621373 120 47 1966 D3 pl 25 47 9.6 3 2.5 neizmanto ferma ‘Zānāni » 
22108 6234488 611504 113.3 29 1967 D3 pl 19 29 1.6 4 2.6 neizmanto ferma “Augstrozes” 
22109 6242048 618817 123 45 1969 D3 pl 33 45 12.8 3 2.05 neizmanto ciem. Leimaņi ( Birznieki) 
22110 6241858 619123 124 42.5 1971 D3 pl 31.2 42.5 10.5 1 0.2 darbojošs ciem. Leimaņi (Mežgale) 
22111 6240643 619478 122 42 1971 D3 pl 31 42 6.7 1 0.6 neizmanto ferma « Skrīveri » 
22527 6236717 615277 118 30 1967 D3 pl 20.2 30 3.8 3 1.6 neizmanto ferma “Strazdi” 
22529 6234299 609094 112 30 1967 D3 pl 25 30 5.5 3 2.9 neizmanto ferma « Līči » 
22562 6242184 619044 124 125 1977 D3 gj 102 125 21 2 5 darbojošs Leimaņu krejotava 
22587 6242706 619244 118 42 1965 D3 pl 28 42 9.4 2 1 darbojošs ferma « Līves » 
25024 6242875 618424 124 33 2007 D3 pl 29.1 32.1 13.7 0.55 0.3 darbojošs saimn. « Riekstiņi » 
25025 6242647 618658 122 30.4 2007 D3 pl 26.4 29.4 10.9 0.55 0.2 darbojošs saimn. “Sauši” 

 
D3 pl – Pļaviņu pazemes ūdens horizonts 
D3 gj – Gaujas pazemes ūdens horizonts  




