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IEVADS 

 
Saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” pašvaldībām ir aktīvi jāiesaistās 

reģionālajā plānošanā un teritorijas attīstības stratēģiju izstrādē, lai ar reģionālo attīstību 
saistīto jautājumu risināšana un līdzsvarota attīstība noritētu pēc iespējas efektīvāk. 

 
Dvietes pagasta teritorijas plānojuma  izstrāde uzsākta , pamatojoties uz Dvietes 

pagasta padomes 2004.gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr.2 (sēdes protokola izraksts nr.1, 
3 &.”Par Dvietes pagasta teritorijas plānojuma, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un 
attīstības programmas aktualizāciju”.  

Dvietes pagasta teritorijas plānojumu uzsāka izstrādāt saskaņā ar LR MK 
noteikumiem nr.423 “Noteikumi par teritorijas plānojumiem” 
(2000.05.12.),  ievērojot tajos minēto teritorijas plānu izstrādāšanas kārtību un 
procedūru, Latvijas Būvnormatīviem, pašvaldības konceptuālajiem dokumentiem un 
citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem teritorijas plānošanā, pamatojoties uz vides 
aizsardzības institūciju rekomendācijām un pagastā darbojošos uzņēmumu un iestāžu 
attīstības plāniem. 
 2004.gada 1. jūlijā ar  vēstuli Nr. 1-21/239, Dvietes pagasta padome griezās 
Valsts mērķdotācijas teritorijas plānojumu piešķiršanas komisijā ar lūgumu par pasākumu 
maiņu, un komisija veica grozījumus  Valsts mērķdotācijas teritorijas plānojumu 
piešķiršanas komisijas sēdes 19.12.2003 lēmumā  nr. 13 (protokols Nr. 11; 2&) 2.punktā 
un tika izslēgts pasākums „Detālplānojumu izstrādāšana”„ 

 2004.gada novembrī tika grozīts teritorijas plānošanas izstrādes darba 
uzdevums, un turpmākā teritorijas plānojuma izstrāde tika veikta saskaņā ar LR MK 
noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi.” "( 
19.10.2004.). 
 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums ir sagatavots, balstoties uz pašvaldības 
rīcībās esošo informāciju, valsts institūcijās (Daugavpils reģionālā vides pārvalde, 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Daugavpils rajona padomes 
Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Daugavpils rajona padome, Valsts zemes 
dienesta Dienvidlatgales reģionālā nodaļa,  VAS „Latvijas valsts ceļi”, Valsts meža 
dienesta Daugavpils virsmežniecība, VAS “Latvijas valsts meži”, a/s “Latvenergo”, SIA 
”Lattelekom”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Daugavpils brigāde, Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūras Daugavpils filiāle”, 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, AS „Latvijas gāze” u.c. institūcijas) 
pieejamās informācijas, valsts un pašvaldības iestāžu speciālistu viedokļiem un 
plānojuma izstrādē iesaistīto ekspertu slēdzieniem.  

 
Teritorijas plānojuma tekstuālā daļa strukturēta divās daļās: „Paskaidrojuma 

raksts” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Teritorijas plānojuma 
sastāvā tiek iekļauts arī pārskats par Dvietes pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma 
izstrādi. 
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„Paskaidrojuma rakstā” ietilpst šāda informācija:   
 

1)  teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts, ietverot resursu, infrastruktūras, 
ekonomisko aktivitāšu un citu aspektu raksturojumu, izvērtējot teritorijas attīstības 
priekšnoteikumus, 

 
2) teritorijas attīstības pamatnostādnes, t.sk. teritorijas attīstības vīzija, ilgtermiņa un 
īstermiņa mērķi un virzieni, saskaņā ar Laucesas pagasta sociālās un ekonomiskās 
attīstības plānu (attīstības programmu),   

 
3) teritorijas perspektīvās (atļautās) izmantošanas risinājumi un to pamatojumus. 
 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” iekļauj:  

 
1) teritorijas izmantošanas mērķus, 
2) informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu, 
3) prasības dažādu teritoriju izmantošanai, 
4) aizsargjoslas un aprobežojumi tajās, 
5) prasības, ko izvirza Daugavpils baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 
6) būvtiesību īstenošanas kārtība, 
7) prasības detālplānojumiem, 
8) citus Dvietes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 
 
”Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” ir ietverti detalizēti nosacījumi un 
prasības teritorijas izmantošanai, t.sk. nekustamo īpašumu sadalīšanai (vai apvienošanai), 
piekļūšanai, apbūvei un labiekārtošanai (apbūves blīvuma un intensitātes parametri, 
prasības infrastruktūras nodrošinājumam u.c.) saskaņā ar MK noteikumu Nr. 883 
(19.10.2004.) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 25.punkta 
prasībām. Apbūves noteikumi, tiek apstiprināti kā Dvietes pagasta saistošie noteikumi. 
 
Teritorijas plānojuma grafiskā daļa veidota mērogā 1: 10 000, LKS - 92 sistēmā, analogā 
un digitālā veidā. Kartēs ir ietverta informācija par esošo zemes lietojumu, apbūvi, 
infrastruktūras nodrošinājumu atbilstoši kartes mēroga (1 cm uz kartes – 100 m dabā) 
detalizācijas iespējām, kā arī ietverta kadastra informācija (zemes īpašumu robežas), 
aprobežojumi (aizsargjoslas) un plānotās (atļautās) izmantošanas zonējums.  
 
Dvietes pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats (saistošie noteikumi) pagasta 
teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. 
 
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālos plānojumus un uzsākot 
jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, būvprojektēšanu 
un būvniecību, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko 
darbību Dvietes pagasta teritorijā.  
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1.TERITORIJAS PLĀNOJUMA PAMATPRINCIPI. 
IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS 
 

Teritorijas plānojums ir svarīgs instruments pašvaldības attīstības programmas 
mērķu sasniegšanai, piešķirot tiem telpisku dimensiju. Teritorijas plānojums formulē 
telpiskās attīstības iespējas, nosaka rakstveidā un grafiski plānoto (atļauto) teritorijas 
izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. 
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas dokuments vai to 
kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Vietējās pašvaldības plānojums ir saistošs visām pārvaldes 
institūcijām, kuras nodarbojas ar zemes apsaimniekošanu un visiem nekustamā īpašuma 
īpašniekiem. 

Teritorijas plānošanas uzdevumi ir šādi: 
• izvērtēt vietējās pašvaldību teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā 

izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus; 
• radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 
• iekļauties kaimiņvalstu un Eiropas Savienības teritorijas plānošanas 

pasākumos; 
• radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas 

nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai; 
• garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas 

plānojumu; 
• veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas 

funkcionēšanu; 
• saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, 

kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 
 

Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumu izstrādā, pamatojoties uz spēkā esošo 
plānojumu (ja tāds ir), teritorijas attīstības programmu, administratīvo teritoriju robežu 
plāniem un topogrāfisko vai kartogrāfisko materiālu, zemes īpašumu struktūru, darba 
uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei, citiem attiecīgajā teritorijā spēkā esošiem 
plānojumiem, nacionālajām programmām un nozaru attīstības plāniem, to teritoriju 
attīstības plāniem, kuras robežojas ar plānojamo teritoriju, valsts institūciju un pašvaldību 
konceptuālajiem dokumentiem, kas attiecas uz plānojumā ietverto teritoriju, īpaši 
aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem un dabas aizsardzības plāniem. 
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1.1.PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATPRINCIPI: 
 
 

• Ilgtspējīgas attīstības princips 
Pagasta  teritorijas plānojums paredz nodrošināt nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu 
izmantošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu. 
 
• Atklātības princips 
Pagasta plānojuma izstrādāšanas procesā dažādos etapos, caur publikācijām presē un 
anketēšanu, iesaistīti rajona iedzīvotāji. Visā plānojuma izstrādes gaitā aktīvi darbojās 
darba grupa, pieaicinot dažādus speciālistus, nodrošināts informācijas un lēmumu 
pieņemšanas atklātums. 
 
• Nepārtrauktības un pēctecības princips 
Plāns izstrādāts saskaņā ar pagasta attīstības programmas izvirzītajiem mērķiem un 
pamatnostādnēm. Vienlaicīgi ar plānojuma izstrādi tika konstatēta nepieciešamība 
pārskatīt programmas stratēģisko daļu. 
 
• Interešu saskaņotības princips 
Attīstības plāna izstrādes pirmajā etapā tika sagatavota attīstības programma, kurā 
atspoguļotas nozaru intereses, galvenās problēmas un attīstības mērķi. Turpmākajā 
plānošanas procesā šīs intereses tika savstarpēji teritoriāli izvērtētas, atklāti galvenie 
attīstības konflikti un, balstoties uz prioritātēm, notika interešu saskaņošana. 
 
• Reģionālās attīstības princips 
Plānojuma izstrādes gaitā ir ņemtas vērā visas rajona teritorijas dabas vides un 
kultūrvides raksturīgās īpatnības un attīstības potenciāls. 
 
• Daudzveidības princips 

Pagasta teritorijas plānojums nodrošina dabas vides, kultūrvides, resursu un 
saimnieciskās darbības daudzveidību. 
 
• Subsidaritātes princips 
Pagasta plānojums nosaka pagasta teritorijas esošo, plānoto un atļauto izmantošanu 
kopējām pagasta attīstības vajadzībām. 
 
• Konkurences princips 

Pagasta plānojums balstās uz attīstības programmā atklātajām teritorijas attīstības 
priekšrocībām un attīstības prioritātēm. Plānojums rada vienlīdzīgus priekšnoteikumus 
uzņēmējdarbībai attīstībai visā pagasta teritorijā. 
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1.2.ZIŅOJUMS PAR PLĀNOJUMA ATBILSTĪBU AUGSTĀKA 
LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 
 
 

Izstrādājot Dvietes pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju, tika ņemti vērā 
augstāka līmeņa plānošanas dokumenti. Nacionālais plānojums, kas joprojām atrodas 
izstrādes stadijā, nosaka valsts intereses un prasības valsts teritorijas izmantošanā un 
attīstībā.  

Izstrādājot teritorijas plānojumu, ir izvērtēti šādi plānošanas dokumenti: 
• Latgales attīstības plāns (2000.gada augusts); 
• Latgales telpiskais struktūrplāns (2004.gads) Latgales tūrisma  

attīstības stratēģija; 
• Daugavpils rajona sociāli ekonomiskās attīstības programma 

(apstiprināta 1999.gada 21.jūnijā – atrodas aktualizācijas stadijā);  
• Daugavpils rajona teritorijas plānojuma 1.redakcija;   
• Daugavpils rajona teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projekts,  
• Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (2003.);  
• Dvietes senlejas ekotūrisma attīstības koncepciju (2002) ;  
• Ekotūrisma attīstības stratēģiju (2001). 

 
Dvietes pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijā ir ievērtēti un uzsvērti pašvaldībai 

būtiskākie virzieni. Galvenie reģiona attīstības virzieni, kas ir aktuāli arī Dvietes pagasta 
pašvaldībā: 

• Cilvēkresursu attīstība; 
• Infrastruktūras attīstība (t.sk. sakaru);  
• Produktīvā sektora attīstība; 
• Izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana; 
• Tūrisma attīstība. 

Izvērtējot Dvietes pagasta lomu un vietu reģionā un rajonā saistībā ar šiem 
dokumentiem, jāsecina, ka pagasta iespējas attīstīties var balstīt uz dabas, kā arī 
lauksaimniecības zemju resursiem, mazāk uz ģeogrāfisko novietojumu, taču attīstība 
šajos sektoros nespēs nodarbināt visus pagasta iedzīvotājus. Pagasta attīstība ir cieši 
saistīta ar cilvēkresursu  attīstību – iedzīvotāju iespējām pārkvalificēties, apgūt 
uzņēmējdarbības pamatus, gūt jaunas ierosmes. Būtiska Dvietes pagasta  problēma – 
saglabāt cilvēkresursu kapacitāti pagastā, nodrošināt darbavietas pagasta ekonomiski 
aktīvajiem iedzīvotājiem, jo darbaspēka aizplūšana no pagasta ir būtiska pašvaldības 
problēma.  

Visu līmeņu attīstības programmas akcentē atbalstu mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstībai, taču netiek piedāvāts mehānisms, kā šo atbalstu realizēt. Lai 
aktivizētu vietējo sabiedrību, labs iesākums ir dažādu interešu kopu, sabiedrisku 
organizāciju veidošanās vietējā sabiedrībā. Pagasta „brīvā niša” varētu būt ekoloģiski 
tīras produkcijas ražošana, sava tūrisma piedāvājuma izstrāde, līdzdalība rajona līmeņa 
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tūrisma projektos. Skola un kultūras nams ir Dvietes pagasta sabiedriskās dzīves balsts, 
tāpēc viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem ir atrast līdzekļus to uzturēšanai un 
atjaunošanai. Jāatzīst fakts, ka pašvaldībā ar salīdzinoši nelielu iedzīvotāju skaitu un 
budžetu ir grūti piesaistīt līdzekļus infrastruktūras un sociālo objektu attīstībai.  
 
 
 
 
1.3.NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI 
 
   

2003.gadā izstrādāts Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns. 
Daugavas baseinā ietilpstošās Daugavpils rajona pašvaldības (tajā skaitā arī Dvietes 
pagasts) ir atbildīgas par Daugavas baseina ūdens kvalitātes saglabāšanu un noteikto 
pasākumu kopumu ievērošanu. 

 
 
Daugavpils rajonā realizējas Dienvidlatgales sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas projekts, kura realizēšanas rezultātā Daugavpils rajona Demenes 
pagastā tiks izveidota Dienvidlatagales reģionālā sadzīves atkritumu izgāztuve. Dvietes 
pagasts iesaistījies Denvidlatgales sadzīves atkritumu izgāztuves projektā. 2005.gadā  
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” ir 
saņēmusi tehniskos nosacījumus projektam , par Dvietes pagasta  sadzīves atkritumu 
izgāztuves „Smiltaine” slēgšanas un rekultivācijas (0,4 ha platībā) projekta izstrādei. 

 
 
Dabas parkam „Dvietes paliene” no 2005.gada tiek izstrādāts aizsardzības 

plāns, kuru  izstrādā Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Dabas parka teritorija ietilpst 
Dvietes, Ilūkstes novada Pilskalnes un Bebrenes pagastos, kā arī Jēkabpils rajona 
Dunavas pagastā. Šobrīd ir izstrādāts „Dvietes palienes” apsaimniekošanas plāns 
2003.-2008. gadiem. 

 
 
Pagasts ir realizējis un realizē šobrīd virkni projektu, kuri nozīmīgi ir tieši pagasta 

mērogā. Svarīgākais projekts ir Dvietes ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
attīstības projekts. 

 
 
Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes 

attīstība un pilnveidošana” projekta „Daugavpils rajona pašvaldību Informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas tīkla izveides pilotprojekts” ietvaros, Dvietes 
pagasta teritorijā tiks izveidota IKT infrastruktūra, kura sniegs iespēju pašvaldībai un tās 
iestādēm izmantot IT infrastruktūru, kā arī sniegs iespēju pielietot mūsdienu tehnoloģijas 
pašvaldības uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 
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Saskaņā ar valdības izstrādāto novadu veidošanas projektu, Dvietes pagasts ir 
iekļauts Ilūkstes novadā. 

Ilūkstes novads: Ilūkstes pilsēta, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Sventes, 
Šēderes pagasti. 

• Teritorijas platība: 677.4 km2.  
• Iedzīvotāju skaits: 11 238. 
• Ieteicamais administratīvais centrs: Ilūkste. 
• Ieteicamās pašvaldības pakalpojumu sniegšanas vietas: Bebrene, Eglaine, 

Pašuliene, Dviete, Svente, Šēdere. 
Ilūkste ir pietiekami nozīmīgs apkārtējās teritorijas apkalpes centrs ar attīstības 

potenciālu. Centra novietojums ir relatīvi labvēlīgs. Apvienotas divas rajona izpētes 
projektā piedāvātās administratīvās teritorijas. 

Dvietes pagastam šobrīd nav 100% kapacitātes kļūt par novada centru. 
Dvietes ciemā kā vietējas nozīmes centrā ir jābūt pieejamiem vismaz šādiem 
pakalpojumiem: 

• pašvaldības administrācijas pakalpojumiem, 
• pamatskolai, 
• bibliotēkai, 
• sabiedriskajam interneta pieejas punktam, 
• tirdzniecībai t.sk. pārtikas un rūpniecības precēm, 
• centralizētai ūdensapgādei, notekūdeņu attīrīšanai, 
• melnā seguma ceļa savienojumam ar pilsētām vai reģionālas, 

nacionālas 
• nozīmes autoceļu, 
• publiski pieejamām atpūtas teritorijām, 
• sabiedriskajam transportam ar pieturvietu, 
• sociālajam darbiniekam, 
• iecirkņa inspektoram, 
• pastam, 
• ražošanas zonai, 
• darba vietām - vairāk kā 50 % no darbaspējīgo iedzīvotāju skaita. 

Dvietes ciems visas prasības nevar nodrošināt, taču pašvaldībai ir jātiecas 
šos pakalpojumus piedāvāt, lai „noturētu” pašvaldībā iedzīvotājus, piemēram, 
jānodrošina publiska interneta pieeja, jāpanāk sakaru kvalitātes uzlabošanu. Pagasta 
prioritārais uzdevums ir nodrošināt pagasta autoceļu uzturēšanu atbilstošā kārtībā un 
tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu satiksmi starp pagasta lielākajiem ciemiem jo šobrīd 
skolas vecuma bērni no tuvākās apkārtnes dodas uz pamatskolu Dvietē. Daļa pagasta 
bērnu apmeklē Bebrenes vidusskolu un Ilūkstes pilsētas izglītības iestādes. 
 Šobrīd pašvaldība strādā pie sava novadu veidošanas modeļa. 
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1.4.PLĀNOŠANAS KONTEKSTS 
 
1.4.1.Juridiskā bāze 

 
Sākot ar 1998.gada novembri spēkā stājās “Teritorijas attīstības plānošanas 

likums”, kurš  zaudēja spēku līdz ar jauna likuma -“Teritorijas plānošanas likums” - 
spēkā stāšanos 2002.gada jūnijā. Teritorijas plānošanas likuma mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību valstī, izmantojot efektīvu teritorijas plānošanas 
sistēmu. 

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi nosaka teritorijas 
plānojumu izstrādāšanas, saskaņošanas, spēkā stāšanās, apturēšanas, grozīšanas un 
ievērošanas pārraudzības un sabiedrības līdzdalības kārtību, viedokļa saskaņošanu starp 
pašvaldībām plānošanas procesā, sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām 
teritorijas plānošanā. 

Teritorijas attīstības plānošanai nozīmīgs ir Informācijas atklātības likums, kas 
uzsver, ka informācija ir pieejama sabiedrībai visos gadījumos, kad likumā nav noteikts 
citādi. Kā šo informāciju iegūt, nosaka likums „Iesniegumu, sūdzības un priekšlikumu 
izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”. 

Likums „Par vides aizsardzību” nosaka, ka viens no valsts nodrošinājuma 
veidiem vides aizsardzībā ir teritorijas plānošana. Aizsargjoslu likuma objekts ir dažādu 
veidu aizsargjoslas un aizsargzonas, kas noteiktas likumos un normatīvajos aktos. 
Būvniecības likums nosaka, ka zemes gabalu atļauts apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā 
ar pilsētas vai pagasta ģenerālplānu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un 
saistošajiem apbūves noteikumiem, kas ietver būvniecības aprobežojumus atsevišķiem 
zemes gabaliem. 

Likums „Par zemes lietošanu un ierīcību”  regulē zemes lietošanas un zemes 
ierīcības pamatnotiekumus. Likums uzsver, ka piešķirot zemi lietošanā ir jānorāda 
mērķis, kādam tā piešķirta. 

Likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka gan rajonu, gan vietējām pašvaldībām, lai 
pildītu savas funkcijas, ir pienākums izstrādāt teritorijas attīstības programmu un 
teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas 
plānojuma administratīvo pārraudzību. Vietējo pašvaldību pastāvīgā funkcija ir saskaņā 
ar attiecīgās pašvaldības plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. 
 

Papildus, izstrādājot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ir jāņem vērā sekojoši 
likumi un normatīvie akti: 

• 1997. gada 1. aprīļa MK noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 
• Likums „Zvejniecības likums”, 1995. gada 12. aprīlī, 
• Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”,1992. gada 12. februāris, 
• MK 2003. gada 12. septembra MK noteikumi Nr. 684 „Noteikumi par 

nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, 
• MK 2003. gada 12. septembra MK noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
• MK 1996. gada 23. aprīļa Noteikumi Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas noteikumi” u.c. 
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1.4.2.Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti 
 

Latvijas Republikas Ministru Kabinets 1998.gadā  akceptēja Latvijas nacionālā 
plānojuma koncepciju.  
 

Nacionālā plānojuma mērķis ir: 
• Veicināt ilgtspējīgu valsts sociālo un ekonomisko attīstību, sekmējot 

saskaņotas reģionālās politikas veidošanos, nodrošinot vides aizsardzību, 
teritorijas un dabas resursu racionālu izmantošanu; 

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

 
Nacionālā plānojuma izstrādāšanas uzdevums – veicināt pretrunu novēršanu starp 

nozaru attīstības plānos, nacionālajās programmās un normatīvajos aktos ietvertajiem 
attīstības mērķiem, dot valsts interešu teritoriālo izvērsumu un tādējādi sekmēt valsts un 
pašvaldību interešu līdzsvarošanu. Nacionālais plānojums nodrošinās valsts interešu 
ievērošanu arī pārrobežu un starpvalstu plānojumos. 
 
Nacionālo plānojumu veidos 4 atsevišķas daļas: Pārskats par valsts teritorijas 
izmantošanu, Valsts teritorijas attīstības perspektīva, Valsts nozīmes teritoriju plānojumi 
un Nacionālā plānojuma vadlīnijas. 
 
Izstrādes  un apstiprināšanas darbs dažādo izmaiņu ministriju struktūrās dēļ, kas ir 
atbildīgas par reģionālo attīstības jautājumu risināšanu, ir apstājies. 
 
 
 
1.4.3.Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti 
 

Latgales reģionam ir izstrādāti divi svarīgi reģiona attīstības politikas dokumenti: 
Latgales attīstības plāns jeb Latgales reģiona attīstības stratēģija (2000.g.) un Latgales 
pilsētu  attīstības stratēģija (2001.g.). Abus dokumentus ir apstiprinājusi Latgales 
reģiona attīstības padome, un šīs stratēģijas nosaka politisko ietvaru un veido pamatu 
Latgales  reģiona attīstības programmai.  
 

Latgales attīstības plāns -reģiona attīstības stratēģija Latgales reģiona attīstības 
stratēģija balstās uz trīs galvenajiem pīlāriem: ražošanas sektoru, cilvēkresursu un 
infrastruktūras attīstību. Katram no tiem ir noteiktas stratēģiskās izvēles un prioritātes. 
 
Ražošanas sektora attīstība: 
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Stratēģiskās izvēles saistītas ar rūpniecības un pakalpojuma sektoru attīstību un 
vienmērīgas lauku attīstības veicināšanu- lauksaimniecības un lielo uzņēmumu 
racionalizāciju un modernizāciju. Ražošanas lejupslīdes novēršanai lauksaimniecības un 
rūpniecības sektoros ir nepieciešamas radikālas pārmaiņas, orientētas uz inovācijām un 
jauno ekonomikas modeli.  
 
 
Cilvēkresursu attīstība: 
Stratēģiskās izvēles saistītas ar nodarbinātības veicināšanu, izglītības sistēmas 
uzlabošanu, sociālo problēmu risināšanu, etnisko integrāciju un kultūras attīstību. 
Bezdarbnieku apmācība, profesionālās un augstākās izglītības pilnveidošana un sasaiste 
ar reģionālo uzņēmējdarbību. Jāizstrādā īpašas programmas sabiedrības integrācijai 
Latgalē. Svarīgs ārējās ekonomikas aspekts ir reģiona kultūras indentitāte un atraktivitāte. 
 
 
Infrastruktūras attīstība: 
Infrastruktūras stratēģiskās izvēles koncentrētas uz transporta, vides, enerģijas un 
uzņēmējdarbības infrastruktūru. Galvenās prioritātes ir nodrošināt reģiona pieejamību 
(no/uz Rīgu), intensificēt kravu un pasažieru transportu, samazināt ceļā pavadīto laiku, kā 
arī sagatavot labi aprīkotas industriālās zonas, lai veicinātu jaunu ekonomisko aktivitāšu 
attīstību.  
 
 
Latgales reģiona telpiskais struktūrplāns 
 

Latgales reģiona  telpiskais struktūrplāns, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes izsniegtajiem nosacījumiem  Dvietes pagasta teritorijas plānojuma 
izstrādei, ir rekomendējošs dokuments vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei. 
Struktūrplānā tiek apskatītas atklātās teritorijas, pilsētvide un infrastruktūra. Saistībā ar 
jau izstrādātajiem plānošanas dokumentiem Latgales reģiona telpiskā struktūrplānā tiek 
noteikta esošo telpisko struktūru attīstības vīzija, uzdevumi un pasākumi.  

Latgales telpiskajā struktūrplānā lauku apvidos no ģeogrāfiskā un funkcionālā 
aspekta šī projekta ietvaros ir izdalītas sešas koherentās teritorijas: 

 
• Daugavas ieleja; 

• Centrālais un austrumu mitrāju apgabals; 

• Ezerzeme; 

• Ziemeļu mežu apgabals; 

• Lauksaimniecības apgabals; 

• Pierobeža. 

  2 no kurām varētu attiekties uz Dvietes pagasta teritoriju: 
 

• Daugavas ieleja; 
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• Lauksaimniecības apgabals. 

 
Daugavas ieleja. Daugavas ieleja stiepjas gar abiem Daugavas krastiem no valsts 

robežas līdz Jēkabpilij. Daugavas ielejas nozīmīgas daļas – Daugavas loki un 
Augšdaugava – ir nacionālas nozīmes aizsargājamās teritorijas. Vislielākās vērtības ir 
kultūrainava un upes dabiskais tecējums, kas  novērtējams un izmantojams kā ilgtspējīgas 
attīstības resurss.  

Daugavas ielejā var atrast daudzus kultūras pieminekļus un raksturīgās 
kultūrainavas, šeit arvien vēl ir dzīvas daudzas tradīcijas. 

Daugavas ielejā ir jau vēsturiski ir veidojušās un attīstījušās dažādas ekonomiskās 
aktivitātes: lauksaimniecība, zvejniecība, ražošana, tranzīts un arī tūrisms. 
 
 
 

 
 

 
1.attēls. Daugavas ieleja 

(Latgales reģiona  telpiskais struktūrplāns) 
 

Lauksaimniecības apgabals. Lielas vienlaidus lauksaimniecības zemju platības 
koncentrētas Daugavpils, Jēkabpils, Preiļu un Rēzeknes rajonos. augstvērtīgāko zemi. 
Tā kā Šajos apgabalos tiek saražota lielākā lauksaimniecības produkcijas daļa, te ir arī 
relatīvi labākās augsnes, tāpēc šīs territorijas tiek atzītas par vitāli svarīgām 
lauksaimniecības attīstībai. 
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2.attēls. Latgales reģiona lauksaimniecības zemes  
(pēc Latgales telpiskais struktūrplāns, 2004) 

 
 
Dvietes  pagasta teritorija  atrodas  reģiona  nozīmes lauksaimniecības teritorijās.  
 

Attiecībā uz reģiona nozīmes lauksaimniecības teritorijām Latgales telpiskās 
struktūras plānā ir noteikts sekojošais: 

• Šis ir apvidus ar augstāko lauksaimniecības zemju kadastrālo vērtību, lielākajām 
vienlaidus platībām un augstāko ražību, pašlaik lielākā lauksaimniecības 
produkcijas daļa tiek saražota šajā apgabalā. Salīdzinot ar citiem reģioniem, par 
priekšrocību ir uzskatāmas arī tīrās, nepiesārņotās augsnes. Tas nozīmē, ka šajā 
teritorijā nav pieļaujama vērtīgo lauksaimniecības zemju transformācija citos 
zemes izmantošanas veidos. Šajā teritorijā tiks attīstīta lielražošana, kas 
koncentrēsies specializētās, augsti produktīvās un tehnoloģiski modernās 
vienībās, kas nodrošinās augstas kvalitātes produkcijas ražošanu. Arī pārtikas 
rūpniecības kapacitāte palielināsies, un piemērojot to ES kvalitātes prasībām, 
produkcija atradīs savu vietu gan nacionālajā, gan starptautiskajā tirgū.  

• Tiks stiprinātas arī lauksaimniecības zinātnes un selekcijas tradīcijas, atbalstot un 
veicinot izpētes un selekcijas centru attīstību. Arī specializētās lauksaimniecības 
mācības iestādes, kas izvietotas lauku centros, spēlēs nozīmīgu lomu jaunākās 
informācijas un zināšanu izplatīšanā. Notiks lauksaimnieciskās ražošanas 
dažādošana, papildus tradicionālajai kartupeļu, linu audzēšanai – attīstīsies 
tehnisko kultūru audzēšana un pārstrāde, augļkopība un līdztekus arī bioloģiskā 
lauksaimniecība, zvejniecība un lauku tūrisms. 

• Lauku centriem un lielākajām apdzīvotajām vietām būs noteicošā loma, kā 
lauksaimniecības atbalsta centriem. Tie sniegs virkni ikdienas pakalpojumu, 
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nodrošinās komunikāciju iespējas un darbosies kā nozīmīgs posms pilsētu – lauku 
partnerībā.  

 

Autoceļi   
Latgales telpiskais struktūrplāns (2004) ir norādīts, ka valsts pirmās un otrās 

šķiras ceļu radiāls tīkls Latgalē savieno lielos centrus ar zemāka līmeņa centriem 
(pilsētām, mazpilsētām, ciemiem). Visi pašvaldību centri ir savienoti vismaz ar otrās 
šķiras ceļiem. Daudzas apdzīvotās vietas un ciemi ir izvietoti pie svarīgākajiem ceļiem, 
bet starp mazajiem centriem, kas izvietoti perifērijā, ir slikta satiksme. Robeža, kā 
šķērslis ir noteikusi ceļu radiālu orientāciju uz iekšzemes centriem, tāpēc austrumu 
pierobežā ir vāji attīstīta satiksme gar robežu. Autoceļu konfigurācija un sliktais ceļu 
stāvoklis ietekmē nomaļu teritoriju sasniedzamību, palielina reālo attālumu no 
galvenajiem centriem, ko vēl pasliktina sabiedriskā transporta iztrūkums.  

Vispārēja problēma ir ceļu sliktais stāvoklis. Ceļu seguma kvalitāte uz 
galvenajiem ceļiem ir slikta, to caurlaides spēja ir nepietiekama. Arī ceļu apkalpes 
infrastruktūra ir  neattīstīta – trūkst  degvielas uzpildes stacijas un autoservisi, viesnīcas 
un kafejnīcas, nav izvietotas informācijas zīmes un ceļa norādes. Velosipēdistu un gājēju 
celiņi 
 
 

 
 

3.attēls. Latgales reģiona autoceļu tīkls  
(pēc Latgales telpiskais struktūrplāns, 2004) 

 
Dvietes  pagasta teritorija atrodas reģiona  nozīmes autoceļu tīkla tuvumā.  
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1.4.4.Rajonu līmeņa plānošanas dokumenti 
 

Izstrādājot Dvietes pagasta teritorijas plānojumu jāņem vērā Daugavpils 
rajona sociāli ekonomiskās attīstības programmas un teritorijas plānojuma 
1.redakcija (apstiprināta 1999.gada 21.jūnijā; pašlaik notiek programmas 
aktualizācija)  definēto rajona attīstības vīziju un stratēģiskajiem mērķiem.  
 
Daugavpils rajona attīstības mērķi prioritārā secībā:  

1. Izveidot Daugavpils rajonu (apriņķi, reģionu) kā harmonisku un ekonomiski 
patstāvīgu novadu Latvijas pašvaldību kopienā; 

2. Nodrošināt rajona pašvaldību pārvaldīto nozaru attīstību; 
3. Sekmēt rajona bērnu, jauniešu un pieaugušo vispārējo, profesionālo, 

ekonomisko un ekoloģisko izglītošanu. 
4. Veicināt inženiertehniskās infrastruktūras attīstību rajonā; 
5. Atbalstīt zinātņu ietilpīgu ražotņu izveidošanu, kas balstās uz vietējā 

darbaspēka un izejvielu izmantošanu, ekoloģiski tīru tehnoloģiju 
pielietošanu un vides aizsardzības prasību konsekventu ievērošanu; 

6. Nodrošināt rajona nozīmes kultūras pieminekļu un īpaši aizsargājamo 
dabas objektu saglabāšanu; 

7. Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu līmeni, veicināt transporta 
infrastruktūras attīstību rajona teritorijā; 

8. nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu un iekļaušanu aktīvā kultūras 
apritē, nodrošināt pilnvērtīgu izglītības un kultūras vidi visiem rajona 
iedzīvotājiem; 

9. Veicināt rajona kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 
10. Veicināt sadzīves un individuālo atkritumu savākšanu un transportēšanu, 

optimizēt atkritumu deponēšanas vietu skaitu un izvietojumu rajona 
teritorijā, nodrošināt mūsdienīgu tehnoloģijām atbilstošu sadzīves 
atkritumu glabāšanu un pārstrādi; 
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11. Veicināt dabas vērtību saglabāšanu, videi labvēlīgas sociālās politikas un 
ekonomisko attīstību; 

12. Nodrošināt mobilu un visu rajonu aptverošu civilās aizsardzības sistēmu, 
nodrošināt nepārtrauktu tās operatīvo darbību. 

Daugavpils rajonam nav apstiprināta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas. 
 
 
 
 
1.4.5.Vietējo kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti 
 

Dvietes pagasts atrodas Daugavpils rajona ziemeļu daļā, Daugavas kreisajā krastā, 
33 km attālumā no Daugavpils pilsētas un 10 km attālumā no Ilūkstes. 
Pagasts robežojas: dienvidaustrumos ar Ilūkstes novada Pilskalnes pagastu, 
dienvidrietumos ar Ilūkstes novada Bebrenes pagastu, un austrumu daļā ar Dunavas 
pagastu. Senlejās gar ziemeļaustrumu un austrumu robežu tek Daugava. 

Šobrīd pašvaldībām, ar kurām robežojas Dvietes pagasts, nav izstrādātu un spēkā 
esošu teritoriju plānojumu, tāpēc izstrādes stadijā esošos plānojumus svarīgi savstarpēji 
saskaņot, lai perspektīvā nerastos teritoriju izmantošanu un interešu konflikti.  
 
 
 
 
1.4.6.Dvietes pagasta plānošanas dokumenti  
 
 

2000.gadā ir apstiprināta Dvietes pagasta attīstības programma. Pagasta attīstības 
programmu ir nepieciešams atjaunot, īpaši uzlabojot tās stratēģisko daļu.  
2004. gada 29.janvārī  Dvietes pagasta padome pieņēma lēmumu par teritorijas 
plānojuma izstrādi. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tika izvērtētas attīstības 
programmas ieviešanas sekmes, kā arī pārskatīti pagasta attīstības mērķi. 
2004. gadā VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa veica Dvietes pagasta kartogrāfiskā 
materiāla aktualizāciju. Izstrādātais dokuments nosaka ciemu robežas, dažādu objektu 
izvietojumu un to aizsargjoslas. 

2004.gada 10.februārī „Latvijas Vēstnesī” tika publicēts sludinājums par Dvietes 
pagasta teritorijas plānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas pirmā posma 
izsludināšanu. 

2004.gada 1.novembrī Ietekmes uz vidi novērtējuma Valsts birojs pieņēma 
lēmumu Nr.55-p par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.. 

Par Dvietes pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata izstrādi tika noslēgts 
līgums ar SIA Limnoloģijas institūts. 

2005.gada 29.septembrī  tika pieņemts lēmums Nr. 88 „Par Dvietes pagasta 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai 
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apspriešanai un atzinumu saņemšanai ”, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no 
2005.gada 14.okrtobra līdz 2005.gada 25.novembrim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS 
 
Dvietes pagasta attīstības galvenie mērķi: 
 
1. Sociālie mērķi: 

 labas izglītības iespējas;  
Veseli iedzīvotāji 
Visiem iedzīvotājiem ir darbs 
Aktīva kultūras un sporta dzīve 

2. Saimnieciskie mērķi: 
Daudzveidīga uzņēmējdarbība; 
Plaukstošas, attīstītas zemnieku saimniecības; 
Sabalansēta uzņēmējdarbība 

3. Vides attīstības mērķi: 
Sakopta vide; 
Racionāla esošo resursu izmantošana; 
Videi draudzīga saimniekošana; 
Teritorijas izpēte 
 

 
 
Pagasta attīstības programmā noteiktās prioritātes: 
 
Sociālā attīstība Izglītība, sadarbība ar NVD – iedzīvotāju pārkvalifikācija; 

Darba vietu radīšana; 
Sociālā aizsardzība; 
Veselības aprūpe un vide; 
Pakalpojumu attīstība; 
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Saimnieciskā 
attīstība 

Lauksaimniecība; 
Mežsaimniecība; 
Uzņēmējdarbības veicināšana ; 
Pievilcīga vide investīcijām 

Vides attīstība un 
pilnveidošana 

Vides sakopšana; 
Teritorijas izpēte; 
Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma aizsardzība un attīstība 
 

 
 
Svarīgākās darbības pagasta attīstības vīzijas realizēšanai: 
 
Ekonomika 
• Saglabāt un attīstīt pagasta pašvaldības budžeta iestādes (ambulanci, skolu, kultūras 

namu). 
• Atbalstīt zemnieku saimniecību attīstību, individuālā darba veicējus. 
• Atbalstīt jebkuru uzņēmējdarbības formu, kas realizēs jaunu darba vietu izveidošanu. 
• Pievērst lielu uzmanību pašvaldībai piešķirto līdzekļu lietderīgai un efektīvai 

izmantošanai, kā arī nekustamā īpašuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
iekasēšanai; 

• Veicināt tūrisma attīstību un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. 
 
 
 
Inženierinfrastruktūra 
• Infrastruktūras (ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu, ceļu tīkla) un atkritumu 

saimniecības sakārtošanu esošo projektu ietvaros un iesaistīties valsts investīciju 
projektos, lai iegūtu papildus finansējumu. 

• Uzlabot satiksmi pagasta robežās: 
o uzturēt kārtībā ceļu fondu. 

 
Sociālā sfēra 
• Īstenot mūža izglītību pagasta iedzīvotājiem, organizēt dažāda veida kursus un 

seminārus. 
• Pilnveidot sociālo darbu ar sociālā riska ģimenēm. 
• Organizēt sociālo aizsardzību vientuļajiem pensionāriem, represētajiem, 

maznodrošinātajām ģimenēm. 
• Pilnveidot medicīnas pakalpojumu pieejamību abos pagasta ciematos. 
• Iespēju robežās sniegt sociālo palīdzību maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 

vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām. 
• Uzturēt pamatskolu tādā līmenī, lai bērniem būtu iespējams iegūt konkurētspējīgu 

izglītību. 
• Veicināt jaunatnes perspektīvas dzīvei, darbam un atpūtai pagastā. 
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Dabas aizsardzība un kultūra 
• Veicināt pagasta kultūras dzīves attīstību, latvisko tradīciju izkopšanu, atbalstīt 

pašdarbības kolektīvus. 
• Pagasta bibliotēkas uzskatīt par svarīgu kultūras, izglītības un informācijas centru, 

tāpēc turpināt darbu, lai izveidotu sabiedriskā interneta pieejamību abās pagasta 
bibliotēkās. 

• Atbalstīt kultūras un sporta aktivitātes, interešu grupu darbību. 
• Dibināt interešu grupu klubiņus lietderīgai laika pavadīšanai. 
• Turpināt strādāt pie apkārtējās vides sakopšanas, panākt katra iedzīvotāja atbildību, 

tādējādi ceļot iedzīvotāju pašapziņu. 
• Rūpēties par vides saglabāšanu, nepiesārņošanu (ūdens, sadzīviskie atkritumi). 
• Nodrošināt kvalitatīvu, videi draudzīgu zemes dzīļu izmantošanu 
• Nodrošināt labu pazemes ūdeņu kvantitatīvo stāvokļi un labu pazemes ūdens ķīmisko 

kvalitāti. 
• Veicināt meža nozares ilgtspējīgu attīstību un rentabilitāti, vienlaicīgi saglabājot 

pagasta mežu bioloģisko daudzveidību. 
• Veicot saimniecisko darbību, tiekties pēc purvu teritoriju bioloģiskās daudzveidības 

un mitruma režīma saglabāšanas vides aizsardzības nolūkos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.TERITORIJAS PLĀNOJUMA UZDEVUMS 
 
• Izstrādāt pagasta teritorijas zonējumu, ņemot vērā augstāka līmeņa plānošanas 

dokumentus, pašvaldības attīstības prioritātes un institūciju nosacījumus. 
• Paredzēt jaunas apbūves attīstību viensētās, nodalot dažādas intensitātes lauku 

apbūves zonas. 
• Attēlot kartē infrastruktūras objektus un teritorijas, norādīt to aizsargjoslas. 
• Veikt artēzisko urbumu, dižkoku inventarizāciju, dabas resursu atradņu apzināšanu. 
• Noteikt rekultivējamās teritorijas. 
• Paredzēt teritorijas atpūtas vietu iekārtošanai dabā, rekreācijas teritorijas. 
• Noteikt prioritāros atjaunojamos un uzlabojamos ceļa posmus. 
• Attēlot dabas un kultūras pieminekļus un to aizsargjoslas. 
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2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 
2.1.VISPĀRĪGS TERITORIJAS RAKSTUROJUMS 
 
 
Dvietes pagasts atrodas Augšzemes A daļā, Daugavpils rajonā,  robežojas ar Ilūkstes 
novadu un Nīcgales, Līksnas pagastiem Daugavpils rajonā un ar Dunavas pagastu 
Jēkabpils rajonā. Pagasta kopējā platība ir 11 840 ha (Latvijas pagasti, 2001). 
 Dvietes pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma DA malā, 
Daugavas kreisajā krastā. Pagasta virsa pārsvarā ir lēzens līdzenums. Augstākais zemes 
virsas punkts ir paugurs Majaks (112,9 m vjl.), kurš atrodas pagasta  C daļā Greizajos 
kalnos. No Dvietes ciemata uz Z līdz Dunavai (Dunavas pagastā) sastopamas iekšzemes 
kāpas. Pagasta A robežu veido Daugava. Pārējās lielākās upes ir Dviete un Ilūkste. Abām 
upēm satekot, izveidojas Daugavas pieteka Berezauka – 2 km gara upe, kas ietek 
Daugavā augšpus Glaudānu salas, kur pavasaros bieži ir lieli ledus sastrēgumi, to ietekmē 
Daugavas palienē, Dvietes un Ilūkstes lejtecē veidojas applūdumi līdz 5 km platā joslā. 
Pagasta R robežu ar Bebrenes pagastu 6,1 km garā posmā veido Dvietes kreisā krasta 
pieteka Viesīte.  
Neskatoties uz ilgstošu lauksaimniecisko darbību, Dvietes pagastā ir saglabājušās relatīvi 
lielas meža platības, kas aizņem 7529,4 ha jeb apm. 66% no kopējās pagasta teritorijas, 
lielākie mežu masīvi atrodas pagasta Z un A daļā (Dvietes mežs, Kinkausku meži). 
Izplatītākās koku sugas ir priede, lapu koki un egle. 
 Dvietes pagastā uz 2005.gada 1.janvāri dzīvoja 746 iedzīvotāji. Vidējais 
apdzīvojuma blīvums pagastā ir 6,4 iedzīvotāji uz 1 km2  
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4.attēls. Dvietes pagasta teritorijas izvietojums 
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2.2. TERITORIJAS ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE 
 
2.2.1.Pirmskvartāra nogulumi 
 
Visu pagasta teritoriju vienveidīgi klāj Augšdevona Gaujas svīta.  
 
 
 
2.2.2.Kvartāra nogulumi 
 

Pagasta teritorijā kvartāra dažādu nogulumu veidi ir pārstāvēti ļoti bagāti.  
Pamatdaļu klāj ļoti smilšainā sastāva Augšpleistocēna Latvijas svītas 

Limnoglaciālie nogulumi. Bet visā pagasta teritorijā sastopami mazāki un lielāki eolo 
nogulumu (īpaši ziemeļu daļā) un Holocēna purvu nogulumu areāli. Purvu nogulumu 
platas joslas apkaimo pagastu no austrumu un dienvidu pusēm – gar Daugavas un Dvietes 
upju krastiem. Purvu nogulumi gar Dvietes upi mijās ar Fluvioglaciāliem slāniem, kura 
struktūru veido smilts ar granti un oļiem. Daugavas krastu un dienviaustrumu teritorijas 
daļu veido Aluviālie nogulumi.  

 
 
 

 
2.2.3.Reljefs. Ainavas 
 

Dvietes pagasta teritorijas reljefs atspoguļo visas Jērsikas līdzenuma īpatnības. 
Jersikas līdzenums aizņem Austrumlatvijas dienviddaļu. Tas ir viļņots 

limnoglaciāls līdzenums, kas atrodas no 90 - 95 līdz 110 - 120 m virs jūras līmeņa. 
Līdzenumu saposmo lēzeni, iegarenas vai vaļņveida formas līdz 5 - 7 m augsti pacēlumi. 
Devona iežu virsa līdzenuma pamatnē pārsvarā atrodas 80 - 90 m virs jūras līmeņa, 
kvartāra biezums parasti ir mazāks par 20 m. Gar Kalupes pagasta austrumu robežu 
līdzenumi ir nedaudz viļnoti.  

Gandrīz visu kvartāra segu veido pēdējā leduslaikmeta nogulumi. Senāki, 
pārsvarā Kurzemes leduslaikmeta nogulumi, sastapti tikai iegrauzumos. Līdzenumu klāj 
slokšņu māli, kas slāņa pamatnē kļūst viendabīgāki. To biezums mainās no dažiem 
metriem līdz 10 - 15 m atsevišķos vaļņveida paaugstinājumos. Daugavpils apkārtnē 
mālus pārsedz smalkgraudaina smilts. Tā bieži pārpūsta kāpās. Plašus līdzenuma 
pazeminātos iecirkņus aizņem purvi, kuros kūdras biezums sasniedz pat 8 - 9 m. Mālus 
no dziļāk gulošajiem devona iežiem atdala plāna (1 - 5 m), brūna vai pelēkbrūna morēnas 
mālsmilts. Vaļņveida formas pārsvarā sastāv no māliem, vietām ar morēnas izciļņiem to 
pamatnēs. Poligonālajās sistēmās atsevišķu formu kodolus veido smilts un grants 
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nogulumi. Jersikas līdzenuma reljefa un tajā izplatīto nogulumu veidošanās galvenokārt 
saistīta ar leduslaikmeta beigu posmu.  

Sprostezeriem izzūdot, leduslaikmeta beigu posmā līdzenuma zemākajās vietās 
palika dažāda lieluma lokāli baseini. Daži no tiem ir saglabājušies līdz mūsdienām, citi 
aizauguši un pārpurvojušies. Šajos ezeros uzkrājās zilgani, mazkarbonātiski māli, 
sapropeļi, saldūdens kaļķieži, kas sastopami ezeru gultnēs un purvu pamatnēs.  

Kā īpašs reģions Jersikas līdzenumā jāizdala Daugavpils apkārtne. To var 
norobežot pa līniju Ilūkste – Vabole – Maļinovka. Šis reģions aptuveni aptver smilšaino 
limnoglaciālo nogulumu izplatības areālu. Mūsdienu reljefa uzbūve un veidošanas 
apstākļi ir ģenētiski saistīti ar pārējo līdzenuma daļu, bet dziļāk gulošo kvartāra 
nogulumu ģeoloģiskā uzbūve ir krasi atšķirīga. Daugavpils un tās tuvākā apkārtne atrodas 
virs plašas zemkvartāra virsas depresijas, kuru savukārt saposmo dažāda dziļuma un 
platuma iegrauzumi. Devona iežu virsa ir ļoti nelīdzena un atrodas no 30 - 50 m v.j.l. ar 
atsevišķiem palikšņiem, kuru augstums vietām sasniedz 60 - 70 m v.j.l.. Iegrauzumos 
devona virsma pazeminās līdz 30 - 50 m z.j.l., bet dziļākajos - pat līdz 100 - 140 m z.j.l.  

Kvartāra nogulumu ģeoloģiskā uzbūve depresijā ir ļoti sarežģīta. To aizpilda 
dažādu leduslaikmetu ļoti mainīga biezuma morēnas mālsmilts vai smilšmāls un līdzīgi 
mainīga biezuma un sastāva starpmorēnu nogulumu slāņkopas, kuras veido kā 
dažādgraudaina smilts, grants ar smilti un oļiem, tā arī aleirīts un aleirītiska smilts un 
māls. Nogulumi, acīmredzot, ir ne tikai dislocēti, bet arī sašķelti ar dažāda vecuma un 
ģenēzes iegrauzumiem vai izskalojumiem. Starpmorēnu nogulumos atrodošie ūdeņi ir 
hidrodinamiski saistīti ar Arukilas un Burtnieku ūdens horizontiem. Atšķirīga no pārējās 
teritorijas ir arī pēdējā leduslaikmeta nogulumu uzbūve. Šajā iecirknī novērojams 
palielināts limnoglaciālā (sprostezeru) māla un smilts biezumi – vidēji ap 20 - 25 m, bet 
virs ielejveida pazeminājumiem pat 50 un vairāk metru.  

 
Dvietes pagasta reljefa raksturīgākās iezīmes: 

 
• Dvietes pagasta teritorija, atbilstoši esošajai rajonēšanai (Ramans, Zelčs, 1995) 

atrodas Austrumlatvijas zemienes augstienes fizioģeogrāfiskajā apgabalā, 
Aknīstes nolaidenumā; 

• kopumā pagasta teritorija ir novietota vidēji augstu virs jūras līmeņa – 90 līdz 110 
m v.j.l; 

• pagasta teritorijas dienvidu mala atrodas Dvietes ielejveida pazeminājumā, kurš 
izvietojies virs sena pamatiežu iegrauzuma; Dvietes senlejas relatīvais dziļums pie 
Viesītes ietekas Dvietē ir 8 līdz 9 m, pie Dvietes un Skuķu ezeriem un pie Dvietes 
ciemata - 10 līdz 12 m; pie ietekas Daugavā – 5 – 7 m; 

• Dvietes pagasta dienvidaustrumu mala ir izvietojusies Daugavas ielejā un 
novietota zemāk par pārējo teritoriju – vidēji apm. 88 – 92 m vjl., šīs pagasta 
daļas zemais novietojums nosaka arī regulāru šīs teritorijas applūšanu pavasara 
palu vai lietus izraisītu plūdu gadījumos; 

• Dvietes pagastā ietilpstošās Daugavas ielejas daļas dziļums ir vid. 6 līdz 8 m, 
platums - 1,0 līdz 1,5 km, lielāko ielejas platības daļu aizņem akumulatīvā I 
virspalu terase, kuras augstums virs upes līmeņa ir 6 līdz 7 metri un kura pavasara 
palos bieži applūst; 
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• daudzviet I virspalu terases nogāze tiek izskalota un veidojas 3 līdz 5 m augstas, nestabilas 
Daugavas kreisā krasta kraujas (pie Sosnaukas, pie Berezovkas grīvas, pie Glaudāniem 
u.c.); 

• nelielais Daugavas gultnes kritums pagasta teritorijā ietilpstošajā posmā (0,06 m/1 km) un 
lielais transportēto sanešu apjoms nosaka piegultnes sēru, sēkļu un smilšainu salu (piem. 
Glaudānu sala) veidošanos, tas savukārt samazina upes šķērsgriezuma laukumu un 
paaugstina ledus sastrēgumu un plūdu iespējamību pavasara palos; 

• pagasta teritorijas centrālajā un ziemeļu daļā starp Dvietes ciematu un Dunavas pagastu 
atrodas iekšzemes kāpu  masīvs, kas iezīmē seno Ilūkstes un Dvietes ledāja kušanas ūdeņu 
noplūdes ieleju deltas atrašanās vietu, pašas kāpas veidojušās, vējam pārpūšot senās deltas 
smalkgraudainas smilts nogulumus; 

• atsevišķas kāpas augstākminētajā teritorijā ir arī Dvietes pagasta zemes virsas augstākie 
punkti – Majaka kalns (113,6 m vjl.) Greizajos kalnos starp Zeļonkas purvu un Šauru 
purvu, un Majaks (109,7 m vjl.) uz ziemeļiem no Vanagu mājām; 

• kāpu grēdas veido sarežģītas konfigurācijas, dažādi orientētus 5 līdz 10 m augstus 
pacēlumus, savukārt plašos pazeminājumos starp kāpām apgrūtinātas noteces apstākļos 
izveidojušies purvi (Kinkausku purvs, Zeļonkas purvs, Šauru purvs) vai pārmitri meži 
(Dvietes dumbrāji); 

• vairākas savdabīgas, lineāri izstieptas vaļņveida reljefa formas atrodas pagasta A daļā 
Āžmuguras silā, iespējams, ka tās ir iekšzemes garenisko kāpu grēdas, taču pastāv arī 
uzskats, ka šo vaļņveida formu izcelsme ir saistāma ar limnoglaciālo vaļņu (jeb uvālu) 
veidošanos Nīcgales ledāja kušanas ūdeņu baseina eksistences beigu posmā; 

• salīdzinoši nelielās reljefa formu absolūtā augstuma vērtības nosaka arī nelielu reljefa 
amplitūdu, respektīvi – augstuma starpība starp teritorijas zemāko un augstāko punktu 
Dvietes pagastā ir apmēram 30 m; 

• Dvietes pagasta teritorijas galvenie reljefa saposmojuma elementi ir līdz 6 m augsta, stāva, 
pieteku saposmota Daugavas ielejas kreisā krasta nogāze, kas stiepjas praktiski cauri visai 
Dvietes pagasta teritorijas austrumu daļai, un dienvidu daļā esošā Dvietes senleja. 

 
 

Dvietes pagasta teritorijas augstākās vietas 
1.tabula 

 
Augstākās vietas 

nosaukums Augstums, m vjl. Izvietojums pagasta 
teritorijā 

Majaks 112,9 Pagasta centrālās daļas 
mežu zonā 

 
 

Pēc Latvijas ainavrajonēšanas kartes (K.Ramans, 1990.) Dvietes pagasts atrodas  
uz 2 ainavzemju jeb 4 ainavapvidu robežas: 

1. Daugavzeme:  
Daugavpils-Līvānu viļņaine – austrumos gar Daugavu; 

2. Augšzeme: 
Augšzemes (Bebrenes-Sventes) pauguraine - gar dienvidu robežu; 
Dienvidsēlijas āraine – austrumu-rietumu joslā centrālajā daļā; 
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Susējas mežpurvaine ar Jēkabpils āraini – gar ziemeļu robežu. 
 

 Pēc O.Nikodemusa Latvijas ainavu kartes Dvietes pagasta teritorijā sastopami 
šādi ainavu vienību tipi: 

1. Līdzenumu ainavas: 
a. smilšaino līdzenumu mežāre –gar dienvidu robežu; 
b. smilšaino līdzenumu mežaine – gar ziemeļaustrumu, ziemeļu 

un ziemeļrietumu robežām. 
2. Unikālās ainavas: 

a. terasēto upju ieleju un ielejveida pazeminājumu ainavas – 
Daugavas un Dvietes ielejas; 

b. elolo kāpu ainavu mežaine – ziemeļaustrumu teritorijas nostūrī 
uz robežas ar Jēkabpils rajonu. 

 
 
 
Dvietes pagasta ainavu raksturīgākās iezīmes: 
 

• lielās platības ir raksturīgas mežāres, kur novērojama lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju mija ar mežu masīviem un puduriem; 

• pagasta centrālajā, dienvidasutrumu, dienvidrietumu un dienvidu daļai raksturīgas 
upju ielejas, daudzas upes ar tām pieguļošām pļavām, mežiem vai krūmājiem 
ainaviskā un bioloģiskā ziņā (arī ekonomiskā ziņā) veido vienu no vērtīgākajiem 
ainavu sakopojumiem Dvietes pagasta ainavu segā; 

• mozaīkveidīgi pagasta teritorijā ir arī purvaines tipa ainavas, kur dominē purvu un 
mitrāju ainavas. Raksturīgs līdzens reljefs, kā rezultātā ir slikti dabiskās drenāžas 
apstākļi. Šāda tipa ainavas raksturīgas zemajiem purviem un mitrājiem, kas ir 
atrodami galvenokārt Aknīstes nolaidenuma starppauguru pazeminājumos un upju 
ielejās 

 
 

Pagasta teritorijā sastopamās ainavu tipu raksturojums atbilst to pieņemtajām 
definējumam: 
 

Āraine - ainavu vienību tips, kur dominē, agroainavas – lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes. Āraines struktūru veido lielu un plašu tīrumu mija ar 
nelieliem savrupiem meža masīviem un puduriem. Tas ir vistipiskākais līdzenumu 
kultūrainavas tips, kas veidojies, attīstoties zemkopībai. Meliorācijas rezultātā 
parasti ainavas dabiskā struktūra stipri pārveidota. Ļoti svarīgi ainavas elementi ar 
lielu vizuālo un ekoloģisko nozīmi ir lauku apdzīvotās vietas – viensētas un ciemi, 
kā arī atsevišķi koki, koku puduri un alejas. Dominē atklāti un plaši skati. 
 
Mežaine - ainavu vienību tips, kas raksturīgs ar plakanu reljefu un augstu 
mežainumu. Mežaines struktūru veido lieli meža masīvi (meža ainavas), kuros kā 
„salas” atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ainavas kontrastainību 
nosaka mežu augšanas apstākļu daudzveidība. Dominē tuvi un noslēgti skati. 



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

30

 
Pauguraine ir Latvijas augstienēm tipisks sīkkontūrains, mozaīkveida un estētiski 
pievilcīgs ainavu vienību tips, kas raksturojas ar lielu bioloģisko un ainavisko 
daudzveidību. Dažādes uzbūves pauguru un ieplaku mija nosaka ļoti lielu augšņu, 
mitruma, mikroklimata un augāja kontrastainību. Paugurainei ir tipiska zemes 
lietojuma veidu daudzveidība un sīkkonturainība. No vizuālās uztveres viedokļa 
plaši un atklāti skati mijas ar tuviem un noslēgtiem skatiem.  
 
Viļņaine ir ainavu vienību tips, kas raksturīgs ar vaļņu un pauguru, kuriem ir 
lēzenas nogāzes un nelieli relatīvie augstumi (< 25 m), miju ar reljefa 
pazeminājumiem. Viļņainei raksturīgs viendabīgums un plašums. Zemes 
lietojumveidu daudzveidību nosaka augšņu un mitruma apstākļu atšķirības. 
Vaļņus parasti aizņem tīrumi un ganības, bet pazeminājumos sastopamas pļavas, 
zemie purvi un meži. Šāda tipa ainavās ir izteikta priekšrocība zemkopības 
attīstībai. Meliorācijas rezultātā parasti ainavas dabiskā struktūra stipri pārveidota. 

 
Mežāre ir ainavu vienību tips, kur novērojama lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju mija ar mežu masīviem un puduriem. Reljefs viegli viļņots vai plakans. 
Mežāres struktūra ir mozaīkveida. Ļoti svarīgi ainavas elementi ir viensētas, 
dabīgās pļavas un atsevišķi koku puduri (birztalas). Dominē tuvi un vidēji tuvi 
skati, kas noslēdzas meža sienā vai viensētu pudurī. 
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2.2.4.Augsnes 
 
 
 Pēc Latvijas augšņu kartes (sk.attēlu) Dvietes pagasta teritorijā ir pārstāvētas 
šādas augsnes grupas: 

• velēnu glejaugsnes un velēnpodzolētās glejaugsnes – tūvāk 
centrālai daļai; 

• velēnu podzolaugsnes un pseidoglejotās augsnes – uz rietumu 
robežas; 

• aluviālās augsnes – gar Daugavu, Dvietes palienē; 
• tipiskais podzols (reljefa pacēlumos) un kūdrainā podzolētā 

glejaugsne (ieplakās) – parādās uz ziemeļu un dienvidu robežām. 
  
 Dvietes pagasta teritorija ietilpst Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajonā, Jersikas 
līdzenuma apakšrajonā (Āva, 1994).  
 

 
 

5.attēls. Latvijas augsnes 
(Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2003.g.) 

 
 
Intensīvas infiltrācijas apgabali   
 

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datiem pagasta 
teritoriju klāj augšņu sega ar vidēju un zemu absorbcijas spēju (smilšaina augsne), tomēr 
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pa visu teritoriju, īpaši gar austrumu un dienvidu robežu, parādās kūdrainās augsnes 
iecirkņi ar ļoti augstu absorbcijas spēju, kur nav ieteicams nodarboties ar darbību, kas var 
izraisīt augsnes piesārņojumu. Līdz ar to pagasta teritorijā nav ieteicama smagas 
rūpniecības attīstība.  

Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā (2003.) izdalītos intensīvās 
infiltrācijas apgabalos iekļaujās arī Dvietes pagasta teritorija. 

 
 

 
 

6.attēls . Pazemes ūdensobjektu stāvokļa vērtējums  
(pēc Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna (2003.), 

 sadaļa „Vides kvalitātes mērķi Daugavas baseina apgabalā”)  
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2.3. KLIMATS 
 

Pagasta teritorija atrodas vidējā Daugavpils rajona izohiētu joslā. Ilggadējais 
nokrišņu daudzums ir 650-700 mm/gadā.  

Visbiežāk nokrišņus atnes dienvidrietumu vēji (40% gadījumu), ziemeļrietumu 
vēji (30% gadījumu) un rietumu vēji (10% gadījumu).  

Kopā ar pārējo Daugavpils rajona teritoriju Dvietes pagasts atrodas zonā, kur ir 
konstatēts absolūtais temperatūras maksimums un minimums Latvijā (-43,2ºC un 
+36,4ºC).  

Ziemas temperatūru pagasta teritorijā „nosaka” Latvijas janvāra izoterma ar 
rādītāju -6,0ºC. Jūlijā ilggadēji novērojamā vidējā temperatūra šajā teritorijā pārsniedz 
+17,0ºC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.attēls. Latvijas klimatiskā karte 
(Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2003.g.) 
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2.4.DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADŅU TERITORIJAS 
 

Dvietes pagasta zemes dzīlēs sastopami šādi derīgie izrakteņi:  
• dzeramais ūdens; 
• kūdra;  
• smilts un smilts-grants; 
• sapropelis; 
• gruntsūdeņi. 

 
Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu Dvietes pagasta teritorijā nav.  

 
 

 
 
2.4.1.Smilts, smilts-grants 
 

Neskatoties uz to, ka augsnes pagastā pārsvarā ir smilšainas, pašlaik Valsts 
ģeoloģijas dienesta (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģījas aģentūra) datu bāzē 
iekļautas ziņas par 1 atradni un 1 perspektīvo smilts un grants izplatības lauku Dvietes 
pagasta teritorijā (sk.tabulu). 

2.tabula 
 

Smilts-grants un smilts atradnes un prognozēto krājumu laukumi Dvietes pagastā  
(pēc VĢD datiem) 

 
Atradnes (A) un prognozējam krājumu laukumi (Pl) 

Dvietes mežniecības 101. un 107.kvartāls A 
Āžamugura Pl 

 
 
 

3.tabula 
 

Smilts–grants un smilts atradnes Dvietes pagastā 
(pēc VĢD datiem uz 2004.gada beigām) 

 

Nosaukums Galvenās 
frakcijas, % Biezums, m 

Pla- 
tība,
ha 

Krājumi, 
 milj. m3, 

2004.01.01. 

Izpē- 
tes 

gads 

Izmanto 
šanas 



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

35

 grants 
un 

akmeņi 
>5 mm 
no-līdz 

smilts 
<5 

mm 
no-
līdz 

 

segkār-
tas 

no-līdz 
vid. 

derīgā
slāņa 
no-
līdz 
vid. 

 

izpētītie
A 

novērtētie 
N 

 nozares, 
 ku- 
rām 

atradnes 
pētītas 

Dvietes 
mežniecības 
101. un 107. 
kvartāls 

- 100 0,0-0,4
- 

0,0-
7,4 
3,4 

2,0 0,07* 
 

- 1990. ceļu būvei 

*krajumi doti izpētes gadā 
 

Prognozētajā krājumu laukā Āžamugura, kur dažādu ģeoloģisko pētījumu gaitā 
konstatētas ievērojamas smilts-grants iegulas, krājumu apjoms varētu sasniegt desmitus 
vai pat simtus miljonu kubikmetru. Bet šī krājumu lauka izstrādi traucē tās izvietojums 
meža zemēs un „Dvietes dumbrāji” teritorija, kas pieguļ prognozētajām laukam 
ziemeļaustrumu daļā.  
 
 

4.tabula 
Smilts un grants prognozēto krājumu laukumi Dvietes pagastā 

(pēc VĢD datiem) 
 

Galvenās 
frakcijas, % Biezums, m 

Nosaukums, 
pagasts grants 

> 5 
mm 

smilts 
<5 mm segkārtas derīgā 

slāņa 

Platība, 
km2 

Izmantošanas 
iespējas 

Āžamugura 
 

- 100 0,0-3,0 3,0-
12,5 

7,98 silikātķieģeļu 
ražošanai 

 
Pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes datiem 2005.gadā derīgo izrakteņu 

ieguves aktivitātes Dvietes pagastā nenotika (sk.tabulu). 
5.tabula 

 
Derīgo izrakteņu ieguves aktivitātes Dvietes pagastā 2004.g.g. 

(pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes datiem uz 2005.g.septembri) 
 

Darbības apraksts Ierosinātājs 
Smilts ieguve atradnē „Dvietes mežniecības 101. un 107. 
kvartālos” 2,0 ha lielā platībā. Ieguve notiks vienā pakāpē 
– virs gruntsūdeņa līmeņa. Atradne „Dvietes mežniecības 

101. un 107. kvartālos”. 

VAS „Latvijas valsts meži” 
Dienvidlatgales 

mežsaimniecība” 

 
 



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

36

 
 
 
 
 
 
2.4.2.Kūdra 
 

Dvietes pagasta teritorijā atrodas lieli kūdras krājumi. Pamatojoties uz Valsts 
ģeoloģijas dienesta informāciju, kas tika dota Pārskatā par Daugavpils rajona zemes dzīļu 
resursiem un mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem (2004.), Dvietes pagasta teritorijā ir 
identificētas 30 kūdras atradnes (sk.pielikumu).  

Lielākajai daļai atradņu satur zema tipa kūdru. Tomēr pagasta teritorijas 
ziemeļrietumu daļā sastopamas atradnes ar augsta tipa kūdras iegulām: 

• kūdras atradne Nr.14283; 
• kūdras atradne Nr.14261; 
• kūdras atradne Nr.14264 – uz robežas ar Jēkabpils rajonu; 
• kūdras atradne Nr.14285. 

Jauktā tipa kūdra sastopama vairāk gar pagasta austrumu robežu: 
• kūdras atradne Nr.14281; 
• kūdras atradne Nr.14324; 
• kūdras atradne Nr.14323. 

Ziemeļaustrumu daļā sastopami arī pārejas tipa kūdras krajumi:  
• kūdras atradne Nr.14278; 
• kūdras atradne Nr.14276; 
• kūdras atradne Nr.14281; 

Dvietes pagasta kūdras atradnes Titeļu, Mežgalu Nr. 14284 (4853, 4854) Valsts 
ģeologijas dienests atzina starp perspektīvākajās kurināmās kūdras ieguves vietas 
Daugavpils rajonā. Šo atradņu kūdra piemērota arī augsnes mēslošanai. Jāatzīmē, lai 
uzsāktu kūdras ieguves darbus šajās atradnēs, jāveic detāla to izpēte. Pārējās atradnēs ir 
salīdzinoši nelieli kūdras krājumi, kas galvenokārt izmantojami augsnes mēslošanai. 

Neskatoties uz lieliem kūdras krajumiem pagasta teritorijā pastāv vairāki kūdras 
izstrādāšanas apgrūtinājumi. Pamatā tas ir atradņu izvietojums meža zemēs. Bet ir arī citi 
faktori, kas var traucēt vai noliegt iespēju uzsākt atradnes izstrādāšanu: 

• kūdras atradne Nr.14413 – NATURA2000 teritorija dabas parks „Dvietes 
paliene”; 

• kūdras atradne Nr.14412 – NATURA2000 teritorija dabas parks „Dvietes 
paliene”; 

• kūdras atradne Nr.14375 – NATURA2000 teritorija dabas parks „Dvietes 
paliene”; 

• kūdras atradne Nr.14310 – upes aizsargjosla, cauri atradnes teritorijai tek 
Viesīte; 

• kūdras atradne Nr.14393  – NATURA2000 teritorija dabas parks „Dvietes 
paliene”; cauri atradnei tek Dviete un tajā atrodas Skuķu ezers; atradnes 
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dienvidu robežai pieguļ aizsargjoslas ap kaiminpagasta kultūras 
pieminekļiem; 

• kūdras atradne Nr.14284 - NATURA2000 teritorija dabas liegums 
„Kinkausku meži”; upes aizsargjosla, cauri atradnes teritorijai tek Viesīte; 
austrumu daļā sķērso atradnes teritoriju ceļš ar aizsargjoslu ap to; 

• kūdras atradne Nr.14264 – upes aizsargjosla, cauri atradnes teritorijai tek 
Viesīte; 

• kūdras atradne Nr.14279 – atrodas uz ceļa; 
• kūdras atradne Nr.14285– atrodas uz ceļa; 
• kūdras atradne Nr.14303– atrodas uz ceļa; 
• kūdras atradne Nr.14291 – no austruniem, austrumdienvidiem pieguļ 

aizsargjosla gar Daugavu; no ziemeļiem robežojas ar NATURA2000 teritorija 
dabas liegumu „Dvietes dumbrāji”; 

• kūdras atradne Nr.14349 – no austruniem, austrumdienvidiem pieguļ 
aizsargjosla gar Daugavu; no ziemeļrietumu puses – ceļi; 

• kūdras atradne Nr.14358 – no dienvidaustrumu puses – ceļš; 
• kūdras atradne Nr.14395 – no dienvidu puses – ceļš un NATURA2000 

teritorija dabas parks „Dvietes paliene”. 
 
 
KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS: 

 kūdras atradne Nr.14393 – ar Ilūkstes novada Bebrenes un Pilskalnes pagastiem; 
 kūdras atradne Nr.14310 – ar Ilūkstes novada Bebrenes pagastu; 
 kūdras atradne Nr.14284 – ar Ilūkstes novada Bebrenes pagastu; 
 kūdras atradne Nr.14264 – ar Dunavas pagastu (Jēkabpils rajons). 

 
 
 
 

 
 
 

2.4.3.Sapropelis 
 

Intensīva sapropeļa atradņu izpēte un izmantošana pagasta nenotiek. Pagasta 
teritorijā nav konstatēti atsevišķi sapropeļa nogulumi, tas pārsvarā ir sastopams kūdru 
atradnēs.   
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2.5.HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 

 
2.5.1.Pazemes ūdeņi 

 
Dvietes pagasts ietilpst Baltijas artēziskā baseina austrumu daļā, teritorijas 

hidroģeoloģisko griezumu veido ūdeni saturošu un vāji caurlaidīgu slāņkopu mija. 
 

Pirmskvartāra ūdens horizontu nogulumu 
 

Galvenie Pirmskvartāra nogulumu pazemes ūdens resursi Dvietes pagasta 
teritorijā - Augšdevona nogulumu Gaujas svītas ūdens horizonta krājumi.  

 
Kvartāra ūdens horizontu nogulumi 

Purvu nogulumu ūdens horizontu areāli sastopami visā pagasta teritorijā. Purvu 
nogulumu platas joslas apkaimo pagastu no austrumu un dienvidu pusēm – gar Daugavas 
un Dvietes upju krastiem.   

Limnoglaciālo nogulumu ūdens horizonts izplatīts visā teritorijā. Ūdens 
ietveriežus veido smiltis, kuru biezums mainās no dažiem decimetriem līdz 15 m, bet 
maksimālais biezums 40 – 45 m. Šā horizonta ūdeņi ir bezspiediena, to ieguluma līmenis 
mainās no 0,5 līdz 21,0 m. Ekspluatācijas urbumu īpatnējie debiti 2,0 – 13,0 l/sek. 

Fluvioglaciālo nogulumu ūdens horizonts, kurš pārstavēts pārsvarā gar Dvietes upi,  
izplatīts visā rajona teritorijā. Dažādgraudainas smiltis, kuru biezums mainās no 1 – 2 
līdz 20 – 30 m veido šos nogulumus. Ūdeņi, kuru ieguluma līmenis ir no 1,5 līdz 8,0 m, ir 
bezspiediena, bet vidējie īpatnējie debiti 2,0 – 4,0 l/sek.  

Aluviālo nogulumu ūdens horizonts izplatīts pagasta teritorijā Daugavas upjes 
ielejā. Šeit ūdeni saturošu smilšu un smilts – grants – oļu nogulumu biezums ir samērā 
liels. Nogulumi sastopami gan mazo upju ielejās un gar strautiem, bet šeit to izplatība un 
biezumi nelieli. 

Horizonta ūdeņi bezspiediena, vidējais līmeņa ieguluma dziļums ~ 2,0 m. 
Ekspluatācijas urbumu īpatnējie debiti 5,0 – 8,0 l/sek. Pēc ķīmiskā sastāva ūdeņi atbilst 
hidrogēnkarbonāta kalcija - magnija tipam ar mineralizāciju līdz 0,2 – 0,6 g/l. Pašlaik 
horizonta ūdeņus ūdensapgādei izmanto atsevišķās saimniecībās. 

Ņemot vērā kvartāra augšējo nogulumu ūdens horizontu mainīgo un nelielo 
biezumu, kā arī daudzviet to neaizsargātību no piesārņojuma, tā ūdeņi izmantojami tikai 
atsevišķu zemnieku un nelielu objektu ūdens apgādes vajadzībām. 
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Dziļurbumi 
 
Pamatojoties uz 2004.gada Valsts ģeoloģijas dienesta informācijas, Dvietes pagasta 

teritorijā izdevās identificēt tikai 4 izurbtos urbumus. Tie ir orientēti uz Augšdevona 
Gaujas nogulumu ūdens horizontu izmantošanu. Dziļākais urbums – urbums Nr. 23109 ( 
f. "Liepas" (Lapsas?)) – atrodas dienvidu daļā. Tā dziļums ir 105 m. Mazākais urbums – 
urbums Nr. 20914 ( f. "Liepziedi") - atrodas pagasta dienvidaustrumu daļā, tuvu no 
Daugavas krasta. Tā dzoļums ir 70 m. 

Arukilas-Amatas ūdenshorizontu kompleksa virsmas ieguluma dziļums pagasta 
teritorijā ir samērā vienmērīgs – 50 m.  

Neskatoties uz smilšainām augsnēm, kurus raksturo augsta caurlaidība un vidēja un 
zema adsorbcijas spēja, pagasta teritorijas pazemes ūdeņi samērā labi aizsargāti no 
piesārņojuma, jo gandrīz visa pagasta teritorija atrodas augšupejoša pazemes ūdens 
plūsmas zonā, līdz ar ko dabīgos apstākļos infiltrācija nav iespējama. Toties nav 
aizsargāta tieši tā pagasta daļa, kur atrodas lielākais identificēto urbumu skaits un 
izvietoti pagasta attīstības centri – teritorijas dienvidaustrumu daļa, ap Dvietes ciemu. 
Pozitīvu lomu šajā gadījumā spēlē ļoti neliels ūdeni vāji caurlaidīgo iežu , kas pārklāj 
Arukilas-Amatas ūdenshorizontu kompleksu, viezums – tikai 25 m. 
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2.5.2.Virszemes ūdeņi 
 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.858 „Noteikumi par 
virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un 
antropogēno slodžu noteikšanas kartību” (19.10.2004.) Valsts ģeoloģijas dienesta 
teritoriālās struktūrvienības upju baseinu pārvaldes iedala upes, ezerus, piekrastes un 
pārejas ūdeņus virszemes ūdens objektos un nosaka katra ūdens objekta tipu. 

 
Upju baseinu apgabals 

Atbilstoši LR Ūdens apsaimniekošanas likumam Dvietes pagasta teritorijā esošie 
virszemes ūdens objekti ietilpst Daugavas baseina apgabalā .  

 

 
8.attēls. Latvijas upju baseinu apgabalu shēma 

 
 

Daugavu un tās baseina upes ar ūdeni lielā mērā nodrošina nokrišņi. Daugavas 
baseina hidroloģiskā režīma raksturīgākās īpatnības ir augsti un ilgstoši pali, vasaras - 
rudens lietus uzplūdumi un pazemināti līmeņi vasaras un ziemas mazūdens periodos. 
Svarīga nozīme Daugavas baseina ir arī pazemes pietecei. Mazūdens periodos pazemes 
pietece vidēji dod 30-36% no kopējās gada noteces.  

 
 



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

41

 
 

Lielbaseins 
 

Latvijas Republikas teritorija ir sadalīta 20 lielbaseinos. Dvietes pagastā ir 
pārstāvēti 1 šādu lielbaseinu ūdensobjekts: 

 
 Daugavas upju baseina apgabalā: 

• Daugavas augšgals. 
 
  

 
Dvietes pagasta upju ūdensobjekti  

 
Pēc Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2005.gada datiem Dvietes 

pagastā ir pārstāvēti 3 upju baseinu apgabala upju ūdensobjekti – viens aizņem pagasta 
dienvidrietumu pusi (D489), otrais stiepjās gar Daugavu un plaši parstāvēts pagasta 
teritorijas ziemeļaustrumu pusē (D487) un trešais parādās tikai nelielā zonā pagasta 
teritorijas dienvidaustrumu daļā (D491).  
 
 

Dvietes pagasta upju tipi 
 
 Pavisam Latvijā noteikti 6 upju tipi, no tiem 2 ir sastopami Dvietes pagasta 
teritorijā (sk.tabulas un karti): 
  

 6.tabula 
 

Dvietes pagasta upju tipi 
(pēc Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2005.gada datiem*) 

 
Upju ūdensobjekti   

Tipa nosaukums 

 
Lielupes 
apgabalā 

Daugavas 
apgabalā 

Upju 
ūdensobjektu 

skaits 

Vidējas upes 
4.tips 
Potomāla tipa vidēja 
upe  

 

- 

D489, 
D491 

 
2 

Lielas upes 
6.tips 
Potomāla tipa liela 
upe 

- D487 
 

 
1 

* “Upju baseinu apgabalu raksturojums. Antropoģēno slodžu uz pazemes un virszemes 
ūdeņiem vērtējums. Ekonomiskā analīze”(Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, 
2005.g.) 
 



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

42

 Katram konkrētajam Latvijas upju tipam ir noteikti dabiskā stāvokļa raksturojošie 
rādītāji, līdz ar ko var norādīt Dvietes upju tipu etalonstāvokļa pazīmes (sk. tabulu).  
 

 7.tabula 
 

Dvietes pagasta upju tipu dabisko stāvokli raksturojošie rādītāji 
(pēc Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2005.gada datiem*) 

 
Tips - 4 Tips - 6 Indikatīvie rādītāji 

Lēna potamāla 
tipa vidējā upe 

Lēna potamāla 
tipa lielā upe 

1. Bioloģiskās kvalitātes rādītāji  
1.1. Ūdens flora 
1.1.1. Makrofīti 
Spoguļ-virsmas aizaugums (%) 5 – 30% 5 – 30% 
Sugu sastāvs Potamogeton 

praelongus, 
P.lucens, Sium 
erectum, 

Potamogeton 
praelongus, 
P.lucens 

Indikatorsuga Potomogeton alpinu nav nav 
1.2. Bentisko bezmugurkaulinieku fauna 
Saprobitātes indekss 1,3 – 1,8 1,5 - 2,0 
1.3. Zivju fauna 
Šenona indekss  0,5 – 1,6 1 – 2,4 
Dabiski raksturīgo sugu skaits >5 no raksturīgajām 

sugām: Gobio 
gobio, Phoxinus 
phoxinus, 
Noemacheilus 
barbatulus, Cottus 
gobio, Esox lucius 

>15 no 
raksturīgajām 
sugām: Leuciscus 
cephalus, Rutilus 
rutilus, Alburnoides 
bipunctatus, 
Noemacheilus 
barbatulus, Rhodeus 
sericeus, Perca 
fluviatilis 
 

Vecuma struktūra Tipiska Tipiska 
Jūtīgo sugu klātbūtne Vismaz 1 no: Esox 

lucius, Alburnoides 
bipunctatus 

Vismaz 2 no: 
Alburnoides 
bipunctatus, Esox 
lucius, Lota lota 

Anomāliju, saslimšanu un parazītu līmenis 
(%) <2% <2% 

3.Ķīmiskie un fizikāli – ķīmiskie rādītāji 
3.1. Vispārējie elementi 
Skābekļa nosacījumi 
Izšķīdušais skābeklis, (mg/l) (minimālā >7 >7 
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koncentrācija) 
BSP5 (mg/l) <2,0 <2,0 
Biogēnie elementi 
Pkop (mg/l) <0,06 <0,045 
Nkop (mg/l) <2 <1,8 
N-NH4 (mg/l) <0,16 <0,1 19 
 
* pēc “Upju baseinu apgabalu raksturojums. Antropoģēno slodžu uz pazemes un 
virszemes ūdeņiem vērtējums. Ekonomiskā analīze” (Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūra, 2005.g.) 
 
 
 
 
Ūdensteces  

Dažāda garuma un rakstura ūdensteces ļoti bagāti pārstāvētas pagasta teritorijā 
(sk.tabulas). 

  
8.tabula 

Lielākās Dvietes pagasta upes 
(uz VZD datu pamata) 

 
 

Upes nosaukums 

Administratīvās 
teritorijas, kuras  

ta šķērso 
Daugavpils rajona 

robežās 

Kopējais 
garums, km 

 

Ietekas vieta 

Daugava 

Dvietes pagasts, 
Ilūkstes novads, 
Sventes pagasts, 
Kalkūnes pagasts, 
Tabores pagasts, 
Vecsalienas 
pagasts, 
Salienas pagasts, 
Naujenes pagasts, 
Līksnas pagasts, 
Nīcgales pagasts 

1005 Baltijas jūrā 

Berezauka 
(Berezovka: 

Dviete+Ilūkste)) 

Ilūkstes novads, 
Dvietes pagasts 53 Daugava 

Dviete Dvietes pagasts, 
Ilūkstes novads  

33 Berezauka 
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9.attēls. Daugavas ieleja augšpus Glaudānu salas. 
(Foto © J.Soms) 

 
Berezovka (Dviete+Ilūkste). Tas ir īpatnējs ūdensobjekts kreisajā Daugavas krastā, kas 
apvieno Dvietes un Ilūkstes upes to pedējā tecējuma posmā pirms ieplūšanas Daugavā. 
Sateces baseina platība Latvijā - 525,3 km2, sateces baseins kopā - 677,8 km2. Šīs 
pietekas garums Latvijā – 2 km.   
 
 

9.tabula 

Dvietes pagasta ūdensteces 
(uz VZD datu pamata) 

 
 

Upes nosaukums 

 

Atrašanās vieta pagasta teritorija 

Daugava Veido lielāko daļu pagasta austrumu robežas 
Dviete Veido pagasta dienvidu robežu 
Ilūkste Ietek Berezovkā pagasta dienviaustrumu daļā 

Berjozovka Ietek Daugavā pagasta dienviaustrumu daļā 
Viesīte Veido daļu no pagasta rietumu robežas 

Alkšņupīte Tek cauri pagastam teritorijas 
Gaiļupīte Pagasta ziemeļaustrumu daļā iztek no Gaiļu ezera 
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Puntouka Pagasta ziemeļaustrumu daļā iztek no Gaiļu ezera 
Melnupīte Pagasta A pusē 

Rotupe D, ietek Dvietē 
Krapānišku upe D, ietek Dvietē 

Juzīne D, ietek Dvietē 
Sarkanā upīte DR, ietek Viesītē 

 
 
Plūdu apdraudētās teritorijas  
 
 Daugavas baseina hidroloģiskā režīma raksturīgākās īpatnības ir augsti un ilgstoši 
pali. Galvenās paaugstināta applūšanas riska teritorijas Daugavas baseinā ir Daugavas 
paliene posmā Jēkabpils-Daugavpils, kā arī Dvietes paliene. Lielos palos ūdens līmenis 
Dvietes lejtecē pavasarī var celties vairāk nekā 6 m virs mazūdens perioda līmeņa. Palu 
ūdens līmeņa krišanās notiek lēnāk. Ūdeņiem bagātos pavasaros palu perioda ilgums 
palienēs var sasniegt 3 mēnešus (no marta vidus līdz jūnija vidum). Sevišķi augstos palos 
Daugavas ūdeņi applūdina visu Dvietes senleju vairāk nekā 20 km garumā. Augstākie 
palu līmeņi XX gadsimtā Dvietes senlejā tika novēroti 1931., 1951. un 1956. gadā. 
Daugavas palu ūdeņu caurteces maksimālā vērtība Dvietes senlejā ievērojami pārsniedz 
pašas Dvietes tiešās caurteces maksimāli iespējamās vērtības, tāpēc tilti pār Dvieti ir 
projektēti, ņemot vērā Daugavas palu caurteci.  

Palu ūdens līmeņa krišanās Dvietes senlejā notiek aptuveni 2 reizes lēnāk, nekā 
līmeņa celšanās. Tas atstāj ilgstošu ietekmi uz Dvietes vidusteces un lejteces 
hidroloģiskajiem apstākļiem. Palu laikā Dvietes senlejā izgulsnējas ievērojams daudzums 
ūdenī suspendēto vielu, kas veicina senlejas ezera aizsērēšanu un nodrošina palienes 
augšņu auglības saglabāšanos. 

Lai samazinātu palu perioda ilgumu un lauksaimniecības zemju applūšanu, 20. 
gadsimtā vairākkārt tika veikta Dvietes palienes meliorācija, kuras rezultātā ir iztaisnota 
un padziļināta Dvietes upes gultne un ievērojami pazemināts Skuķu un Dvietes ezeru 
mazūdens perioda līmenis. Tā sekas ir abu šo ezeru strauja aizaugšana ar niedrēm un 
krūmiem. 20. gadsimta 80-jos gados institūtā “Meliorprojekts” tika izstrādāts jauns 
Dvietes palienes meliorācijas projekts (Beikerts 1989), bet tas nav realizēts. Pašlaik ar 
Daugavpils Universitātes spekiem (D.Grūberts) tiek veikta applūstošu teritoriju 
kartēšana. 

 
 
 
 
 

 
10.tabula 

Applūšanas riska teritorijas Dvietes pagastā 
(pēc institūta “Meliorprojekts” datiem) 

 
Daugavas upes 

posms 
Novietojums Platību apraksts 



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

46

Daugava no 
Dunavas līdz 
Daugavpilij 

Attiecīgie pagasti 
(var minēt visus gar 
abiem krastiem, jo 
mazāk vai vairāk 
bīstami posmi ir 
visā garumā  pat 
līdz 0.5 –1km un 
vairāk josla) 

Atkarībā no reljefa un ledus sastrēguma 
apstākļiem, galvenokārt kreisais krasts, 
Eglaines grīva, Ilūkstes un Dvietes grīvas, 
kā arī platības aiz Daugavas malā esoša 
vaļņa (kāpas). Pa Ilūksti iet līdz pat pilsētai 
Ilūkstei, pa Dvieti gar abām malām līdz 
Pastaunei un vēl tālāk. Labajā krastā 
Līksnas grīva 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Ūdenskrātuves 
 

 Ūdenskrātuvju pagasta teritorijā ir ļoti mazs. Pamatā tās koncentrējās gar pagasta 
dienvidu robežu – Skuķu un Dvietes ezeri. Pagasta ziemeļaustrumu daļas purvainos 
mežos atrodas Gaiļu ezers. Dvietes (Dvīta) un Krapānišku ciemos atrodas lieli dīķi. 
Dvietes un Skuķu ezeri meliorācijas gaitā 20. gs. pirmajā pusē tika nolaisti. 

Dvietes pagastā esošos virszemes ūdens resursus izmanto zvejai un atpūtai. Pagastā ir 
izveidojies neliels zvejnieku kodols, kurš slēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus ar 
pašvaldību .   
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Berezovka un Dvietes upe ir iecienītas kā aktīvās atpūtas vietas, tās izmanto makšķerēšanai 
ne tikai pagasta iedzīvotāji, bet pamatā Daugavpils un Ilūkstes iedzīvotāji, tuvāko kaimiņpagastu 
ļaudis. Arī te ir potenciāls pakalpojumu sfēras attīstībai. 

Pagasta iekšējiem virszemes ūdeņiem ir liela nozīme zivju bagātību dabīgai. 
Ezeru apsaimniekosanas iespējas ir ļoti plašas. LVA (tagad – Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra) Ezeru pasēs ir dotas Gaiļu ezera izmantošanas 
rekomendācijas: 

• kultiv.zivsaimniecība; 
• makšķerēšana; 
• ielaižamās ziviz - karpas,karūsas,līņus; 
• ūdens putnu medības. 

 
 
Dažu Dvietes pagasta ezeru īss raksturojums (pēc www.ezeri.lv datiem): 
 
 
Skuķu ezers.  
Administratīvā piederība Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta 

pārvaldes teritorija, Dvietes pagasts 
Izcelsme subglaciālais 
Spoguļa laukuma platība 110 ha 
Pašrezējā stāvokļa apraksts kūdrāis ar dziļu sapropeļa slāni 
Hidroloģiskais režīms caurteces 
Vidējais dziļums 5 m 
Maksimālais dziļums 12 m 
Tilpums 0,96 milj.m³ 
Lielbaseins Daugava 
Sateces baseina platība 1,5 km² 
 
 
 

http://www.ezeri.lv/
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10.attēls. Skuķu ezers. 
(Foto © A.Soms) 

 
 
 
Dvietes ezers (Dvīta)  
Administratīvā piederība Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta 

pārvaldes teritorija, Dvietes pagasts 
Spoguļa laukuma platība 97 ha 
Hidroloģiskais režīms caurteces 
Maksimālais dziļums 3 m (atkarīgs no ūdens līmeņa svārstībām 

Daugavā) 
Pašreizējs stāvoklis nosusināts 
Lielbaseins Daugava 
 
 
 
Gaiļu ezers  
Spoguļa laukuma platība 3,8 ha 
Hidroloģiskais režīms beznoteces 
Maksimālais dziļums 2 m 
Lielbaseins Daugava 
 
 
Dvietes lielais dīķis  
Spoguļa laukuma platība 2,3 ha 
Izcelsme mākslīgs 
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Dvietes mazais dīķis  
Spoguļa laukuma platība 0,5 ha 
Izcelsme mākslīgs 
 
 
Zviedrānu  
Spoguļa laukuma platība 1,5 ha 
Lielbaseins Daugava 
 
 
 
 
 
Peldūdeņi 
 

Pašlaik Dvietes  pagastā nav LR Ministru kabineta noteikumu Nr.300 ”Peldvietu 
iekartosanas un higiēnas noteikumi” (11.08.1998.) nosacījumiem atbilstošu peldvietu. 
Tomēr nākotnē šādas vietas varētu būt ierīkotas Daugavas krastā.  

 
 

Virszemes ūdeņu monitorings  
Dvietes pagasta virszemes ūdeņu kvalitātes kontroli palīdz nodrošināt 

Zemkopības ministrijas upju un nosusināšanas sistēmu hidroloģiskā monitoringa 
posteni, kur regulāri (vismaz 12 x gadā) tiek veikti hidroloģiskie novērojumi - straumes 
ātrumi, līmeņi:  

• „Dviete-Dviete” - atrodas uz Daugavas pietekas Dvietes, 3 km pirms ietekas. 
 

 
KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS:  
 
Ar Ilūkstes novada Pilskalnes pagastu:  

• Skuķu ezers ; 
• Dvietes ezers. 
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2.6.MEŽI 
 
 
2.6.1.Vispārējais apraksts 
 

Dvietes pagastā meža zemes aizņem lielako teritorijas daļu – 66% no pagasta 
kopplatības. Tas ir visaugstākais rādītājs Daugavpils rajonā. 

11.tabula 
 

Dvietes pagasta meža zemju platība 
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 

 

Mežs, ha Meža zemes kopā, ha 
Meža zemju kopplatība 

attiecībā pret pašvaldības 
kopplatību, % 

7529,4 7750,6 66 
 
 

 
12.tabula 

Dvietes pagasta meža zemes sadalījums pa zemes kategorijām 
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 

 

Meža 
iedalījums Mežs Purvi Lauces Pārplūstoši 

klajumi 

Zem 
infrastruk 

tūras 
objektiem 

Kopā 

Valsts 6170,4 25,1 25,0 30,3 128,6 6379,4 
Pārējie 1359,0 0,0 12,1 0,0 0,1 1371,2 
Kopā 7529,4 25,1 37,1 30,3 128,7 7750,6 

 
 Darbību Daugavpils rajona meža teritorijās pārvalda Valsts meža dienesta 
Daugavpils virsmežniecība, kuras funkciju veikšanu Dvietes pagasta teritorijā nodrošina 
Dvietes mežniecība. 
 Daugavpils rajons ir vērtējams kā vidēji mežains – meži aizņem 36% no teritorijas 
kopplatības, toties Dvietes pagastā meža zemes platība sastāda 66% no pagasta 
kopplatības, kas ir augstākais rādītājs rajonā. 

13.tabula 
 

Dvietes pagasta meža zemju platība 
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 

 

Mežs, ha Meža zemes kopā, ha Meža zemju kopplatība 
attiecībā pret pašvaldības 
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kopplatību, % 

7529,4 7750,6 
 

66 
 

 
 

 
 
 

 
2.6.2.Mežu sadalījums pēc īpašuma piederības 

 
 Meža zemes var piederēt gan valstij, gan pašvaldībai, gan privātpersonai, gan juridiskai 
personai. Līdz ar to mežus un meža zemes sadala 2 pamatkategorijās: valsts un pārējie. 
 Valsts mežus Dvietes pagastā apsaimnieko VAS „Latvijas valsts meži” 
struktūrvienība –Dienvidlatgales mežsaimniecības Dvietes mežu iecirknis. 

Lielāko daļu (82%) no Dvietes pagasta mežu kopplatības veido valsts meži (sk.tabulu), 
līdz ar ko pagasts iekļaujas to rajona pašvaldību sarakstā, kur atrodas lielākās valsts meža 
platības. 

 
14.tabula 

Dvietes pagasts meža zemju platība 
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 

 
Meža zemju iedalījums Kopā, ha 

Administratīvais 
iedalījums 

Valsts, 
ha 

% no meža 
zemju 

kopplatības

Pārējie, 
ha 

% no meža 
zemju 

kopplatības 

 

 
Dvietes pagasts 

 
6379,4 82 1371,2 18 7750,6 

 
  
 
 
2.6.3.Meža augšanas apstākļu tipi. 
 
 Mežaudzes sistematizē pēc mežaudzes augsnes un mitruma apstākļiem, uzbūves, 
atjaunošanās gaitas un produktivitātes. Meža augšanas apstākļu tipu klasifikāciju Latvijā 
nosaka Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumi Nr.169 "Meža valsts reģistra 
informācijas aprites noteikumi". Viena meža augšanas apstākļu tipa mežaudzēs piemēro 
vienveidīgus meža apsaimniekošanas principus. 
 

15.tabula 
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Dvietes pagasta meža augšanas apstākļu tipa grupas un tipi 
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 

 
 

Meža augšanas apstākļu tipa grupa un 
tips 

Platība, ha 

Mežaudzes uz sausām minerālaugsnēm:  

 sils 6,6 
 

 mētrājs 235,7 
 

 lāns 1239,1 
 

 damaksnis 1348,3 
 

 vēris 728,3 
 

 gārša 3,1 
 

Sausieņi kopā: 
 

3561,1 
 

Mežaudzes uz slapjām minerālaugsnēm:  
 grīnis 0 

 slapjais mētrājs 86,3 
 

 slapjais damaksnis 569,9 
 

 slapjais vēris 378,7 
 

 slapjā gārša 1,4 
 

Slapjaiņi kopā: 
 

1036,3 
 

Mežaudzes uz slapjām kūdras augsnēm:  

 purvājs 208,0 
 

 niedrājs 792,8 
 

 dumbrājs 1039,3 
 

 liekņa 4,1 
 

Purvaiņi 
 

2044,2 
 

Mežaudzes uz nosusinātām  
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minerālaugsnēm: 
 viršu ārenis 0 

 mētru ārenis 6,1 
 

 šaurlapju ārenis 100,9 
 

 platlapju ārenis 48,2 
 

Āreņi kopā: 
 

155,2 
 

Mežaudzes uz nosusinātām kūdras 
augsnēm:  

 viršu kūdrenis 0 

 mētru kūdrenis 16,9 
 

 šaurlapju kūdrenis 188,2 
 

 platlapju kūdrenis 268,8 
 

Kūdreņi kopā: 
 

473,9 
 

KOPĀ: 7270,7 
 

 
 Dvietes pagasta lielāko meža platības daļu - 49% no pagasta meža kopplatības- 
aizņem sausieņu mežu augšanas apstākļu tipu meži (sk. tabulu), no kuriem izceļas 
damaksnis (38% no šo meža tipu kopplatības) un lāns (35% no šo meža tipu kopplatības). 
Purvaiņu grupa aizņem 28% no pagasta meža kopplatības - ar plašu dumbrāja (51% no šo 
meža tipu kopplatības) un niedrāja (39%) pārstāvniecību. Tas ir divreiz vairāk, nekā 
vidēji rajonā.  Pārejās grupas pārstāvētas vāji. Pārsvarā tās ir slapjaiņi - 14%, 55% no 
kura - slapjais damaksnis.  
 
 
 
 
 
2.6.4.Koku sugas 
 
 Dvietes pagastā skuju koki aizņem lielākas meža platību, nekā citu sugu koki - 
59% no mežaudzes (sk. tabulu). Mīksto lapu koku mežaudzes sastāda 41% no pagasta 
mežaudzes kopējās platības. 

16.tabula 
 

Dvietes pagasts koku sugas mežu platībās 
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 
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Koku suga 

 
Mežaudžu platība, ha

 
Koksnes krāja, m³

 
Priede 2854,7 725157,0 
Egle 1406,4 277059,0 
Skujkoki kopā 4261,1 1002216,0 
Bērzs 2343,2 412602,0 
Melnalksnis 576,2 125425,0 
Apse 45,2 6812,0 
Baltalksnis 37,7 6802,0 
Mīkstie lapu koki kopā 3002,3 551641,0 
Ozols 3,2 638,0 
Osis 4,1 318,0 
Cietie lapu koki kopā 7,3 956,0 
Mežaudze 7270,7 1554813,0 
Izcirtumi 250,6  
Iznīkusi audze 7,7  
Bojāta audze 0,4  

 
 Valdošā koku suga ir koku suga, kurai mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja. 
Dvietes pagastā valdošā koku suga ir priede (47% no visas pagasta teritorijas mežaudzes 
koksnes krājas). Egles koksnes krāja rajona mežos ir tikai 18%, kas tomēr ir lielāks 
rādītājs par vidējo rajonā. No mīkstiem lapu kokiem lielākā koksnes krāja ir bērzam 
(27%). Baltalksnim, melnalksnim un apsei tā ir gandrīz vienāda, bet melnalksnim 
nedaudz vairāk - 8%.  
 

 
 

 
 
2.6.5.Koksnes resursi 
 

17.tabula 
 

Dvietes pagasta koksnes krāja 
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 

 

Koku suga 
 

Koksnes 
krāja, m³ 

 

% no pagasta 
mežu krājas 

apjoma 
 

Priede 725157 47 
Egle 277059 18 
Skujkoki kopā 1002216 65 
Bērzs 412602 27 
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Melnalksnis 125425 8 
Apse 6812 0,4 
Baltalksnis 6802 0,4 
Mīkstie lapu koki kopā 551641 36 
Ozols 638 0,04 
Osis 318 0,02 
Cietie lapu koki kopā 956 0,06 
Mežaudze kopā: 1554813  

 
 Dvietes pagasta mežu skujkoku krāja ir viens no lielākiem skujkoku krājas 
resursiem rajonā. Mežos gada laikā izcirstais koksnes apjoms pagaidām atbilst ikgadējam 
vidējam pieaugumam, tātad ar šādu apjomu var rēķināties ilglaicīgā perspektīvā. Tiesa 
gan, šis apjoms nesadalās proporcionāli starp meža saimniecībām 

18.tabula 
 

Koku ciršana Dvietes pagastā rajona mežos 2003.gadā 
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 

 

Meža 
iedalījums Cirtes veids 

Izcirtā 
apjoma 

platība, ha 

Izcirtais 
apjoms, m3 

% no izcirtā 
apjoma 

kopplatības 
Kailcirte 47,3 13973  
Cirte pēc sanitārā 
atzinuma 

4,4 
 

1361 
  

Kopā galvenā cirte 51,7 15334 13 
Kopšanas cirte 191,4 2977 49 
Sanitārā cirte 19,1 82 5 
Citas cirtes 3,4 687 1 

Valsts: 

Visas cirtes kopā 265,6 19080 68 
Kailcirte 22,3 4050  
Cirte pēc sanitārā 
atzinuma 2,7 350  
Pārējās galvenās cirtes 9,8 175  
Kopā galvenā cirte 34,8 4575 9 
Kopšanas cirte 84,8 752 22 
Nelikumīga cirte 6,5 44 2 

Pārējie: 

Visas cirtes kopā 126,1 5371 32 
Kailcirte 69,6 18023 18 
Cirte pēc sanitārā 
atzinuma 7,1 1711 2 
Pārējās galvenās cirtes 9,8 175 3 
Kopā galvenā cirte 86,5 19909 22 
Kopšanas cirte 276,2 3729 71 
Sanitārā cirte 19,1 82 5 

Kopā: 

Citas cirtes 3,4 687 1 
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Nelikumīga cirte 6,5 44 2  
Visas cirtes kopā 391,7 24451 5 

 
 
 Pēc tabulas var redzēt, ka 2003.gadā izcirtā apjoma platība kopumā sastādīja tika 
5% no visa pagasta meža platībām, kas ir vidējais rādītājs rajona mežsaimniecībā. Iegūtā 
krāja sastādīja 9% no visas 2003.gadā rajonā iegūtās krājas apjoma. Lielākā krāja tika 
iegūta no skuju kokiem, pārsvarā no priedēm (44% no visas iegūtās krājas); no lapu 
kokiem prioritāte tika dota melnalksnim. Galvenai cirtei – koksnes galvenās ražas 
ievākšanai mežaudzē – nevajadzētu rast problēmas, jo tā tiek organizēta nelielās platībās 
un pārsvarā notiek valsts mežos, kur meža apsaimniekošana notiek plānveidīgāk. 
Vadošais cirtes veids pagasta mežos – kopšanas cirte. Nelikumīgai cirtei (cirtei bez 
ciršanas apliecinājuma saņemšanas vai neievērojot normatīvo aktu prasības) rajona 
griezumā ir samērā mazs procents citu cirtes veidu starpā un tas ir fiksēts tikai privātos 
mežos.  
 
 
2.6.6.Meža atjaunošana 
 
 

Meža platību atjaunošana Dvietes pagastā 2003.gadā 
(pēc VMD datiem uz 2004.gada aprīļi) 

 19.tabula 
 

Ieaudzēšanas veids Meža 
iedalījums Suga Dabiskā Mākslīga Kopā 

Priede 3,2 20,8 24,0 
Egle 1,1 2,7 3,8 
Bērzs 28,4 0,0 28,4 

Valsts 

Melnalksnis 1,1 0,0 1,1 
Priede 1,8 1,6 3,4 
Egle 0,4 2,5 2,9 
Bērzs 16,1 0,0 16,1 
Melnalksnis 2,2 0,0 2,2 

Pārējie 
 

Apse 2,7 0,0 2,7 
Priede 5,0 22,4 27,4 
Egle 1,5 5,2 6,7 
Bērzs 44,5 0,0 44,5 
Melnalksnis 3,3 0,0 3,3 

KOPĀ 

Apse 2,7 0,0 2,7 
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2.6.7.Meža zemes un meža platības ar mežsaimnieciskās darbības 
aprobežojumiem 
 
 Vides aizsardzības nolūkos dažās meža zemēs un meža platībās ir aizliegta 
mežsaimnieciskā darbība, galvenā cirte un kopšanas cirte, galvenā cirte vai kailcirte. 
Pamatā tas attiecās uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un īpaši aizsargājamajiem 
meža iecirkņiem, kur līdztekus mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, noteikti arī 
cita veida saimnieciskās darbības aprobežojumi. Dvietes pagastā nav platību, kur būtu 
ierobežota kailcirte, toties relatīvi daudz platību ar cita veida ierobežojumiem 
salīdzinājumā ar citā rajona teritorijām. 

20.tabula 
 

Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumu  
veidi Dvietes pagasta mežos 

(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 
 
Meža iedalījums Aprobežojuma veids Platība, ha 

Mežsaimnieciskā darbība 43,5 
Galvenā cirte + kopšanas cirte 89,3 
Galvenā cirte 57,3 

Valsts 

Kailcirte 0 
Mežsaimnieciskā darbība 7,5 
Galvenā cirte + kopšanas cirte 0 
Galvenā cirte 0,2 Pārējie 

Kailcirte 0 
Mežsaimnieciskā darbība 50,9 
Galvenā cirte + kopšanas cirte 89,3 
Galvenā cirte 57,5 Kopā 

Kailcirte 0 
 

 
 
 

2.6.8.Medības 
 
Medību saimniecība ir dabas resursu izmantošanas sistēma, kas vienlaikus ar 

medību produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un 
saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi. Medību saimniecības 
pamatnoteikumus nosaka LR Medību likums. Medību fauna Dvietes pagasta teritorijā ir 
ļoti daudzveidīga. Populārākie medījamie dzīvnieki ir aļņi, staltbrieži, meža cūkas, 
stirnas, bebri, zaķi. No plēsīgajiem dzīvniekiem: vilki, lapsas, jenotsuņi, caunas. No 
putniem: pīles, slokas, zosis, rubeņi. 

Līdz ar to, ka valsts mežu platības ir bagātas ar medījamiem dzīvniekiem, VAS 
„Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības teritorijas kopplatības 
Daugavpils rajonā tiek iznomātas mednieku formējumiem. 
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2.6.9.Meža zemes platību ugunsbīstamība 
 
 Dvietes pagastā ir ievērojami daudz sevišķi ugunsbīstamu klašu mežu (sk.tabulu) 
un tie sastāda samērā lielu daļu no Daugavpils rajona šo klašu mežu platībām. 
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21.tabula 
 

Dvietes pagasta meža platību sadalījums ugunsbīstamības klasēs, ha 
(pēc VMD datiem uz 2004.gada aprīļi) 

 
 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 

Ugunsbīstamība 
paaugstināta: 

Ugunsbīstamība 
augsta: 

Ugunsbīstamība 
vidēja: 

Ugunsbīstamība 
zema: 

Ugunsbīstamība ļoti 
zema: 

 
 
 
 
Ugunsbīstamības 
klases un to 
raksturojums 

visas skujkoku 
jaunaudzes un priežu 
audzes sila augšanas 
apstākļu tipos 

priežu audzes mētrājā 
un lapu koku audzes 
sila augšanas apstākļu 
tipos 

egļu un lapu koku 
audzes mētrājā , 
priežu un egļu audzes 
damakšņa un vēra 
augšanas apstākļu 
tipos, priežu audzes 
mitrās, nosusinātās 
minerālaugsnēs un 
nosusinātās kūdras 
augsnēs, sūnu purvi 

egļu audzes gāršā, 
priežu audzes un 
pielūžņoti izcirtumi 
uz pārpurvotām un 
slapjām 
minerālaugsnēm, 
priežu audzes slapjās 
kūdras augsnēs 

egļu un lapu koku 
audzes pārpurvotos 
augšanas apstākļu 
tipos un slapjās 
minerālaugsnēs, 
baltalkšņu un  
melnalkšņu audzes 
visos augšanas 
apstākļu tipos, kā arī 
zāļu un pārejas purvi 

Meža platība, ha 191,3 217,3 2868,9 1108,5 2909,8 
% no pagasta meža 
kopplatības 2,5 2,8 37 14 37,5 

% no rajona attiecīgās 
klases mežu 
kopplatības 

8 6 10 5 10 

 



 Meža ugunsdrošības uzraudzība un ugunsgrēku ierobežošana ir viena no Valsts 
meža dienesta publiskajām funkcijām. Ugunsapsardzība ir organizēta tā, lai pēc iespējas 
ātrāk atklāt un ierobežot meža ugunsgrēkus visos mežos neatkarīgi no īpašuma veida un 
piederības. Lai sekmīgi veiktu šo uzdevumu, pa visu rajonu ir izveidots 
ugunsnovērošanas torņu un ugunsdzēsības staciju tīkls.  
 
 
 
2.6.10.Meža infrastruktūra. 
 
 Pēc VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības definējuma, 
meža infrastruktūru veido: 

• meža ceļi; 
• meliorācijas grāvji; 
• stigas. 

 Pēc Dienvidlatgales mežsaimniecības Meža apsaimniekošanas plāna (2003.), 
meža autoceļu kopējais garums ir ļoti zems mežu ekonomiskai apsaimniekošanai, tāpēc 
katru gadu valsts mežos tiek veikti jaunu ceļu būvniecības un rekonstrukcijas darbi 
(sk.tabulu). 
 

 
22.tabula 

 
VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežniecības meža ceļu rekonstrukcija  

Dvietes pagastā 2005.gadā  
(pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes datiem uz 2005.g.septembri) 

 
Darbības apraksts un norises vieta Ceļu posmu 

garums, km 
Esošā meža ceļa „Celminieku ceļš 4. – 6. kv.” Rekonstrukcija. 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 8. Dvietes meža iecirkņa 4., 5. 
un 6. meža kvartālos. 

1540 

Esošā meža ceļa „54. – 40. kv.” Rekonstrukcija. 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 8. Dvietes meža iecirkņa 40., 
43., 48. un 54. meža kvartālos. 

1720 

Esošā meža ceļa „5. – 15.kv.” rekonstrukcija. 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 8. Dvietes meža iecirkņa 5. un 
15. meža kvartālos,  

1690 

Esošā meža ceļa „Jaunais vidusceļš 71. – 55.kv.” rekonstrukcija. 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 8. Dvietes meža iecirkņa 54., 
60., 65. un 71. meža kvartālos. 

1770 

Uzņēmuma meža ceļa „17.-4. kv.” būvniecība (trases 
paplašināšana (koku ciršana, atcelmošana), ceļa sāngrāvju 
rakšana, caurteku izbūve, ceļa klātnes veidošana, profilēšana, 
smilts un grants uzbēršana, pievelšana). 
Dienvidlatgales mežsaimniecības, 8. Dvietes meža iecirkņa 17. un 

1110 
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4. meža kvartāli. 
Esošā meža ceļa „90.-78. kvartāls" rekonstrukcija (sāngrāvju 
pārtīrīšana, ceļa klātnes veidošana, profilēšana, smilts un grants 
uzbēršana, pievelšana). 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 8. Dvietes meža iecirkņa 78., 
83. un 90 meža kvartāli. 

1600 

Esošā meža ceļa „Jaunais sākumceļš 111. – 91.kv.” 
rekonstrukcija. 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 8. Dvietes meža iecirkņa 91., 
96., 102., 107. un 111. meža kvartālos.  

2000 

Esošā meža ceļa „5. – 15.kv.” rekonstrukcija. 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 8. Dvietes meža iecirkņa 5. un 
15. meža kvartālos.  

1690 

Esošā meža ceļa „Jaunais vidusceļš 71. – 55.kv.” rekonstrukcija. 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 8. Dvietes meža iecirkņa 54., 
60., 65. un 71. meža kvartālos.  

1770 

Meža ceļa „Raktā stiga 19.-6. kv.” būvniecība (trases 
paplašināšana (koku ciršana, atcelmošana), ceļa sāngrāvju 
rakšana, caurteku izbūve, ceļa klātnes veidošana, profilēšana, 
smilts un grants uzbēršana, pievelšana).  
Dienvidlatgales mežsaimniecības 8. Dvietes meža iecirkņa 7. un 
8. meža kvartāli.  

930 

 
 Atbilstoši VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības 
sabiedrībai nozīmīgu vietu attīstības plānam tuvāko 5 gadu laikā tiks labiekārtotas un 
sakoptas vairākas sabiedrībai nozīmīgo meža zemju platības, tadas kā: 

• atpūtas vietas; 
• apskates informatīvas vietas; 
• piepilsētas aizsargjoslas; 
• dabas pieminekļu teritorijas; 
• sabiedrības pulcēšanas vieta dabas liegumā; 
• utt. 

 
Šādas VAS „Latvijas valsts meži” aktivitātes ir ļoti atbalstamas arī no tāda 

aspekta, ka tās palīdz organizēt atpūtnieku plūsmu, līdz ar to mazināt antropoģēno slodzi 
un veiksmīgāk saglabāt meža resursus. 
 
 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 
 

• Precizēt pagasta ugunsbīstamo meža platību robežas. 
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2.7. PURVI 
 
 Purvainās platības sastopamas pārsvarā gar austrumu robežu, bet sastopami arī 
teritorijas rietumu pusē. Tie aizņem lielu meža zemju platību – 0,3% no pagasta meža 
zemju kopplatības.  

Lielākie purvi atrodas pagasta ziemeļrietumu daļā – Kinkausku purvs (augstais 
purvs, platība 73 ha) un dienvidaustrumu daļā - Zeļonkas purvs, Šauru purvs. 

Purvi izveidojušies Aknīstes nolaidenuma lēzenos pazeminājumos un upju ielejās, 
kur tuvu zemes virspusei esošie gruntsūdeņi  apgrūtina drenāžu un veicina pārpurvošanās 
un kūdras uzkrāšanās procesu norisi. Purvu nogulumi izvietojas gan pārplūstošās, gan ne 
pārplūstošās ieplakās un apkārt ezeriem. Daudzie no purviem radījās ezeru aizaugšanas 
rezultātā, par ko liecina sapropelis, kurš vietām ir atrodams zem kūdras slāņa.  

Purvi ir dzīvesvieta daudzām dzīvnieku un augu sugām, no kurām liels skaits ir 
uzskatāmas par retām un apdraudētām. Purvs ir nozīmīgs strukturālais elements visos 
pagasta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – gan vietējās nozīmes, gan valsts nozīmes, 
gan Eiropas Savienības līmenī (sk.sadaļu „Dabas teritorijas ar īpašas aizsardzības 
pazīmēm”). 

Bez ekoloģiskās vērtības, daži no purviem ir svarīgi arī no ekonomiskā aspekta, jo 
purvos ir nozīmīgi kūdras resursi (sk.sadaļu „Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas”). 
 
  
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 
 

• Precizēt pagasta teritorijas purvu robezas. 
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2.8. DABAS TERITORIJAS AR ĪPAŠAS AIZSARDZĪBAS PAZĪMĒM 
 
2.8.1.Vispārīgā informācija 
 

Dvietes pagasta teritorijā bagāti pārstāvētas dažāda veida valsts nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju veidi: 

• dabas pieminekļi - dižkoki; 
• dabas liegumi – 2; 
• dabas parks – 1. 

 
23.tabula 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Dvietes pagasta mežos 
(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 2004.gada decembri) 

 

Aizsargājamā 
teritorija 

Valsts 
meži 

Pārējie 
meži 

Meži 
kopā 

Valsts 
meža 
zemes 

Pārējās 
meža 
zemes 

Meža 
zemes 
kopā 

Kopā mežs 6170,4 1359,0 7529,4 6379,4 1371,2 7750,6 
Dabas liegumi 116,1 0,0 116,1 118,4 0,0 118,4 
Kopā īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijas 
(aritm.summa) 

116,1 0,0 116,1 118,4 0,0 118,4 

Kopā īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijas 

116,1 0,0 116,1 118,4 0,0 118,4 

Īpaši aizsargājamie  
meža iecirkņi 74,0 7,6 81,6 74,8 7,6 82,4 

Kopā aizsargājamas 
teritorijas 
(aritm.summa) 

190,1 7,6 197,7 193,2 7,6 200,8 

Kopā aizsargājamas 
teritorijas 190,1 7,6 197,7 193,2 7,6 200,8 

* tabulā nav iekļauta lielākā daļa aizsargzonu gar ūdenstilpēm, udenstecēm un 
mitrzemēm. 
 

24.tabula 
 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veidi Dvietes pagasta meža iecirkņos 
(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 25.11.2004.) 

 

ĪADT nosaukums Valsts meža 
zemes, ha 

Pārējās 
meža 

zemes, 

Meža 
zemes 

kopā, ha 
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ha 
Dabas parks “Dvietes paliene” (30% no parka 
meža zemes kopplatibas) 0 130,3 130,3
Dabas liegums “Kinkausku meži” 272,8 0 272,8
Dabas liegums “Dvietes dumbrāji”  118,4 0 118,4
Kopā, ha: 391,2 130,3 521,5

 
 
 
 
2.8.2.Valsts nozīmes aizsargājamie dabas pieminekļi: dižkoki 
 

Valsts nozīmes aizsargājamo dabas pieminekļu statuss Dvietes pagastā ir 
noteikts dažiem dižkokiem. Pēc Latvijas Vides aģentūras informācijas sistēmas datiem uz 
2004.gada decembri valsts uzskaitē un aizsardzībā Dvietes pagasta teritorijā atrodas 5 
koki.  

 
25.tabula 

Dvietes pagasta dabas pieminekļu saraksts: dižkoki 
(pēc Latvijas Vides aģentūras informācijas sistēmas datiem uz 2004.gada decembri)   

 
ID Suga Atrašanās vieta Apkārtmērs Augstums 

533 Parastais ozols Dvietes parks, 30m NW 
no Akmenājiem 5.06 30 

1758 
Parastais ozols Dvietes ezera E krastā 

300m no ezera meža 
malā un no Niedru mājas 
uz S 400m. 

4.74 27 

1759 
Parastais ozols Dvietes ezera E krastā 

300m no ezera mežā, no 
Niedru mājas uz S 600m. 

5.51 27 

1757 Parastā priede 20m W no Priedīšu 
mājām, meža malā 3.15 29 

1756 Āra bērzs Zviedrānu kapi 3.25 27 
 

 
 
 

26.tabula 
 

Dvietes pagasta teritorijas dižkoku daudzums 
 pēc sugām  

 
Suga Kopskaits  

Parastais ozols 3 
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Parastā priede 1 
Āra bērzs 1 
Kopā: 5 

 
 
 
 
 
 
 
2.8.3.Dabas parks 
 
 
Dabas parks „Dvietes paliene” 

Dvietes upes senleja - tā ir robeža starp Augšzemes augstieni un Austrumlatvijas 
zemieni, starp Ilūkstes novada Pilskalnes pārvaldi un Dvietes pagastu un iekļauj sevī tajā 
skaitā arī Dvietes un Skuķu ezerus. Tas ir sekls un garš ielejveida pazeminājums ar 
mīklainu izcelsmi un neskaidru attīstības vēsturi. Leduslaikmeta beigās tā bija viena no 
dziļākajām ieplakām senajā Nīcgales sprostezerā. Tagad tā ir Daugavas palu ūdeņu 
uzkrāšanās vieta un vieta, kur atrodas Latvijā lielākie Daugavas palienes ezeri un plašas 
palieņu pļavas ar modernās civilizācijas maz pārveidotu ainavu, dabisku augsnes auglības 
atjaunošanos un lielu bioloģisko daudzveidību. Tā ir vienīgā putniem starptautiski 
nozīmīgā vieta Daugavpils rajonā, kas kalpo kā migrējošo putnu atpūtas un barošanās 
vieta pavasarī un Eiropā retu un apdraudētu putnu sugu ligzdošanas vieta vasarā. Tās ir 
arī nārstojošo Daugavas zivju “zemūdens ganības” pavasara palu laikā un “slazds” 
vasaras sausumā. Tā ir vieta, kur daba un kultūra veido savdabīgu vienību, kas prasās pēc 
dziļākas izpētes un aizsardzības. 

Dvietes senleja sevī apvieno trīs galvenās vērtības: tā ir īpatnēja un īpaši 
saudzējama dabas vide, tās senās apmetņu vietas ar dažādām liecībām par to 
saimniecisko darbību un dzīvi, un tā ir tradicionālā lauku ainava.  
    Senlejas teritorijā nesen ir veikti nozīmīgi ekoloģiskie un arheoloģiskie pētījumi, kuru 
rezultāti ir publicēti Latvijā un ārpus tās (Zviedrijā un Japānā). 

 
Pēc Dabas aizsardzības parvaldes datiem uz 2005. gada beigām: 

27.tabula 
 

 
Dvietes paliene 
 

 

Administratīvais 
iedalījums 

Ilūkstes novada Bebrenes pagasta teritorija,  Ilūkstes novada 
Pilskalnes pārvalde, Dvietes pagasts. Teritorija ietilpst arī 
Jēkabpils rajonā  

Platība, ha 4989 
Dibināšanas gads 2004.g. 
Dabas vērtības Izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija. 

Viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām 
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Latvijā. Nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta 
pavasarī. Svarīga ligzdošanas vieta griezei. Pavisam teritorijā 
konstatētas vismaz 28 ES Putnu direktīvas 1.pielikuma un 28 
Latvijas īpaši aizsargājamo putnu sugas.  

 
 

 
Pēc LVA datiem uz 2005.gada beigām: 

28.tabula 
 
Kategorija: Dabas parks 
Nosaukums: Dvietes paliene 
Kods: 3029 
Platība (ha): 4989.0 
Aizsardzībā kopš: 2004 
Starptautiskā vērtība: Natura 2000  
Lēmums: LR MK / 08.04.2004 Noteikumi Nr.267"Grozīj. MK 

Not.Nr.83" 2004.g. 
Dabas aizsardzības plāns: Nav plāna 
Individuālie aizsardzības 
un izmantošanas 
noteikumi: 

Nav 

Izveidošanas kritēriji: Dvietes ieleja no Bebrenes līdz ietekai Daugavā. Teritorijā 
ietilpst Dvietes un Skuķu ezers un Ilūkstes lejteces 
paliene. Dvietes krastos lauksaimniecības zemes - 
galvenokārt krūmainas pļavas un ganības. Upes gultne 
vietām regulēta, Dvietes ezeri meliorācijas gaitā 20. gs. 
pirmajā pusē nolaisti. Pavasaros ievērojamas platības 
applūst. Izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu 
aizsardzības teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes ietekas 
Daugavā. Viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām 
putnu vietām Latvijā. Regulāra un izcili nozīmīga 
caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī - ik 
sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši zosu un pīļu. 
Vienlaicīgi uzskaitītas 3000-5000 sējas un baltpieres 
zosis. Svarīga ligzdošanas vieta griezei. Pavisam teritorijā 
konstatētas vismaz 28 Putnu direktīvas 1. pielikuma un 28 
Latvijas ĪA putnu sugas. Putniem nozīmīgā vieta. Atbilst 
Ramsāres konvencijas vietu kritērijiem. Līdz šim vienīgā 
aizsardzības forma nelielai daļai teritorijas bijis vietējās 
nozīmes liegums "Dvietes un Skuķu ezeru aizsargājamā 
teritorija" Daugavpils rajona Pilskalnes pagastā. Tās 
aizsardzības nepieciešamību izvērsti pamatojis D. 
Gruberts (2000), atzīmējot arī to, ka "īpaši aizsargājamās 
teritorijas statuss būtu jāpiešķir ne vien abiem ezeriem, bet 
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arī visai Daugavas palienes teritorijai, kas atrodas Dvietes 
senlejā". 

Īpaši aizsargājamās sugu 
skaits: 

Putni 32 

 Augi 3 
Biotopi: Latviskais 

nosaukums 
Natura2000 
Nosaukums 

Natura2000 
kods 

 
Eitrofi ezeru 
ūdeņi 

Dabīgi eitrofi 
ezeri ar iegrimušo 
ūdensaugu un 
peldaugu augāju 

3150 

 Ļoti auglīgas 
palieņu pļavas 

Mēreni mitras 
pļavas 6510 

 Augsto grīšļu 
pļavas Palieņu pļavas 6450 

 - Eitrofas augsto 
lakstaugu audzes 6430 

 - Palieņu pļavas 6450 
 - Pārmitri platlapju 

meži 91EO 

Zinātniskie pētiījumi: 1. 2001.-2003. gados Emerald/Natur 2000 projekta 
ietvaros teritorijā veikta sugu un biotopu inventarizācija. 
2. Anon. 1992. WWF Project 4568: Conservation Plan for 
Latvia, final report. Riga: LU Ekoloģiskais centrs. 3. 
Gruberts D. 2000. Skuķu un Dvietes ezeru aizsardzības 
nepieciešamības pamatojums. Rakstisks ziņojums. 4. 
Račinskis E. 2000. Latvia. - Pp. 417?440 in M. F. Heath 
and M. I. Evans (eds.). Important Bird Areas in Europe: 
Priority sites for conservation. 1: Northern Europe. 
Cambridge, BirdLife International (BirdLife Conservation 
Series No. 8). 5. Račinskis E., Stīpniece A. 2000. Putniem 
starptautiski nozīmīgās vietas Latvijā. Rīga, LOB. 6. 
BirdLife International 2001. Important Bird Areas and 
Potential Ramsar Sites in Europe. BirdLife International, 
Wageningen. 7. 26.04.2001. LR Daugavpils rajona 
Pilskalnes pagasta padome, sēdes protokola izraksts: "Par 
Pilskalnes pagasta teritorijā esošajām vietējās nozīmes 
īpaši aizsargājamajām teritorijām". 

Apdraudošie faktori un 
ietekmes: 

Galvenā aktivitāte - lauksaimniecība (pļaušana), mazāk 
nozīmīgi - makšķerēšana. Apdraudējums - pamesto un 
neapsaimniekoto pļavu un ganību aizaugšana ar krūmiem. 
Nepieciešams nodrošināt turpmāku palienes pļaušanu, 
piemēram, piesaistot SAPARD agrovides programmas 
līdzekļus. Piesārņojums no apkārtējām 
lauksaimnieciskajām zemēm. 

Robežu apraksts: Teritorijas shēmu un roebežpunktu koordinātas skat. pēc 
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adreses: http://www.likumi.lv/doc.php?id=87495 
 
 
 

 
 

11.attēls. Palieņu pļavas dabas parkā “Dvietes paliene”. 
(Foto © J.Soms) 

 
 

29.tabula 
 

Dabas parka „Dvietes paliene” teritorijas vērtību apkopojums un pretnostatījums 
(Potenciālās NATURA-2000 vietas “Dvietes paliene” apsaimniekošanas plāns 2003. - 

2008. gadam) 
 

Teritorijas 
vērtības Dabas aizsardzības nozīme Sociālekonomiskā nozīme 

Pļavu 
biotopi 

Retu un aizsargājamu putnu 
sugu ligzdošanas un barošanās 
vieta; aizsargājamo augu sugu 
atradnes 

Siena pļaušanas un mājlopu 
ganīšanas vieta; piemērota 
vieta kultūraugu audzēšanai 

Mežu 
biotopi 

Retu un aizsargājamu putnu 
sugu ligzdošanas un barošanās 
vieta; aizsargājamo augu sugu 
atradnes 

Kokmateriālu ieguves, medību 
un atpūtas vieta 

Ezeru Retu un aizsargājamu putnu 
sugu ligzdošanas un barošanās 

Niedru ieguves, zvejošanas un 
medību vieta; zinātnisko 
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biotopi vieta pētījumu objekts 

Retās un 
aizsargājam
ās putnu 
sugas 

Ekosistēmas bioloģiskās 
daudzveidības un stabilitātes 
garantija 

Medību, ekotūrisma un 
zinātnisko pētījumu objekts 

Retās un 
aizsargājam
ās augu 
sugas 

Ekosistēmas bioloģiskās 
daudzveidības un stabilitātes 
garantija 

Dekoratīva nozīme; ekotūrisma 
un zinātnisko pētījumu objekts 

Arheoloģiski
e objekti 

Aizsargājamo augu sugu un 
biotopu izplatības vieta 

Dvietes senlejas un Sēlijas 
novada kultūrvēstures 
mantojums; ekotūrisma un 
zinātnisko pētījumu objekts 

 

 
30.tabula 

 
Dabas parka „Dvietes paliene” apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi 

(Potenciālās NATURA-2000 vietas “Dvietes paliene” apsaimniekošanas plāns 2003. - 
2008. gadam) 

 
• Panākt aizsargājamo augu un putnu sugu dzīvotņu un biotopu stāvokļa 

uzlabošanos Dvietes palienē. 

• Saglabāt Dvietes senlejas un palienes kultūrvēsturiskās vērtības. 

• Attīstīt ekotūrismu Dvietes senlejā un tās apkārtnē. 

 
 

 
31.tabula 

 
Dabas parka „Dvietes paliene” apsaimniekošanas īstermiņa mērķi  

2003./2008. gadam  
(Potenciālās NATURA-2000 vietas “Dvietes paliene” apsaimniekošanas plāns 2003. - 

2008. gadam) 
 

• Saglabāt īpaši aizsargājamos pļavu biotopus un ar tiem saistītās augu un putnu 
sugas Dvietes palienē. 

• Apturēt Dvietes palienes pļavu aizaugšanu 170 ha platībā. 

• Iesaistīt zemes īpašniekus Dvietes palienes apsaimniekošanas plānošanā un 
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apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā. 

• Nodrošināt Dvietes palienes apsaimniekošanas pasākumu sekmju kontroli. 

 

 
 
 
 
 
2.8.4.Dabas liegumi 
 
Pēc Dabas aizsardzības parvaldes datiem uz 2005. gada beigām: 
 

32.tabula 
 

 
Kunkausku meži 
 

 

Administratīvais 
iedalījums 

Dvietes pagasts 

Platība, ha 231 
Dibināšanas gads 2004.g. 
Dabas vērtības Teritoriju aizņem purvaini meži, kas ir prioritārs ES 

Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotops. Tajā ietilpst arī mazā ērgļa 
mikroliegums. Konstatēta viena no lielākajām pundurbērza audzēm 
Latvijā. Meži teritorijas ziemeļu un austrumu daļā atbilst dabisko 
meža biotopu kritērijiem. Nedaudz klajākajās vietās konstatētas 
vērtīgas augu sabiedrības ar mazziedu grīslis, divmāju grīslis, 
zvīņaugļu grīslis, sfagni u.c. 

 
 
 
 
Pēc LVA datiem uz 2005.gada beigām: 

33.tabula 
 
Kategorija: Dabas liegums 
Nosaukums: Kunkausku meži 
Kods: 5338 
Platība (ha): 231.0 
Aizsardzībā kopš: 2004 
Starptautiskā vērtība: Natura 2000  
Lēmums: LR MK / 08.04.2004 Noteikumi Nr.266"Grozīj. MK 

Not.Nr.212" 2004.g. 
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Dabas aizsardzības plāns: Nav plāna 
Individuālie aizsardzības 
un izmantošanas 
noteikumi: 

Nav 

Izveidošanas kritēriji: Teritoriju aizņem purvaini meži, kas ir prioritārs Eiropas 
direktīvas 1. pielikuma biotops (91D0*). Tajā ietilpst arī 
mazā ērgļa Aquila pomarina mikroliegums. Konstatēta 
viena no lielākajām pundurbērza Betula nana audzēm 
Latvijā. Purvainais mežs veidojies augstā purva vietā un 
pašreiz veido samērā lielu masīvu. Meži teritorijas 
ziemeļu un austrumu daļā atbilst dabisko mežu biotopu 
kritērijiem. Pundurbērza lielākās audzes aizņem teritorijas 
vidusdaļu g.k. 47. un 53. kvartālā. Nedaudz klajākajās 
vietās konstatētas vērtīgas augu sabiedrības ar mazziedu 
grīsli Carex pauciflora, divmāju grīsli Carex dioica, 
zvīņaugļu grīsli Carex lepidocarpa, sfagniem Sphagnum 
flexuosum, Sph. warnstorfii u.c. 

Īpaši aizsargājamās sugu 
skaits: 

Putns 1 

 Augi 5 
Biotopi: Latviskais 

nosaukums 
Natura2000 
Nosaukums 

Natura2000 
kods 

 - Purvaini meži 91D0 
Zinātniskie pētiījumi: 2001.-2003. gados Emerald/Natura 2000 projekta ietvaros 

teritorijā veikta sugu un biotopu inventarizācija. 
Apdraudošie faktori un 
ietekmes: 

Iepriekšējos gados teritorijā veikta nosusināšana, 
iespējams, ka tas savā laikā ir veicinājis purva apaugšanu 
un purvainā meža veidošanos. Šobrīd grāvji, acīmredzot, 
ir aizsērējuši vai bebru aizdambēti, tāpēc vietām teritorija 
ir pārmitra. 

Robežu apraksts: Teritorijas shēmu un robežpunktu koordinātas skat. pēc 
adreses: http://www.likumi.lv/doc.php?id=87492 

 
 
 
 
Pēc Dabas aizsardzības parvaldes datiem uz 2005. gada beigām: 
 

34.tabula 
 
 
Dvietes dumbrāji 
 

 

Administratīvais 
iedalījums 

Dvietes pagasts 

Platība, ha 125 
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Dibināšanas gads 1999.g. 
Dabas vērtības Plašs purvaino mežu masīvs. Konstatēti priežu niedrāji, bērzu un 

melnalkšņu dumbrāji. Sastopamas tādas īpaši aizsargājamas augu 
sugas kā - apdzira, sibīrijas skalbe, gada staipeknis. No putnu 
sugām konstatētas - gan melnais stārķis, ziemeļu un mazais gulbis, 
baltpieres zoss, brūnkaklis, garkaklis, gaigala u.c.  

 
 
 
Pēc LVA datiem uz 2005.gada beigām: 

35.tabula 
 
Kategorija: Dabas liegums 
Nosaukums: Dvietes dumbrāji 

 
Kods: 5229 
Platība (ha): 125.0 
CORINE: V44105000 
Aizsardzībā kopš: 1999 
Starptautiskā vērtība: Natura 2000  
Lēmums: LR MK / Noteikumi Nr. 212 par dabas liegumiem 1999.g. 
Dabas aizsardzības plāns: Nav plāna 
Individuālie aizsardzības 
un izmantošanas 
noteikumi: 

Nav 

Izveidošanas kritēriji: Plašs purvaino mežu masīvs. Konstatēti priežu niedrāji, 
bērzu un melnalkšņu dumbrāji. 

Īpaši aizsargājamās sugu 
skaits: 

Abinieki 2 

 Bezmugurkaulnieki 6 
 Putni 35 
 Zīdītāji 15 
 Augi 3 
 Sūnas 7 
Zinātniskie pētiījumi: 1. 2001.-2003. gados Emerald/Natura 2000 projekta 

ietvaros teritorijā veikta sugu un biotopu inventarizācija. 
2. Dati par vaskulāro augu sugām - V. Šulcs 2000.g. Dati 
par abinieku un rāpuļu sugām - V.Vilnītis 2000.g. Dati par 
zīdītājdzīvnieku sugām - V.Pilāts 2000.g. Dati par 
bezmugurkaulnieku sugām - V.Spuņģis 2000.g. 

Apdraudošie faktori un 
ietekmes: 

Mežsaimnieciskā darbība. Hidroloģiskā režīma izmaiņas. 

Robežu apraksts: Dabas lieguma "DVIETES DUMBRĀJI" Robežu apraksts 
Daugavpils rajons Daugavpils virsmežniecība Dvietes 
pagasts Dvietes mežniecība l. TERITORIJA 1. 1. - 2. No 
Dvietes mežniecības kvartālstigas 64 / 70 krustojuma ar 
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Daugavpils - Jēkabpils rajonu robežu uz austrumiem pa 
Daugavpils - Jēkabpils rajonu robežu līdz 76.kvartāla 
ziemeļu stūrim, 2. 2. - 3. uz dienvidaustrumiem pa valsts 
meža ārējo robežu (76.kvartāla ziemeļaustrumu robežu) 
līdz kvartālstigai 76 / 81, 3. 3. - 4. uz dienvidrietumiem pa 
kvartālstigu 76 / 81 līdz 76.kvartāla 6.nogabala dienvidu 
stūrim, 4. 4. - 5. uz ziemeļrietumiem pa 76.kvartāla 
6.nogabala dienvidu robežu līdz kvartālstigai 70 / 76, 5. 5. 
- 6. uz rietumiem pa 70.kvartāla 13., 8., 6. un 1.nogabalu 
dienvidu robežām līdz kvartālstigai 64 / 70, 6. 6. - 1. uz 
ziemeļaustrumiem pa kvartālstigu 64 / 70 līdz 
sākumpunktam. ll.TERITORIJA 1. 1. - 2. No Daugavpils 
- Jēkabpils rajonu robežas un Dvietes mežniecības 
kvartālstigas 97 / 98 uz ziemeļrietumiem pa kvartālstigu 
97 / 98 un 91 / 92 līdz 92.kvartāla 18. un 24.nogabalu 
robežai, 2. 2. - 3. uz ziemeļaustrumiem pa 92.kvartāla 24., 
25., 26., 27., 30. un 31.nogabalu ziemeļrietumu robežu 
līdz29. un 32.nogabalu robežai, 3. 3. - 4. uz 
ziemeļrietumiem pa 92.kvartāal 32., 33., 21., un 
6.nogabalu rietumu robežām līdz kvartālstigai 86 / 92, 4. 
4. - 5. uz ziemeļaustrumiem pa kvartālstigu 86 / 92 un 87 / 
92 līdz valsts meža ārējai robežai, 5. 5. - 1. uz dienvidiem 
pa 92. un 98.kvartālu austrumu robežu (valsts meža ārējo 
robežu) līdz sākumpunktam. · Kvartālu un nogabalu 
numuri pēc 1985.gada mežu ierīcības datiem 
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12.attēls. Pārmitri melnalkšņu meži dabas liegumā“Dvietes dumbrāji” 
(Foto © R.Cibuļskis) 

 
 
 
 
 
 
 
2.8.5.NATURA 2000 teritorijas 
 

Visa Dvietes pagasta teritorija ietilpsts īpaši aizsargājamajās dabas teritorijā, kura 
ir iekļauta Eiropas Savienības (ES) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā - Natura 
2000 teritoriju sarakstā. 
 

36.tabula 
 

Dvietes pagasta Natura 2000 teritoriju saraksts 
 

Teritorijas 
kods 

Teritorijas 
nosaukums Kategorija Pagasti 

3029 Dvietes paliene Dabas parks 

Ilūkstes novada 
Bebrenes pagasts, 
Dvietes pagasts, 
Ilūkstes novada 
Pilskalnes pagasts 

5229 Dvietes dumbrāji Dabas liegums Dvietes pagasts 
5338 Kinkausku meži Dabas liegums Dvietes pagasts 

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11553&z_chk=69
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5229&z_chk=4563
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11668&z_chk=1863
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2.8.6. Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu vietas 
 
 
 

Pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2005.gada maija datiem Dvietes 
pagasta teritorijā ir izdalīta 1 atsevišķa potenciālo īpaši aizsargājamo (ĪA) sugu un 
biotopu vieta. 

37.tabula 
 

Potenciālās ĪA sugu un biotopu vietas Dvietes pagasta teritorijā 
(pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2005.gada maija datiem) 

 
Nosaukums Administratīvā teritorija  

Dvietes palienes pļavu 
biotopi 

Dvietes pagasts, Ilūkstes 
novada Pilskalnes un 
Bebrenes pagasti 

ĪA biotopi 

 
 
 
2.8.7. Vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
 
 

1. Dvietes pagasts robežojas ar Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta vietējās 
nozīmes liegumu "Dvietes un Skuķu ezeru aizsargājamā teritorija" 
(2001.gada 26.aprīļa Pilsklanes pagasta padomes lēmums). Teritorijas 
izveidošanas mērķis -  saglabāt ezeru bioloģisko daudzveidību. Kļuva par 
pamatu valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka 
„Dvietes paliene” izveidošanai”. 

2. Dvietes centra parks. Atrodas Dvietes ciemā, netālu no Dvietes katoļu 
baznīcas. Platība – 9,1 ha. Parka veidošana uzsākta apmēram pirms 300 
gadiem. Kopplatība 9,1 ha, t.sk. 1,8 ha ūdeņi, ko veido 4 savstarpēji savienoti 
ar kanāliem dīķi. Patreiz parka teritorijā ir aleju rindas, dzīvžogi, koku un 
krūmu grupas, dižkoks-ozols, 2 akmensdārzi, 5 atpūtas vietas , skulptūru kopa 
“Arājs”, 2 asfaltēti sporta laukumi, futbollaukums, 2 tiltiņi, Dvietes lauku 
ambulance, 3 dzīvojamās mājas, šķūņi, muižas pārvaldnieka un kalpu ēka, 
Dvietes Romas Katoļu baznīca. Tiek izmainīta parka struktūra. Nepieciešams 
veikt pasākumus, lai saglabātu parka struktūru – aizliegt zemes uzaršanu, 
kūtsmēslu uzkrāšanu, lopu ganīšanu, lauksaimniecības tehnikas novietņu 
veidošanu. Pašlaik apkārt parkam tiek veidota atpūtas zona (7 ha). 
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2.8.8.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 
apsaimniekošanas dokumenti 
 

Plānojot darbības aizsargājamo dabas teritorijās, būtu jāņem vērā arī dabas 
aizsardzības plānos izstrādāto funkcionālo zonējumu shēmas un to režīmus. Bet diemžēl, 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām aizsardzības un apsaimniekošanas dokumenti vai 
vēl nav izstrādāti,vai atrodas iztrādāšanas stadijā (sk.tabula). 
 

38.tabula 
Dvietes pagasta ĪADT aizsardzibas dokumenti 

(pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem) 
 

ĪADT 
nosaukums 

Kategorija Dokumenta 
nosaukums 

Izstrādāts 
periodam 

Apstiprināšanas 
datums 

Apsaimniekošanas 
plāns 

2003.-
2008.gg. 

 

Dvietes 
paliena Dabas parks 

Aizsardzības 
plāns 

2005.g. 
uzsākta 
plāna 
izstrādāšana 

 

 
Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu Latvijā tika izstrādāti dažu retu 

sugu aizsardzības plāni. Ņemot vērā šo sugu sastopamību Dvietes pagasta teritorijā un to 
īpašu aizsardzības nodrošināšanu pagasta teritorijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
šo aizsardzības plānu noteikumi jāņem vērā apsaimniekojot Dvietes pagasta teritoriju. 
 

39.tabula 
 

Dvietes pagasta ĪADT aizsargājamās sugas un to aizsardzībai piemerojamie 
Latvijas sugu un biotopu aizsardzības pasākumu plāni un plānu projekti 

(uz 2005.gada sākumu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem) 
 

Sugu un biotope aizsardzības 
pasākumu plāni 

Dabas parks 
“Dvietes 
paliene” 

 
Dabas liegums 

“Dvietes 
dumbrāji” 

 

 
Dabas liegums 
“Kinkausku 

meži” 
 

Mazā ērgļa aizsardzības 
pasākumu plāns X X X 

Dzērvju aizsardzības pasākumu X X  
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plāns 
Griezes aizsardzības pasākumu 
plāns X X  

Ķikuta aizsardzības pasākumu 
plāns  X  

Vilka (Canis lipus) aizsardzības 
plāns Latvijā  X  

Lūša (Lynx lynx) aizsardzības 
plāns Latvijā  X  

 
 Līdz ar to, ka 2004.gadā tika konstatets, ka lāču pāris apmetās uz dzīvi Kinkausku 
mežā, var rasties nepieciešamība pēc individuālo apsaimniekošanas un aizsardzības 
noteikumu projekta ar mērķi nodrošināt šīs sugas aizsardzību šajā konkrētajā teritorijā 
(pamatojums – “Brūnā lāča (Ursus arctor) aizsardzības plāns Latvijā”). 
 
 
 
2.8.9. Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi 
 
  

MK noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā" 
(08.05.2001.) nosaka tos iecirkņu veidus, kuriem ir saimnieciskās darbības ierobežojumi 
līdz to izvērtēšanai atbilstoši mikroliegumu veidošanas kritērijiem. Pašlaik Dvietes 
pagasta teritorijā ir šādi Meža valsts reģistrā reģistrēti īpaši aizsargājamo meža iecirkņu 
veidi (sk.tabulu): 

• aizsargājami zooloģiskie liegumi; 
• aizsargājami parki; 
• aizsargājami meža biotopi; 
• aizsargājamu dzīvnieku sugu meža biotopi. 

 
 

  40.tabula 
Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi Dvietes pagastā 

(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 25.11.2004.) 
 

 

Valsts 
meža 

zemes, ha 

Pārējās 
meža 

zemes, ha 
Meža zemes 

kopā, ha 
Aizsargājami zooloģiskie liegumi 7,5 7,4 14,9

Aizsargājami parki 0 0,2 0,2
Aizsargājamie meža biotopi 30,5 0 30,5
Aizsargājamu dzīvnieku sugu meža biotops 36,8 0 36,8
Kopā, ha: 466 137,9 603,9
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Pēc VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības datiem uz 
2005.gada sākumu, kā perspektīvais mikroliegums tika izdalītas 3 vietas Dvietes pagasta 
teritorijā šādam aizsargājamām sugām: 

• Melnais stārķis; 
• Melnais stārķis un Baltmuguru dzenis; 
• Mazais ērglis. 

 
Divas no šīm vietām jau ieguva mikrolieguma statusu. 

 
 

41.tabula 
Mikroliegumi Dvietes pagasta teritorijā 

(pēc LVA datu bāzes uz 2005.gada beigām) 
 
Mikrolieguma 

kods Mežniecība Īpašums Kvartāls Nogabali Platība 
(ha) 

Daugavpils 
VM Dvietes  

VAS LVM 59. 3. 2.1 
1142 Daugavpils 

VM Dvietes  
VAS LVM 53. 4.,6.-9.,11. 8.8 

Daugavpils 
VM Dvietes  

VAS LVM 4. 14.,20.,21. 7.3 
1141 Daugavpils 

VM Dvietes  
VAS LVM 3. 17.,23. 3.2 

 
 
 
 
 
 
2.8.10.Citi meža iecirkņi ar īpašas aizsardzības pazīmēm  
 

 
 

Papildus iepriekš minēto sarakstu datiem Dvietes pagastā ir arī meža zonas, 
kuram ir piešķirtas tādas īpašas aizsardzības pazīmes, kā: 

• zinātniskie objekti (sk.tabulu). 
 

42.tabula 
 

Dvietes pagasta meža iecirkņi ar īpašām aizsardzības pazīmēm, nepieskaitot 
bez ĪAI un ĪADT 

(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 25.11.2004.) 
 

 
Valsts meža 
zemes, ha 

Pārējās meža 
zemes, ha 

Meža zemes kopā, 
ha 
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Zinātnieskie 
objekti 5,1 3,8 8,9 
 

Pavisam meža iecirkņi ar īpašam aizsardzības pazīmēm aizņem 1134,3 ha (sk. 
tabulas) jeb 15 % no pagasta kopplatības. Visas šīs teritorijas ir reģistrētas Meža valsts 
reģistrā.  
 
 

 
 
 
 
2.8.11.Augstvērtīgie meži 
 
 VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības Meža 
apsaimniekošanas plānā (2002.-2011.gg.) ir arī izdalīti augstvērtīgie meži. Pēc VAS 
„Latvijas valsts meži” definīcijas, saskaņojot vides aizsardzības, ekonomiskās un sociālās 
intereses, par augstvērtīgiem mežiem uzskata:  

• mežus, kuri ir būtiski bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai; 
tiem ir dabiskam mežam atbilstoša struktūra, tajos ir apstākļi, kas 
ļauj eksistēt retām vai apdraudētām sugām un ekosistēmām; 

• mežus, kuri tajos esošu kultūras un vēstures objektu vai citu 
apstākļu dēļ konsultāciju procesā ar sabiedrību tiek atzīti par 
nozīmīgiem vietējai sabiedrībai. 

 
 Augstvērtīgajos mežos ieskatāmi: 

• dabisko mežu biotopi; 
• kultūrvēsturiskas un sabiedrībai citas nozīmīgas vietas; 
• dabas pieminekļi. 

  
 Pašlaik Dienvidlatgales mežsaimniecības speciālisti turpina veikt 
kultūrvēsturiskas un sabiedrībai citas nozīmīgas vietu (atdusas vietas, koki, nozīmīgas 
audzes u.c.) apzināšanu, lai šajās teritorijās attiecīgi piemērotu saudzīgu 
apsaimniekošanu. 
 
 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 
 

• Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši tās, kuras atrodas NATURA 2000 
teritoriju sarakstā 

 
 
KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS:  

• Dabas parks “Dvietes paliene” - ar Ilūkstes novada Bebrenes 
pārvaldi un Pilskalnes pagastiem, Jēkabpils rajona Dunavas pagastu; 
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• Vietējās nozīmes liegums "Dvietes un Skuķu ezeru aizsargājamā 
teritorija" - ar Ilūkstes novada Pilskalnes pagastu (robežojas ar 
Dvietes pagastu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 
 
 

Dvietes pagasts atrodas Daugavpils rajona ziemeļu daļā, Daugavas kreisajā krastā, 
33 km attālumā no Daugavpils pilsētas un 10 km attālumā no Ilūkstes. 
Dvietes pagastu raksturo divas apdzīvotās vietas – Dviete un Zariņi, attālums starp kurām 
ir 6 km. 

Dvietes pagasta padome 1990- to gadu beigās savā uzskaitē pagastā izdala 9 
apdzīvotas vietas. Lielākās no tām ir Dviete, Zariņi.  Ciemata robeža ir noteikta Dvietes 
ciemam. Pārējās ir apdzīvotas vietas, kuras sastāv no zināma daudzuma sētu un uz 
plānojuma izstrādes brīdi ciematu robežas nav noteiktas. 

  Atsevišķu sētu grupēšana pēc piederības bijušajām sādžām un uzskatīšana par 
vienu apdzīvoto vietu ir Latgales novada īpatnība, kas saglabājusies arī padomju varas 
laikā.  

 
 

 43.tabula 
 

Dvietes  pagasta iedzīvotāju skaits pa lielākajiem ciemiem 2005.g.s. 
(pēc pašvaldībs informācija) 

 
Nr. 
p.k. Ciema nosaukums Iedzīvotāju 

skaits 
1. Dviete 373 
2.  Zariņi   
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Pārējās apdzīvotās vietas, kurās koncentrēts zināms daudzums sētu: Azarmale; 

Glaudāni; Krapānišķi; Munči; Sosnauka; Zarinki; Zariņi; Zvīdrāni. 
Pagastā ir saglabājusies padomju laikā izveidojusies apdzīvojuma struktūra – 

pagastam ir izteikts viens „centrs”- Dvietes ciems ar tipisko daudzstāvu apbūvi , 
inženiertehnisko infrastruktūru un apkārtnes infrastruktūru- piemājas dārziņiem, kūtiņām. 
Dvietē  atrodas pagastmāja, pasts, pamatskola, kultūras nams,bibliotēka, feldšerpunkts, 3 
veikali. Pārējos ciemos koncentrējusies individuālā apdzīvojuma apbūve bez 
inženiertehniskās infrastruktūras (ūdensapgāde, kanalizācija, centralizētā apkure). 
  Saskaņa ar likumu „Par  Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu 
un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”, Latvijā ir noteiktas šādas apdzīvotās vietas:  

1) pilsētas; 
2)lauku apdzīvotās vietas. 
 

Lauku apdzīvotās vietas (t.sk.kuras atrodas Dvietes pagasta teritorijā) dalās:  
1) ciemi; 
2) viensētas.  

 
Saskaņā ar likumu par Latvijā pašlaik nav vienotas un vispārpieņemtas lauku 

apdzīvoto vietu klasifikācijas.  
J. Turlaja un G. Milliņa pētījumā “Apdzīvotās vietas Latvijā. Klasifikācija, kritēriji, 

apdzīvoto vietu saraksts, kartes”, tiek piedāvāts visas Latvijas lauku apdzīvotās vietas 
iedalīt divās lielās grupās- kompakti apdzīvotās vietas (ciemi) un izkaisītās apdzīvotās 
vietās (viensētas un to grupas).  

Katras apdzīvotās vietas nozīmi kopējā apdzīvojuma struktūrā nosaka tās lielums, 
novietojums, sasniedzamības rādītāji, kā arī tās veiktās funkcijas un saiknes ar citām 
apdzīvotajām vietām. 
 Apdzīvojuma centrs ir apdzīvota vieta, kas sniedzot savam līmenim  atbilstošus 
pakalpojumus un piedāvājot darba vietas piesaista plašākas apkārtnes iedzīvotājus. 
Saskaņā ar Noteikumiem (kuri izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta 
pirmās daļas ) par valsts teritorijas apdzīvojuma centriem, noteikti šādas nozīmes 
apdzīvojuma centru līmeņi: 

• vietējās nozīmes centri (nodrošina tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem ikdienā 
nepieciešamo pakalpojumu minimumu) 

• novadu nozīmes centri (nodrošina vietējās pašvaldības iedzīvotājiem regulāri 
un epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir vietējo pašvaldību 
administratīvie centri vai pakalpojumu saņemšanas vietas) 

• reģionālās nozīmes centri (nodrošina plānošanas reģiona iedzīvotājus ar 
specializētiem pakalpojumiem un ir plānošanas reģionu un administratīvo 
rajonu saimnieciskās, sociālās un kultūras attīstības centri. 

• nacionālās nozīmes centri (nodrošina valsts iedzīvotājus ar specializētiem 
pakalpojumiem, tie ir valstij nozīmīgi saimnieciskās, sociālās un kultūras 
attīstības centri, kuri var pildīt arī starptautiskās nozīmes uzdevumus. 

• valsts galvaspilsēta (nodrošina visas valsts iedzīvotājiem augstas 
specializācijas pakalpojumus, tajā izvietots centrālās valsts pārvaldes 
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institūcijas un tā ir valsts saimnieciskās, sociālās un kultūras centrs ar 
starptautisku nozīmi. 

 
Papildus saviem specifiskajiem uzdevumiem atbilstošajās teritorijās: 
• novadu nozīmes centri pilda vietējās nozīmes centru uzdevumus; 
• reģionālās nozīmes centri pilda novadu un vietējās nozīmes centru 

uzdevumus; 
• nacionālās nozīmes centri pilda reģionālās, novadu un vietējās nozīmes 

centru uzdevumus; 
• valsts galvaspilsēta pilda nacionālās, reģionālās, novadu un vietējās nozīmes 

centru uzdevumus. 
 

Saskaņā ar Noteikumiem par valsts teritorijas apdzīvojuma centriem, 
apdzīvojuma centru atbilstību kādam no apdzīvojuma līmeņiem nosaka pēc noteikumos 
noteiktajiem pamatkritērijiem un plānošanas reģionu teritorijas plānojumos noteiktajiem 
papildkritērijiem  lauku un vietējo centru noteikšanai. 
 

Pamatkritēriji apdzīvojuma centru noteikšanai ir: 
Apdzīvotās vietas lielums – izsaka ar iedzīvotāju skaitu apdzīvotājā vietā 
pēc Centrālās statistikas pārvaldes jaunākajiem datiem, vietējo un lauku 
centru noteikšanai arī pēc jaunākajiem pašvaldības datiem. 
 
Apkalpes teritorijas lielums – izsaka kā attālumu no apkalpes teritorijas 
tālākā punkta līdz apdzīvojuma centram, ko pieņemtās sasniedzamības 
laikā var veikt ar sabiedrisko transportu (Satiksmes ministrijas aprēķinos 
izmantotais vietējais ātrums starppilsētu maršutos ir 45km/h, vietējos 
maršrutos – 35 km/h). 
 
Apdzīvojamā centra sasniedzamība – pieņemts laiks apdzīvojuma 
centra sasniegšanai ar sabiedrisko transportu no tā apkalpes teritorijas 
tālākā punkta. Dažiem apdzīvojuma centru līmeņiem to nosaka ievērojot 
šajos līmeņos nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas biežumu. 
 
Apdzīvojuma centrā sniegto pakalpojumu nodrošinājums -  izsaka ar 
apdzīvojuma centrā pieejamo pakalpojumu atbilstību attiecīgā līmeņa 
apdzīvojuma  centram nepieciešamo valsts, pašvaldību un privāto 
pakalpojumu kompleksam. 

 
Papildkritēriji apdzīvojumu centru noteikšanai nav definēti, Latgales reģiona 

teritorijas plānojums ir izstrādes stadijā. 
 

Dvietes pagasta teritorijā saskaņā ar iepriekšminēto  klasifikāciju ir: 
 

Novadu nozīmes centrs Dviete, (nodrošina vietējās pašvaldības iedzīvotājiem regulāri un 
epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir vietējo pašvaldību administratīvie centri vai 
pakalpojumu saņemšanas vietas). 
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No funkcionālā viedokļa šeit izvietoti: Pašvaldības administrācija, izglītība (Dvietes 
pamatskola), kultūra (Dvietes kultūras nams, Dvietes  pagasta bibliotēka), Dvietes Sv. 
Staņislava katoļu baznīca,  medicīna (Dvietes FVP), tirdzniecība (3 veikali), pārējās 
iestādes: 

• ciemata teritoriju var raksturot kā sakoptu. Ciemata centrā atrodas 
Dvietes parks, kura labiekārtošanai pašvaldība pievērš lielu uzmanību; 

• ciematā atrodas vairākas ēkas un teritorijas, kurās  būtu jāveic 
labiekārtošanas darbi. 

 
No sasniedzamības viedokļa – No pagasta attālākajām lielākajām apdzīvotām vietām 
līdz pagasta centram ir no 3 līdz 8 km.  
 
Apkalpes teritorijas lielums -  Dvietes ciems nodrošina pagasta iedzīvotājiem regulāri 
un epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir  pašvaldības administratīvais centrs. 
Pagasta iedzīvotāji pēc pieejamajiem pakalpojumiem tiecas uz Dvietes ciemu. 
 
Pēc apdzīvojuma -  Dvietes ciemā koncentrēta daudzstāvu apbūve un individuālā apbūve. 
Dvietes ciemā ir : sešas  divstāvu mājas, divas trīsstāvu mājas, deviņas „Līvānu” tipa 
mājas, 52 individuālās apbūves mājas. Ielu ciematā nav. 
 
Dvietes  ciemā dzīvo 50 % no pagasta kopējā iedzīvotāju skaita. 
 
Labiekārtojums: Centralizētā ūdensapgāde; kanalizācija; apkure tiek nodrošināta 
daudzstāvu mājām. Līvānu tipa mājām tiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un 
kanalizācija. 
 
Saskaņā ar iepriekšminēto klasifikāciju, vietējās nozīmes centru Dvietes pagastā nav. 
 
Pārējās apdzīvotās vietas Dvietes pagastā tiek pieskaitītas lauku centriem – Glaudāni, 
Zariņi . No funkcionālā viedokļa, šeit nav koncentrēti nekādi pakalpojumi, bet ir 
apdzīvotās vietas ar kompaktu apbūvi. 
 
Analizējot apdzīvojuma struktūru Dvietes pagastā, var secināt, ka apdzīvojums 
pastāv divos galvenajos veidos – koncentrētā apbūve , t.sk daudzsātvu  (Dvietes ciems), 
un izkliedētā dzīvojamā apbūvē, ko pārstāv viensētas un vēsturiskie ciemi (Glaudāni, 
Zariņi). 
 

Ņemot vērā esošās ekonomiskās aktivitātes un demogrāfiskos procesus, 
apdzīvoto vietu strauja izaugsme iedzīvotāju skaita un teritorijas apbūves attīstības ziņā 
netiek prognozēta. Apbūve perspektīvā var attīstīties Dvietes ciemā  
 
 
Dvietes  ciema  turpmākās attīstības priekšnoteikumi: 
 
No attīstību ierobežojošiem faktoriem jāatzīmē:  
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1. Dvietes ciema Dienvidu daļa atrodas dabas parka „Dvietes paliene” teritorijā. 
 

No attīstību veicinošiem faktoriem: 
- pastāv inženierkomunikāciju infrastruktūra  
 

Pārējā apbūves teritorija. 
Sētu kopums ir pieskaitīts 9 lielākām apdzīvotām vietām. Lauku sētas vienmērīgi 

izvietotas pa pagasta teritoriju.  Sētas maz atšķiras pēc apdzīvojuma blīvuma. Apmēram 
trešajā daļā lauku sētu dzīvo tikai 1 cilvēks, parasti pensijas vecuma, vairāk nekā puse ir 
mazās 1-2 cilvēku mājsaimniecības.  Pagasta viensētas pārsvarā būvētas pagājušā gadsimta 
trīsdesmitajos gados un ir stipri nolietojušās. Ēkas parasti nelielas, guļbūvē celtas, bieži arī 
diezgan nolietotas. Elektrības ir visās lauku sētās. 
 
 
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UZDEVUMI: 
1. veicināt dažādu pakalpojumu pieejamību  novada un lauku centru apdzīvotajās vietās 

un uzlabot satiksmi starp apdzīvojuma centriem; 
2. uzlabot pašvaldību ceļu seguma stāvokli, to uzturēšanu ziemas periodā, tā  paplašinot 

izbraukuma tirdzniecības iespējas un radot nosacījumus iedzīvotājiem operatīvāk 
saņemt nepieciešamos pakalpojumus; 

3. veicināt individuālo māju būvniecību un daudzstāvu māju renovāciju dažādas 
nozīmes apdzīvojuma centros pašvaldībā; 

4. novada nozīmes ciemā (Dviete) nodrošināt plānotās individuālās apbūves teritorijas 
ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44.tabula 
 

Dvietes pagasta ciemu raksturojums, apdzīvojuma struktūras analīzei 
 

 Pagasta nosaukums  -    Dviete, pagasta centrs -   Dviete 
     

Ciema 
nosaukums 

Iedz. 
skaits 

Pakalpojumi un 
iestādes Apbūves struktūra Labiekārtojums Sasniedzamība 

Sabiedriskā 
transporta 

raksturojums 
 
Dvietes ciems 

 
373 

Pagasta 
administrācija, 
Kultūras nams; 
Dvietes pamatskola 
Lauku ambulance, 
3 veikali, 
Bibliotēka, 
Pasta  nodaļa, 

2.stāvu – 6; 
3.stāvu – 2; 
„Līvānu”-9; 
Viensētas- 52. 

Centralizētā 
ūdensapgāde; 
kanalizācija; 
apkure. 

Pagasta padome 
atrodas ciemata 
centrā. Līdz 
pagasta robežai 
5-8 km. 
 
 

Sabiedriskais 
transports kursē 
līdz  pagasta  
centram 2 reizes 
dienā. 

 
 



 
 
 
2.10.TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN KOMUNIKĀCIJAS 
 
 
2.10.1.Ūdensapgāde 
 

Centralizētā ūdens apgāde pagasta teritorijā notiek tikai Dvietes ciemā. Tā 
nodrošina ar dzeramo ūdeni 32% pagasta iedzīvotāju. Centralizētai ūdensapgādes 
sistēmai pieslēgts Dvietes ciema dzīvojamais sektors, budžeta iestādes (Dvietes pagasta 
padome, pamatskola u.c), Latvijas pasta filiāle un daži veikali. 

Urbumi, kuri nodrošina Dvietes ciema ūdensapgādi, ir uzbūvēti no 1968. līdz 
1972. gadiem. Darbā atrodas divi urbumi, viens ir rezervē.  

 
45.tabula 

 
Dvietes pagasta centralizētās ūdensapgādes sistēmas artēzisko aku raksturojums 

(uz 2003.gadu) 
 

Akas Nr. Akas debits, l/s Sūkņa ražība, 
l/s Akas dziļums Urbšanas gads 

13656 0,2 0,84 98 1966. 
13657 2,0 1,11 98 1977. 

 
Sūkņu staciju nolietojums – attiecīgi 33% un 17%. 
Dziļurbumu darbības regulēšanai, kā arī tīklu ūdens krājumu saglabāšanai tiek 

izmantots ūdenstornis ar kopējo tilpumu V – 95 m3, torņa kopējais augstums H – 20 m. 
Ūdensvada kopējais tīklu garums 5,3 km Centralizētais ūdensvads tika nodots 
ekspluatācijā 1972.gadā. Tas ir nolietojies, tāpēc nepieciešama tā rekonstrukcija un arī 
jaunu patērētāju pieslēgšana. Augstākminētos urbumus apsaimnieko pašvaldības 
komunālais dienests.  

Dvietē uzstadītas dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas – aerācijas tvertnes ar smilšu 
filtriem. Tomēr dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvajām prasībām pēc vairākiem 
ķīmiskajiem un fiziskajiem parametriem (smarža 60º C, duļķainība un dzelzs daudzums). 

Vienģimenes māju ūdensapgādei arī tiek izmantots urbums, kuru apsaimnieko 
paši māju īpašnieki. Tā kā ūdens patēriņš no šī urbuma ir mazāks par 10m3 diennaktī un 
ar ūdensapgādes pakalpojumiem ir nodrošināti mazāk kā 50 cilvēki, tad normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā saņemt atļauju ūdens lietošanai nav nepieciešams. 

Pēc Valsts ģeoloģijas dienesta kartogāfiskā materiāla (Pārskats par Daugavpils 
rajona zemes dzīļu resursiem un mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, 2004.) Dvietes 
pagasta teritroijā identificēti tikai 4 ūdens ņemšanas dziļurbumi, toties pēc pagasta 
pašvaldības speciālistu datiem šo urbumu ir 9 (sk.tabulu). 
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46.tabula 

Dvietes pagasta ūdens ņemšanas urbumu apsaimniekošana 
(pēc Dvietes pagasta pašvaldības datiem) 

 
 

Nr. 
p.k. 

 
Akas atrašanās 

vieta 

Urbuma vai 
zemes 

īpašnieks 

 
Pašreizējā 
situācija 

Urbšanas 
gads 

Urbšanas 
dziļums (m) 

 
1. 
 

 
c.Dviete 
 

Dvietes 
pagasta 
padome 
 

 
tamponēta 1962. 75 

2. c.Dviete  
 

Dvietes 
pagasta 
padome 
 

darbojas 

1965. 75 

3. c.Dviete Dvietes 
pagasta 
padome 

darbojas 
1965. 40 

4. Indrāni 
 

E.Žuravskis darbojas 1966. 75 

5. Ezerini J.Barkovskis nedarbojas 1977. 80 
6. Skaistkalne A.Ščerlienska darbojas 1968. 101 
7. Beķera 

 
J.Gronskis darbojas 1965. 70 

8. Liepziedi  
E.Kriškijāns 
 

darbojas 
 1986. 70 

9. Mālnieki P.Skrindžev- 
skis 

darbojas 
 1965. 70 

 
Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā tiek plānota esošās 

infrastruktūras saglabāšana, uzturēšana un modernizācija finansiālo iespēju 
robežās. 2005.gada beigās ir apstiprināts ERAF programmas “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotas vietas ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 “ 
projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā”, kur ir 
paredzēti ieguldījumi ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas jomas sakārtošanā 
un modernizācijas pabeigšanā, ūdens atdzelzošanas stacijas rekonstrukcijā, jauna 
urbuma veidošana.  

  
 
 
 
 
 

 



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

88

47. tabula 
 

Ņemtā ūdens daudzums Dvietes pagasta lielākos ūdensapgādes objektos, 
tūkst.m³/gadā  

(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011) 
 

tai skaitā 

ņemts svaigais ūdens 

Kopā 
ņemtais no 
dabīgajiem 

ūdens 
avotiem Kopā Vietu 

skaits 
t.sk. 

izmērīts Virszemes Pazemes 
Lietus 
ūdeņi 

17.307 17.307 2 17.307   17.307   
 
 

48.tabula 
 

Ūdens izmantošana Dvietes pagasta lielākos ūdensapgādes objektos,  
tūkst.m³/gadā 

(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011) 
 

tai skaitā 
Kopā 

ražošanas vajadzībām komun., sadzīves 
vajadzībām 

Ūdeņu zudumi 

16,849 2,884 13,965 0,458 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.2.Kanalizācija un notekūdeņu attīrīšana 
 

 
Dvietes ciema centralizētā kanalizācijas sistēmas celtniecība veikta 1972. un 

1985. gados. Pagasta kanalizācijas sistēmai nav nozīmīgu rūpniecības pieslēgumu. Ciemā 
izveidots kombinētais kanalizācijas sistēmas tips- lietus kanalizācija atsevišķos posmos 
savienota ar sadzīves kanalizācijas, kas sarežģī notekūdeņu attīrīšanas procesu.. 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no bioloģiskās attīrīšanas bloka (aerotanka ar 
mehānisko aerāciju) un otreizējā nostādinātāja. Notekūdeņu dūņas uzkrāj nosēdakās. 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām kopš izbūves nav veikta rekonstrukcija. Notekūdeņi pēc 
attīrīšanas tiek novadīti Dvietes upē un tālāk Daugavā.  

Esošā kanalizācijas vada kopgarums ir 2.4 km, no tiem 1,08 km ar diametru 150 
mm un 0,90 km ar diametru 200 mm.  Līdzīgi kā ar centralizēto ūdensapgādi, 
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kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, vienģimeņu mājas, iestādes, 
uzņēmumi.   

 
49.tabula 

 
Dvietes centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas 

(Dvietes ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības plāns, 2003.) 
 

Kolektora 
diameters, mm Agregātu raksturojums Ventilācijas sistēmas 

veids 
pieņmešanasrezervuāriem Pienākošais Aizejošais Tips, marka Ražība, 

m³/h 
Spiediens, 

m 
Elektromotora 

jauda, kW 
Dabiskā 100 - ECODRENO 2,5 4,0 2 
Dabiskā 100 90 ECODRENO 1,5 0,4 0,5 

 
Kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti 107 iedzīvotāji, t.i. 14 % no 746 Dvietes ciema 

iedzīvotājiem.  
2005.gada beigās ir apstiprināts ERAF programmas “Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotas vietas ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 “ 
projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā”, kur ir 
paredzēti ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas jomas sakārtošanā un modernizācijas 
pabeigšanā.  
 

50.tabula 
Ūdens novadīšana Dvietes pagasta virszemes ūdens objektos, 

 tūkst.m³/gadā 
(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011) 

 
Novadīšanas vietu 
skaits (izplūdes) Kopā novadītie notekūdeņi Ar att. norm. tīri 

1 4,374 4,374 
 
 

51.tabula 
Dvietes pagasta bioloģisko attīrīšanas iekārtu raksturojums, 

 tūkst.m³/gadā 
(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011) 

 
Attīrīšanas pakāpe 

Skaits Jauda 
(tūkst.m3/dnn) 

Notekūdeņu 
daudzums Pirmējā 

attīrīšana 
Otrējā 

attīrīšana 

1 0.200 4.374   4.374 
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2.10.3.Siltumapgāde 
 

Centralizēti siltumapgādes pakalpojumi Dvietes pagastā šobrīd tiek nodrošināti 
sekojošiem objektiem - pamatskolai, pagasta padomei, kultūras namam, lauku 
ambulancei, divām daudzdzīvokļu mājām, dažām ģimeņu dzīvojamām mājām.  

Pagastam ir sava katlu māja, kas 2000.gadā tika rekonstruēta. Katlu mājā ir 
uzstādīti divi jauni katlu un saglabāti divi katli no iepriekšējās sistēmas. Apkurei var 
izmantot gan malku, gan šķeldu, gan zāģskaidas. Siltumtrases kopējais garums ir 0,792 
km, diametrs apkures caurulēm 150 mm, nolietošanās pakāpe –70 %. 

Katlu mājā ir uzstādīti  divi jauni katli: 
• VKC – 1,0  ar jaudu 1 MW, 
• VKC – 0,5 ar  jaudu 0,5 MW. 

Un saglabāti divi katli no iepriekšējās apkures sistēmas: 
• E – 1/9T ar jaudu 0,58 MW, 
• Minsk –1 ar jaudu 0,97 MW. 

 
52.tabula 

 
Dvietes pagasta organizācijas, kuras nodarbojas ar siltuma enerģijas ražošanu  

(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata “Nr.2 – Gaiss” UPDK 0632028) 
 

Administratīvā teritorija, 
organizācijas nosaukums 

Kurināmā 
veids Mērvienība 

Gadā patērētājs 
kurināmā 
daudzums 

„Dvietes pagasta padome” Koksne Tonnas 775,99 
 
 
 
 
 
 
2.10.4.Atkritumu savākšana 
 

 
Centralizēta cieto sadzīves atkritumu savākšana un izvešana notiek tikai Dvietes 

ciematā no daudzdzīvokļu mājām un infrastruktūras objektiem, pārējie pagasta iedzīvotāji 
to dara paši pēc vajadzības.  

2005.gadā  SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija” Daugavpils reģionālās vides pārvaldē ir saņēmusi tehniskos nosacījumus 
projektam , par Dvietes pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves „Smiltaine” slēgšanas un 
rekultivācijas (0,4 ha platībā) projekta izstrādi. Atkritumus no iedzīvotājiem, iestādēm 
izvedīs uz Demenes pašvaldību, kur atrodas Daugavpils pilsētas atkritumu izgāztuve 
“Demene “. 
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Turpmāk pašvaldība plāno sadzīves atkritumu saimniecības attīstību sadarbība ar 
citām Latgales zonas pašvaldībām, izveidojot Dienvidlatgales sadzīves atkritumu 
poligonu Daugavpils rajona Demenes pagastā. 
 

53.tabula 
 

Dvietes pagasta teritorijā savākto sadzīves atkritumu sadalījums pa veidiem 
(pēc 2004.gada Valsts statistikas pārskata par sadzīves atkritumiem 3-SA) 

 

Atkritumu nosaukums Atkritumu kods 
Atkritumu 
daudzums, 

tūkst.t 
Nešķiroti sadzīves atkritumi 200301 38 
Papīrs un kartons 200101 1 
Stikls 200102 1,4 
Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 200138 0,8 
Plastmasa 200139 0,4 
Augsne un akmeņi 200202 60 
KOPĀ:  101,6 
 

Dvietes pagastā ir organizēta sadzīves atkritumu šķirošana.  
 

54.tabula 
Šķirotie sadzīves atkritum Dvietes pagastā  

(pēc 2004.gada Valsts statistikas pārskata par sadzīves atkritumiem 3-SA) 
 

Atkritumu kods Atkritumu nosaukums Atkritumu 
daudzums, tūkst.t 

200101 Papīrs un kartons 1 
200102 Stikls 1,4 
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 0,8 
200139 Plastmasa 0,4 
KOPĀ:  3,6 
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2.10.5.Gāzes apgāde 
 
  
 Pagasta centra iedzīvotāju apgāde ar gāzi tiek izmantoti gāzes rezervuāri, kuri 
atrodas Dvietes ciemā pie daudzdzīvokļu mājām.  
 Pārējie iedzīvotāji izmanto gāzes balonus, kuru tirdzniecība notiek divās vietās- 
Dzenīšos un Dvietes ciemā. 
 Dvietes pagasta gāzes apgāde nākotnē būtu iespējama no maģistrālā gāzes vada, 
tikai nepieciešams apzināt iespējamo perspektīvo sadales gāzes vadu izvietojumu, kā arī 
ir jāapzina perspektīvie patērētāji Dvietes pagasta teritorijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.6.Elektroapgāde 
 
 

Elektroenerģijas piegādi Dvietes pagastam organizē privatizējamās valsts akciju 
sabiedrības “Latvenergo” uzņēmums “Austrumu elektriskie tīkli” Ilūkstes iecirknis. 
Elektropārvadu līniju stāvoklis un energopiegādes kvalitāte ir apmierinoša. Pagastā elektrificētas 
visas dzīvojamās mājas un ražošanas un infrastruktūras objekti. 
 Pagasta teritoriju šķērso 330 kV un 110 kV sprieguma elektropārvades līnijas. 
 Zemsprieguma, t.i. 20 kV un zemāka sprieguma tīklus, no kuriem tiek apgādāts 
pagasta apdzīvoto vietu iekšējais energotīkls, Daugavpils rajonā apkalpo un 
elektroenerģiju patērētājiem pārdod „Austrumu elektriskie tīkli” (AET). Pagasta teritorijā 
atrodas 19 transformatoru apakšstacijas (sk.tabulu). Pagasta speciālisti uzskata, ka visi 
transformatori nav maksimāli noslogoti un ir iespējama zināma daudzuma lielāku jaunu 
patērētāju pieslēgšana, īpaši pagasta apdzīvotās vietās.   

55.tabula 
 

Transformatoru apakšstaciju izvietojums Dvietes pagastā   
 

Transformatora 
tips 

Transformatora 
apakšstacijas Nr. 

Atrašanās vieta Jauda, kW 

Vaļēja TA 1032 Zariņi 100 
Balsta TA 1403 Zariņi 63 
Vaļēja TA 1377 Zariņu skola 250 
Vaļēja TA 1327 Sodišķi 160 
Vaļēja TA 1043 Indrāni 160 
Vaļēja TA 1344 Ezeriņi 160 
Slēgta TA 1312 Apsītes 400 



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

93

Vaļēja TA 1386 Centrs “Salkones” 160 
Vaļēja TA 1044 Ābeļdārzs 400 
Slēgta TA 1359 Katlu mājas 2*215 
Balsta TA 1367 Centrs  63 
Balsta TA 1045 Glaudāni 63 
Slēgta TA 1020 Liepziedi 630 
Vaļēja TA  Sosnovka 100 

 
 
 
 
 
 
 
2.10.7.Sakari 
 

Dvietes pagastā telefonizētas ir visas daudzdzīvokļu mājas ( ja vien telefons nav 
atslēgts sakarā ar nemaksāšanu vai iedzīvotāji paši atteikušies no telefona maksātnespējas 
dēļ)  un apmēram 50% individuālo māju un viensētu. Abonentu skaitu iespējams 
palielināt. Viensētām reālāki ir mobilie sakari, jo telefona kabeļa pievilkšana ir dārga.  

 
Kopā pagastā ir 135 Lattelekom abonenti, no kuriem 120 ir privātie  un 15 juridiskie 
abonenti. 

Lielāko daļu no pagasta teritorijas noklāj mobilā telefona sakari (SIA “LMT”, 
SIA “TELE 2”). Paša pagasta teritorijā neatrodas TELE2 un LMT mobilo sakaru torņi, 
tie atrodas blakus pagastos. Mobili sakaru tīkla pārklājums labs, vienīgi dažreiz 
problēmas rada mobilo sakaru izmantošana Zariņos. Arvien vairāk pagasta iedzīvotāju 
izmanto mobilo sakaru sistēmu.   

 
Interneta pakalpojumu pieejamību pašlaik pagasta pašvaldībā nodrošina SIA 
“Lattelekom“, izmantojot Frame Relay metodi. 

 Valsts Kancelejas Informācijas Sabiedrības biroja ERAF Nacionālās programmas 
“Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projekta 
“Daugavpils rajona pašvaldību Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas tīkla 
izveides pilotprojekts”  rezultātā Medumu pagastā tiks izveidota IT infrasturktūra, kura 
nodrošinās Interneta pieslēgumu izveidi skolā  un bibliotēkā. Projekta ietvaros tiks 
izbūvēti bezvadu platjoslas piekļuves tīkli izmantojot bezvadu fiksētās piekļuves sistēmas 
licencētajos 3,5/3,6 GHz frekvenču spektros un 5,4 Ghz frekvenču spektrā. Saskaņā ar 
tīkla topoloģijas plānu, katrā Daugavpils rajona pagastā tiks izvietota bezvadu platjoslas 
piekļuves bāzes stacija, kas nodrošinās attiecīgā pagasta pārklājumu un iespēju pieslēgt 
objektus līdz pat 15 km rādiusā ap bāzes staciju. Starp pagastu pieklūves bāzes stacijām 
tiks uzstādīti punkts-punktā bezvadu savienojumi (mikroviļņu ciparu līnijas) ar datu 
pārraides ātrumu līdz 34 Mbit/s. Bezvadu piekļuves sistēmu efektīvā jauda ļaus garantēt 
līdz pat 4-7 Mbit/s lielus piekļuves ātrumus katrā pieslēgumā punktā. 

Provaiders interneta un datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšanai skolās un 
bibliotēkās – SIA „Telecentrs” (sk.tabulu). 
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56.tabula 

 

Iestādes nosaukums 
Ātrums 

(garantētais/ 
maksimālais) 

IP 
adrešu 
skaits 

Ierīkošanas 
laiks  

Dvietes pamatskola 256/512 Kbps 16 Janvāris 2006 
Dvietes pagasta bibliotēka 256/512 Kbps 8 Janvāris 2006 

 
 
Pagasta teritorijā Dvietes ciemā darbojas pasta nodaļa – “Daugavpils Pasts” 

Dvietes sakaru nodaļa. Veic sekojošas funkcijas: preses izdevumu, pensiju un citu 
sūtījumu piegādi, Lattelekom, gāzes, elektrības maksājumu pieņemšanu, PNS kontu 
atvēršanu, komercpreču, marķētu un nemarķētu preču pārdošanu utt. Dvietes sakaru 
nodaļas darbs pēc pagasta iedzīvotāju domām, ir apmierinošs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.8.Transporta infrastruktūra 
 
Ceļu tīkls 
  
Dvietes pagasta teritorijas apkalpošanu nodrošina 2. šķiras valsts autoceļi, kas šķērso 
pagastu: 

• Bebrene-Zariņi-Dviete (V710),  
• Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste (V710). 

 
 Dvietes  pagastā ir 62,18 km pašvaldības ceļu (sk.tabulu).  
 
Svarīgākie pašvaldības ceļi:  

• Mednieki-Liepziedi-Centrs;  
• Mednieki-V.Tamanis-Glaudāni;  
• Liepziedi-Vainagi-Sosnovka;  
• Dvietes skola-parks-tilts;  
• Zariņi-Skaistkalne-Dimanti; 
• Krapāns-Mežgaļi;  
• Mežgaļi-Pūpoli.   
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 Visi pašvaldības ceļi ir grantēti vai ar grunts segumu. Asfaltētais segums ir tikai līdz 
Dvietes pagasta centram. Uz apdzīvotajām vietām Zariņi un Liepziedi ved grants seguma ceļi, 
kurus pagasts regulāri greiderē.  
 Ceļu stāvoklis ir viduvējs. Īpašas rūpes pašvaldībai sagādā tie ceļi, kas saistīti ar 
meža ceļiem uz/no cirsmām. Parasti pēc cirsmu izstrādes ceļi ir izdangāti, bet 
mežizstrādātāji tos pamet nelabotus. Daudzie ceļu posmi pavasarī applūst vai tiek 
izskaloti. 
 

57.tabula 
 

Dvietes pagasta grants ceļi, kuriem ir paredzēta rekonstrukcija  
(2006.-2012.g.) 

 

Ceļa nosaukums 
Rekonstruētā ceļa 

posma garums 
(km) 

Piezīmes 

Mednieki-Liepziedi-
Centrs 

1.50 km  Melnā (asfalta ) seguma atjaunošana 

 1.87 km Grants seguma atjaunošana 1.87 km 
Liepziedi-Vainagi-
Sosnovka  posmā 
Peldvieta-Sosonovka  

3.40 km rekonstrukcija 

Šauriņi-Dviete 3.55 km  rekonstrukcija 
Ciemata ceļu 
melnā(asfalta)  seguma 
atjaunošana 

1.75 km  

 
Kravu pārvadājumus pagastā galvenokārt sastāda lauksaimniecības produkcija un 

lauksaimniecībai nepieciešamie resursi (minerālmēsli, degviela, celtniecības materiāli) un 
kokmateriāli. Būtiski ceļu stāvokli ietekmē kokmateriālu kravu pārvadājumi.  

 
Dzelzceļš nešķērso pagasta teritoriju, taču tas atrodas netālu. 
Tuvākās dzelzceļa stacijas ir : 

• Ilūkstes stacija Pašulienē -13 km,  
• Eglaines stacija  Eglainē – 21 km. 

Šiem objektiem nav praktiskas nozīmes priekš Dvietes pagasta un tā iedzīvotājiem. 
 
 
 

Satiksme.Sasniedzamība, 
 
 Pagasta novietojums ģeogrāfiskā ziņā nav izdevīgs, tas atrodas nomaļus no 
automaģistrālēm, centriem. 
 Satiksmei tiek izmantots sabiedriskais autotransports, brauciens no Dvietes līdz 
Daugavpilij  ir jāpārsēžas Ilūkstē citā autobusā, jo tiešo reisu nav. 
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 Iedzīvotāji pārsvarā izmanto ceļus (V710) Bebrene-Zariņi-Dviete,  (V783) 
Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste, lai nokļūtu vai nu Ilūkstē vai Bebrenē. No Ilūkstes  tiek 
turpināts ceļš uz rajona centru Daugavpili un Jēkabpili .  
 

Autobusu satiksme notiek pa pagastu šķērsojošiem valsts nozīmes ceļiem:  
1) maršrutā „Ilūkste- Bebrene- Dviete-Ilūkste” - 1 reiss un 1 reiss pretējā 

virzienā; 
2) maršrutā „Ilūkste- Ilze- Dviete-Ilūkste “-1 reiss un 1 reiss pretējā virzienā; 
3) maršrutā „Ilūkste-Zariņi- Bebrene” -2 reisi un 2 reisi pretējā virzienā. 

Pagasts plāno apstiprināt savus maršrutus: 
1.Dviete-Liepziedi-Glaudu salas, 
2.Dviete-Zariņi- Bebrene. 

 Pasažieru pārvadāšanu pagasta teritorijā daļēji nodrošina uzņēmuma “Daugavpils 
autobusu parks” Ilūkstes iecirknis. Pagasta teritorijā ir sekojošas autobusu pieturas : 
Dviete, Zariņu skola, Zariņi. Autobusu intensitāte uz un no Dvietes  ir apmēram 5 reizes 
dienā. Tomēr, sabiedriskā autotransporta kustība iedzīvotājus neapmierina, jo autobusi, 
kas pagastu saista ar kaimiņos esošām apdzīvotām vietām un Daugavpils rajona centru 
Daugavpili, visiem pagasta iedzīvotājiem nav vienādi pieejami. Var uzskatīt, ka 
sabiedriskā satiksme grūti pieejama visās teritorijās, kas atrodas tālāk par 3 km, t.i., 
vairāk nekā 30 minūšu gājuma, no valsts satiksmes ceļiem. Tiešas satiksmes ar Rīgu nav, 
tā notiek ar pārsēšanos Daugavpilī.  
 Skolēnus uz skolu Ilūkstē vai Bebrenē izvadā pašvaldības autobuss, kurš kursē pa 
īpaši izstrādātu maršrutu. 
 
 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UZDEVUMS:  
 

• Uzturēt pašvaldības autoceļus labā stāvoklī un pēc nepieciešamības veikt 
pagasta autoceļu remontdarbus un rekonstrukcijas darbus. 

• Asfaltēt  Dvietes ciemata ielas. 
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2.11.KAPSĒTAS 
 
 

Dvietes pagastā ir šādas darbojošās kapsētas: 
• Zviedrānu kapi ; 
• Zariņu kapi; 
• Jadvigovas kapi. 

 
Kapsētas pieder draudzēm un sakopšanas darbus tajās veic draudzes. Papildus tam 

pagasta pašvaldība nodarbina bezdarbniekus kapsētu sakopšanas darbos un nodrošina 
transportu atkritumu izvešanai. Perspektīvā jaunu kapsētu izveide, bet paplašināt ir 
paredzēts Zviedrānu kapus, pašvaldība jau  ir rezervējusi teritorijas. 
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2.12.PIESĀRŅOTĀS TERITORIJAS 
 

Viens no pašreizējās vides politikas uzdevumiem ir samazināt piesārņojuma 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Tas ietver arī pasākumus, kuri vērsti, lai apzinātu un 
samazinātu potenciāli piesārņotu vietu daudzumu un veiktu sanācijas darbus vietās, kur ir 
notikusi piesārņošana. 

To regulē tiesību normatīvie akti, kā likums „Par piesārņojumu” 20.11.2001. un 
MK noteikumi Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un 
reģistrācijas kārtība”. 

Dvietes pagastam ir jāuzsāk piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana 
atbilstoši 2001.gada 11.novembra noteikumiem Nr.483 “Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām.  

1.kategorija, ja piesārņojuma līmenis ir augsts un ietekme ir liela — 10 reizes un 
vairāk pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi, teritorijas izmantošanu 
nepieciešams ierobežot vai pieņemt lēmumu par teritorijas sanāciju; 
 
2.kategorija, ja piesārņojuma līmenis un ietekme nav liela — vides kvalitātes 
normatīvu robežlielumi pārsniegti līdz 10 reizēm, bet iespējama negatīva ietekme 
uz vidi vai ir nepieciešams veikt papildu speciālus pētījumus; 
 
3.kategorija, ja pētījumos konstatēts, ka piesārņojušo vielu koncentrācija 
nepārsniedz vides kvalitātes normatīvus un piesārņojums nevar ietekmēt cilvēka 
veselību vai vidi. 
 

Potenciāli piesārņotas vietas ir teritorijas, kurās pagātnes saimnieciskās darbības 
rezultātā radies grunts vai augsnes piesārņojums, kurš var nelabvēlīgi ietekmēt vidi, 
apdraudēt cilvēka veselību un dzīvību, fizisko un juridisko personu īpašumu un intereses, 
un kurš nav pierādīts ar izpētes un analīžu rezultātiem. Tās rodas: 

• Atkritumu uzglabāšanas vietās; 
• Teritorijās, kurās saimnieciskās aktivitātes saistītas ar ilgstošu videi kaitīgu 

vielu izmantošanu, ražošanu vai nepareizu uzglabāšanu (degvielas uzpildes 
stacijas, pesticīdu un minerālmēslu noliktavas, ražošanas teritorijas); 

• Avāriju rezultātā piesārņotās teritorijās; 
• Citu saimniecisko aktivitāšu vietās (kapsētas u.c.). 

 
Pēc Latvijas vides aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem 

Dvietes pagastā pie potenciāli piesārņotām teritorijām reģistrā ir uzrādītas: 
58.tabula 

 
Nr.
p.k. 

Reģistrācij
as numurs 

Vietas 
nosaukums 

Vietas 
kategorija Darbības nozare Atrašanās 

vieta 
1.  44548/5058 Pesticīdu 

noliktava, 
Dvietes 
pagasts 

2.potenciāli  
piesārņotā vieta 

6312-glabāšana un 
noliktavu 
saimniecība 

Dvietes 
pagasts 

2. 44548/5060 Bijusī NB, 2.potenciāli  5050- automobiļu Dvietes 
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DUS Dviete piesārņotā vieta degvielas 
mazumtirdzniecība 

pagasts  

3. 44548/5061 Sadzīves 
atkritumu 
izgāztuve, 
Dviete 

2.potenciāli  
piesārņotā vieta 

9002- atkritumu 
savākšana un 
apstrāde 

Dvietes 
pagasts 

 
Latvijas vides aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā dati par 

piesārņotām vietām Dvietes pagasta teritorijā nav uzrādīti. 
Pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes uzskatiem pie piesārņotām vai 

potenciāli piesārņotām teritorijām ir pieskaitāmas slēgtās un darbojošās sadzīves 
atkritumu izgāztuves pagasta teritorijā. Dvietes pagastā atrodas atkritumu izgāztuve 
„Smiltaine”. 

2005.gadā  SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija” Daugavpils reģionālās vides pārvaldē ir saņēmusi tehniskos nosacījumus 
projektam , par Dvietes pagasta  sadzīves atkritumu izgāztuves „Smiltaine” slēgšanas un 
rekultivācijas (0,4 ha platībā) projekta izstrādi. 

Piesārņojošās darbības pieteikšanas un atļaujas izsniegšanas kārtību reglamentē:  
• LR Likums “Par piesārņojumu”;  
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B 

un C kategorijas piesārņojošās darbības  un izsniedzamas atļaujas  A 
un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasības . 
(09.07.2002.).  

 Šādas darbības uzņēmumu Dvietes pagastā nav. 
Potenciālās pazemes ūdeņu piesārņojuma vietas ir bijušo fermu dziļurbumi, kuru 

izmantošana mūsdienās nav aktuāla - no VĢD datu bāzē fiksētajiem urbumiem, šobrīd 
netiek izmantoti neviens; neizmantotie urbumi nav  atbilstoši iekonservēti vai tamponēti. 
Neizmantoto dziļurbumu apsaimniekošanas statusa precizēšana un nodrošināšana pret 
piesārņošanu (iekonservēšana vai tamponēšana) ir viena no prioritārajām darbībām 
Dvietes pagastā, lai konkretizētu potenciālos piesārņojuma avotus. 

Citu potenciālu piesārņojuma avotu pagastā nav, jo pagasta teritoriju nešķērso 
automaģistrāles un dzelzceļš, pa kuriem tiktu transportētās bīstamas ķīmiskas vielas un 
būtu iespējama to noplūde, līdz ar to arī vides piesārņojums. 
 
 
 
 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju apzināšana; 
Fermas un neapsaimniekotie dziļurbumi.  
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2.13.PAAUGSTINĀTA RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI 
 

Nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plāna saistošā daļas “Nacionālas nozīmes 
paaugstināta riska teritorijas” (2001.gada darba redakcija) projektā tiek piedāvāti šādi 
riska un ar to saistīto jēdzienu definējumi: 
  
Risks – komplekss jēdziens, kas aptver nelaimes gadījuma atgadīšanās varbūtību un šī 
notikuma izraisīto nevēlamo seku potenciālo apjomu; 
 
Individuālais risks – varbūtība indivīdam aiziet bojā nelaimes gadījuma rezultātā, 
atrodoties noteiktā ģeogrāfiskā punktā attiecībā pret bīstamo objektu; 
 
Sociālais risks – varbūtība, ka nelaimes gadījumā aizies bojā ne mazāk par N cilvēku. 
Tas raksturo avārijas nopietnību; 
 
Akceptējamais riska līmenis – pieļaujamais augstākais riska līmenis ar kādu var tikt 
apdraudēts atsevišķs indivīds vai noteikta sabiedrības daļa. Akceptējamā riska līmeni 
nosaka atsevišķi individuālajam un sociālajam riskam; 
 
Riska zonas – teritorija, kuru var iespaidot nelaimes gadījuma nevēlamās izpausmes; 
 
Riska vadība – tehnisku, organizatorisku, juridisku pasākumu kopums, kas vērsts uz 
nevēlamā notikuma atgadīšanās varbūtības un iespējamo seku apjoma samazināšanu; 
 
Riska samazināšanas preventīvie pasākumi – mērķtiecīgu piesardzības rīcību 
komplekss, kas vērsts uz nevēlamā notikuma varbūtības un potenciālo zaudējumu 
samazināšanu, pirms nevēlamais notikums ir noticis. 
 

LR Civilās aizsardzības likumā (1992.) ir dots riska grupas objektu definējums. 
Riska grupas objekti ir uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības, iestādes un organizācijas 
(transports, ražotnes, iekārtas, ietaises utt.), kuru saimnieciskā darbība saistīta ar enerģijas 
ražošanu un uzkrāšanu, elektromagnētisko starojumu, ar ugunsnedrošām, 
sprādzienbīstamām , indīgām ķīmiskām, bioloģiski aktīvām un radioaktīvām vielām 
(priekšmetiem, iekārtām) tādos daudzumos, kas ražošanas avāriju vai kādu ārēju faktoru 
iedarbes rezultātā var izraisīt republikas pilsētas, rajona, reģionāla vai valsts mēroga 
ārkārtējās situācijas. 

Atbilstoši iespējamās ārkārtējās situācijas mērogam un bīstamības pakāpei riska 
grupas objektus iedala trijās paaugstinātas bīstamības grupās: 

I – valsts nozīmes grupa; 
II – reģionālas nozīmes grupa; 
III – republikas pilsētas, rajona nozīmes grupa. 

LR Civilās aizsardzības likums (1992.) nosaka, ka objektu piederību pie riska 
grupas un to bīstamības pakāpi, balstoties uz objektu bīstamības analīzi un avāriju riska 
novērtējumu un pēc bīstamības analīzes un avāriju riska novērtējuma saskaņošanas ar 
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citām ieinteresētajām institūcijām, nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
kopā ar pašvaldībām. 

Atbilstoši LR Civilās aizsardzības likumam (1992.) Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta pienākums kopā ar pašvaldībām novērtēt pilsētu, rajonu, apdzīvoto 
vietu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju bīstamības pakāpi, sadalot 
riska grupās. Attiecīgi pašvaldību pienākumos ir noteikts, ka tām kopā ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībām izstrādāt civilās aizsardzības 
pasākumu, kā arī avārijas un glābšanas darbu teritoriālos plānus, izstrādāt civilās 
aizsardzības uzdevumus attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem 
(uzņēmējsabiedrībām), iestādēm, organizācijām un saimniecībām un kontrolēt to izpildi. 

Nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plāna saistošajai daļai “Nacionālas nozīmes 
paaugstināta riska teritorijas” būtu jānosaka valsts intereses paaugstināta riska teritoriju 
plānošanu, jāregulē paaugstināta riska teritoriju plānošanu nacionālā, reģionālā un 
pašvaldību līmenī, nosakot paaugstināta riska teritoriju kategorijas, paaugstināta riska 
teritoriju un objektu noteikšanas principus un kritērijus, nacionālā līmeņa prasības 
teritoriju izmantošanai un plānošanai, jānosaka paaugstināta riska teritoriju un riska avotu 
(objektu un procesu) plānošanas un regulāru novērtējumu vairāku līmeņu atbilstība 
atbilstoši plānojuma līmenim un riska pakāpei. Līdz ar to, ka šīs dokuments joprojām nav 
spēkā, kavējas saistīto institūciju aktivitāšu kompleksa realizācija, kas ir attiecināts uz 
riska objektu un teritorijām.   

2004.gadā tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Nacionālas 
nozīmes paaugstināta riska teritorijas”, kuram vajadzētu noteikt nacionālas nozīmes 
paaugstināta riska veidus, objektus un teritorijas, kuras pašvaldībām būtu jāattēlo savos 
teritorijas plānojuma dokumentos. Šī dokumenta projekts, paredz, ka izstrādājot 
teritorijas plānojumu, var noteikt plānošanas reģiona, rajona vai vietējas nozīmes 
paaugstināta riska objektus un teritorijas šajos noteikumos noteikto paaugstināta riska 
teritoriju veidu ietvaros, un ka teritorijas plānojumos jāattēlo tās visu veidu un nozīmes 
paaugstināta riska objektu un teritoriju apdraudētās teritorijas, kas noteiktas atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. Bet diemžēl, arī šīs dokuments joprojām nav spēkā. 

Valsts civilās aizsardzības plāni (2004.g., 2005.g.) definē valstī iespējamo 
apdraudējumu veidus. Atbilstoši katastrofas veidam, tās intensitātei un  raksturam, kā arī 
tās radīto postījumu apjomam un reaģēšanā iesaistāmo resursu iespējām Valsts 
aizsardzības plānos izšķir: 

vietēja mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms nepārsniedz 
vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas; 
reģionāla mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz 
vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas; 
valsts mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms aptver visu 
valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu. 
Bet riska objektu un teritoriju noteikšana neietilpst Valsts civilās aizsardzības 

plānošanas un rīcības mērķos, kā arī civilās aizsardzības plāns nesniedz šo riska objektu 
un teritoriju izmantošanas nosacījumus. Tomēr Valsts civilās aizsardzības plāns, risinot 
savus uzdevumus, detalizēšanai izmato valsts līmenī izstrādātos materiālus par riska 
objektiem un riska teritorijām. 

Ņemot vērā Valsts civilās aizsardzības plānu materiālus, tika izstrādāts 
Daugavpils rajona civilās aizsardzības plāna projekts, kurš joprojām nav apstiprināts. 
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Ņemot vērā esošo situāciju ar normatīviem dokumentiem, tālāk tekstā un 
grafiskajā daļā ir sniegta informācija par visiem šajā sadaļā minētajos dokumentos 
nosauktiem objektiem un teritorijām (zonām), kas atrodas Dvietes  teritorijā un kur 
pastāv nelaimes gadījuma atgadīšanās varbūtība un/vai šī notikuma izraisīto nevēlamo 
seku ietekmes zona.   

Tajā skaitā tika ņemti vērā objekti un teritorijas, kuras ir nosauktas par  
riska objektiem un teritorijām Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 
(2003.g.). 
 Pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir atspoguļoti visi minētie objekti un 
teritorijas, tomēr to robežas nav uzskatāmas par precīzām, jo tās ir noteiktas ģeoloģiskās 
kartēšanas un hidroģeoloģiskās modelēšanas ceļā.  
 
 
 
2.13.1. Nacionālais līmenis 
 

Pēc Nacionālā plānojuma saistošās daļas „Nacionālās nozīmes paaugstināta riska 
teritorijas” darba redakcijas (2001), Nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijas  
pēc riska veida ir noteiktas šādas: 

• rūpniecisko avāriju riska teritorijas; 
• pazemes ūdeņu piesārņojuma riska teritorijas; 
• applūšanas riska teritorijas; 
• paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijas; 
• uzņēmumi ar iespējamo pārrobežu ietekmi; 
• bīstamo ģeoloģisko procesu riska teritorijas. 

   
Dvietes pagastā ir nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijas, kuras 

definētas Nacionālā plānojuma saistošās daļas „Nacionālās nozīmes 
paaugstināta riska teritorijas” darba redakcijā (2001): 
 
Paaugstināta applūšanas riska teritorijas 

1.(A17)Daugavas paliene no Jēkabpils līdz Daugavpilij - Dvietes, Nīcgales, 
Vaboles, Ilūkstes novada Pilskalnes, Sventes, Līksnas un Kalkūnes pagastos; 
2. (A18) Dvietes paliene no ietekas Daugavā līdz Olksnas ciemam – Dvietes 
pagastā,  Ilūkstes novada Pilskalnes un Bebrenes pagastos. 

 
Uzņēmumi ar iespējamo pārrobežu ietekmi 

1.Lietuvā - Ignalīnas AES (Dvietes pagasts ietilpst Ignalinas AES 50 km ietekmes 
zonā). 

 
Bīstamo ģeoloģisko procesu riska teritorijas 
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Nacionālās nozīmes paaugstināta ģeoloģisko procesu riska teritorijas - seismiskā  
riska teritorijas Daugavpils rajonā.(Dvietes  pagasta teritorija ietilpst seismiskā riska 
teritorijā).  
 
 
Valsts civilās aizsardzības plāns (2005.) 

Valsts civilās aizsardzības plānā noteikti valstī iespējamie apdraudējuma veidi 
atbilstoši katastrofas veidam, tā intensitātei un raksturam kā arī tās radīto postījumu 
apjomam un reaģēšanā iesasitāmo resursu iespējām izšķir: 

• vietējā mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms 
nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas; 

• reģionālā mēroga katastrofas- ja katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz 
vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas; 

• valsts mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms aptver visu 
valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu. 

Atbilstoši Dvietes pagastā:  
 
Plūdi 

Atkarībā no laika apstākļiem, pavasarī var veidoties ievēerojami ledus sastrēgumi, 
kas rada strauju ūdens līmeņa celšanos. Visapdraudētākās vietas Daugavā ir no Pļaviņu 
HES ūdenskrātuves līdz Daugavpils pilsētai, t.sk. Daugavpils rajona daļa. Plūdi var notikt 
pat 2 reizes gadā.. 

 
Radiācijas avārijas 

Potenciāli bīstamākais kodolobjekts Latvijai ir Ignalīnas AES, jo tā ir vistuvāk 
(8km no Latvijas robežas) un tajā darbojas Černobiļas AES analoga tipa reaktori. Tādēļ 
monitoringa staciju izvietojums Daugavpils rajonā ir lielāks nekā pārējā Latvijas 
teritorijā. Daugavpilī darbojas Latvijā vienīgā nepārtrauktas darbības gaisa paraugu 
ņemšanas un mērīšanas stacija. 
 
 
 
 
2.13.2.Reģionālais līmenis 
 
 Latgales reģiona teritorijas plānojums ir izstrādes stadijā, tāpēc pagaidām nav 
precīzi definētas reģionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijas un objekti. 
 Latgales telpiskajā struktūrplānā šādas teritorijas nav definētas. 
 
 
 
 
2.13.3.Citi plānošanas un apsaimniekošanas dokumenti: 
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„Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns” un „Dvietes teritorijas 
plānojuma vides pārskats” 
 
 Upju erozijas procesi ir vieni no dinamiskākajiem Latvijā, Daugavpils rajonā un 
pagastā. Upes gultnes mūsdienu procesu izpēti Gaujas baseina upēm, Pededzei un 
Lielupei veicis G.Eberhards (1985). Mūsdienās notiek upju gultņu aizsērēšana un 
dziļuma samazināšanās daudzos posmos, bet pavasara palos tiek izskalotas jaunas gultnes. 
Kopumā upju darbība izpaužas kā erozijas un akumulācijas procesu mija. Ģeoloģiskajai 
videi un saimnieciskajiem objektiem apdraudoši ir gan vieni, gan otri procesi. Tāpēc 
saimnieciskā darbība nebūtu jāizvērš Daugavas, Dvietes, Viesītes, Berezaukas un citu 
upīšu palienēs, pirmajā virspalu terasē un upju gultnes līkumojošajos (meandrējošajos) 
posmos. Kā vieni no aktīvākajiem jāatzīmē sānu erozijas procesi pagasta teritorijā 
ietilpstošajā Daugavas kreisā krastā nogāzes daļā pie Sosnaukas, pie Berezovkas grīvas, 
pie Glaudāniem u.c., kur tiek izskalota un veidojas 3 līdz 5 m augstas, nestabilas krasta 
kraujas. 
 Nogāžu procesi ietver plaknisko noskalošanos, lineāro (gravu) eroziju, noslīdeņus, 
noplūdeņus un nogruvumus. Kopumā nogāžu procesi ir vāji apzināti, tāpēc pastāv uzskats, 
ka to aktivitāte mūsdienās nav liela. Potenciālajam teritorijas apdraudējumam nogāžu 
procesu norises ietekmē ir jāpievērš īpaša vērība, paredzot iespējamo zemes virsas 
tehnogēno pārveidi Dvietes pagastā esošajos Daugavas ielejas kreisā krasta un Dvietes 
senlejas kreisā krasta nogāzes atsevišķos posmos pie Skuķu ezera, pie Dvietes, Munčiem, 
Glaudāniem un Sosnaukas. Nogāžu procesi, kombinācijā ar iepriekš minēto ģeoloģiskā 
riska faktoru – upju sānu eroziju, rada potenciālus draudus ceļam Dviete – Sosnauka un 
atsevišķām viensētām (piemēram. Sudrabiņu viensēta) Daugavas krastā. 
 Eolie procesi ir vēja radīta smalkgraudainas smilts, putekļaina un mālaina materiāla 
daļiņu izpūšana, pārpūšana un uzkrāšanās. Eolo procesu potenciāli apdraudētās vietas 
aizņem lielu platību (līdz 10-12% no Latvijas teritorijas) un saistās ar Baltijas jūras seno 
jūras stadiju smilšainajiem līdzenumiem un seno kāpu joslām, kā arī iekšzemes kāpu, seno 
deltu un ledāja sprostezeru smiltājiem, Dvietes pagasta gadījuma galvenokārt tā ir teritorija 
centrālajā un ziemeļu daļā starp Dvietes ciematu un Dunavas pagastu, kur atrodas 
iekšzemes kāpu  masīvs. Šajā apvidū ir jāseko meža atjaunošanas pasākumu realizācijai 
un jānosaka ierobežojumi mežizstrādei, lai neizsauktu vēja erozijas (deflācijas) procesu 
atjaunošanos. 
 Ģeodinamiskie procesi saistās ar zemes garozas kustībām, kas savukārt var izsaukt 
zemestrīces. Zemestrīces Latvijā un Dvietes pagastā ir reta un neraksturīga parādība, 
taču ilggadējo instrumentālo seismoloģisko novērojumu analīze un ģeoloģiski ģeofizikālie 
zemes garozas pētījumi pierāda, ka tās ir iespējamas. Pēc V.Ņikuļina datiem (Nikuļins, 
1996), valsts teritorijā (Bauskā, Irbē, Koknesē, Rīgā, Daugavpils rajonā u.c.) un tās tiešā 
tuvumā ir bijušas zemestrīces, kuru intensitāte epicentrā ir sasniegusi 7 balles (pēc MSK-64 
skalas). Latvijas teritorijā iespējamas arī inducētas zemestrīces - līdzīgas kā 1908. gadā 
Ilūkstes apriņķī. Līdz ar to Dvietes pagastā paaugstināta ģeoloģiskā riska zonām 
pieskaitāmas arī seismiskā riska teritorijas (skat. 3.2.4. att.), jo seismisko procesu radītās 
zemes garozas svārstības var izraisīt celtņu un to pamatu bojājumus, kā arī cauruļvadu 
plīsumus. Attēlā redzams, ka Daugavpils seismiski aktīvajā joslā ietilpst praktiski visa 
Dvietes pagasta teritorija. No Latvijā noteiktajām seismiskā riska zonām, 
visnelabvēlīgākās ir Daugavpils un Bauskas apkārtnē esošās. Tuvu Daugavpils zonai 
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Lietuvas teritorijā atrodas Ignalinas AES, kas ir uzskatāma par potenciāli bīstamu objektu 
arī Latvijas teritorijai. Paaugstināta seismiskā riska zonā vai tās tiešā tuvumā ir ieplānots 
būvēt arī īsdzīvojošo zemas un vidējās radioaktivitātes atkritumu pievirsmas glabātuvi 
Latvijas Republikas pierobežā – Ignalīnas rajonā Galilaukē vai Apvardai. VĢD 
sagatavotajā ģeoloģiskajā informācijā ir ieteikts, ka, plānojot nozīmīgas inženiertehniskas 
vai ekoloģiski bīstamas būves, vajadzētu izvairīties no to celtniecības seismiskā riska zonās. 
Ja tomēr tāda celtniecība ir nepieciešama, papildus jāveic seismoloģiskais vērtējums un 
jānodrošina ar būves drošību saistītie inženiertehniskie un arhitektoniskie pasākumi. 
 

 
  

13.attēls. Seismiskā riska teritorijas 
(Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2003). 

 
 
Plūdu apdraudētās teritorijas. Daugavas baseina hidroloģiskā režīma raksturīgākās 
īpatnības ir augsti un ilgstoši pali. Dvietes pagasta teritorijas applūšana ir saistīta ar 
ilgstošiem lietainiem periodiem un pavasara paliem, ko izraisa strauja sniega kušana, 
ledus iešana un ledus sastrēgumi. Visbiežāk plūdi veidojas, kad palu laikā Daugavas 
tecējuma posmā pie Glaudānu salas, veidojoties vižņiem, samazinās upes aktīvais 
šķērsgriezums un caurplūdums. Tas izsauc strauju ūdenslīmeņa celšanos, bieži tiek 
appludinātas lauksaimniecības  zemes, ceļi, atsevišķas viensētas. Pēc sastrēguma 
pārraušanas ledus iet uz leju, veidodams jaunus sastrēgumus, applūdinot  galvenokārt 
kreisā krasta teritorijas. Līdz ar ko lielos palos ūdens līmenis Dvietes lejtecē pavasarī var 
celties vairāk nekā 6 m virs mazūdens perioda līmeņa. Kritisko situāciju parasti vairāk 
veido nevis ledus sastrēgumi, bet aiz tiem sekojošais ūdens vilnis. Palu ūdens līmeņa 
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krišanās notiek lēnāk. Ūdeņiem bagātos pavasaros palu perioda ilgums palienēs var 
sasniegt 3 mēnešus (no marta vidus līdz jūnija vidum). 
 1980-to gadu vidū institūts “Meliorprojekts” izstrādāja Daugavas baseina 
ūdenssaimniecisko pasi, kur tika aprēķinātas 1% un 10% nodrošinājuma potenciāli 
applūstošās platības gar visām Daugavas baseina upēm, garākām par 10 km.  
 Galvenā potenciāli applūstošā teritorija ir Daugavas ieleja. Galvenās paugstināta 
applūšanas riska teritorijas Daugavas baseinā ir Daugavas paliene posmā Jēkabpils-
Daugavpils, kā arī Dvietes paliene. Līdz ar to, kā nacionālās nozīmes applūšanas riska 
teritorijām ir izdalīta arī Dvietes pagasta teritorija. 

59.tabula 
 

Applūšanas riska teritorijas Daugavpils rajonā 
(pēc institūta “Meliorprojekts” datiem) 

 
Upes posms Novietojums Platību apraksts 

Daugava no 
Nīcgales līdz 
Daugavpilij 

Attiecīgie pagasti 
(mazāk vai vairāk 
bīstami posmi ir 
visā garumā pat 
līdz 0.5 –1km un 
platākā joslā) 

Atkarībā no reljefa un ledus sastrēguma 
apstākļiem, galvenokārt kreisais krasts, 
Eglaines grīva, Ilūkstes un Dvietes grīvas, 
kā arī platības Daugavas palienē. Pa 
Ilūkstes upi līdz Ilūkstei, pa Dvieti līdz 
Pastaunei un vēl tālāk līdz Ilzupītei, plaši 
applūst Viesītes lejtece. 

 
 Pārējās teritorijās  plūdi ir lokāli, nav ilgstoši,  postījumi parasti ir nelieli, tie skar 
galvenokārt citu upju palienes un pieguļošās pļavas. Taču pietiekami detāli nav pētīta 
katastrofālo lietusgāžu (1% un 0,5% nodrošinājums, intensitāte > 20 mm/diennaktī) 
iespējamo lokālo plūdu ietekme, kā arī šādu plūdu potenciāli apdraudētās teritorijas 
Dvietes pagastā. Tas, ka situācija var izvērsties ļoti nopietni,  liecina plūdi rajonā 2005.g. 
maijā. Daugavpils rajonā zem ūdens atradās jau aptuveni 1200 ha zemes, tostarp sējumi, 
ganības un pļavas. Par iemeslu lauku teritoriju applūšanai kļuvusi zemes nespēja uzsūkt 
visu izkritušo nokrišņu daudzumu, kā arī pārplūdušās mazās Daugavpils rajona upītes un 
notekgrāvji. Visvairāk no dabas stihijas cietuši Ilūkstes novada, Dvietes un Līksnas 
pagasta zemnieki. Lietus ūdeņi radījuši bojājumus arī vairākiem valsts un vietējās 
nozīmes ceļiem un tiltiem.  
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14.attēls. Applūšanas riska teritorijas Daugavas, Dvietes un Ilūkstes ielejās 
(Gruberts, 2004) 

 
 
 
 
Valsts civilās aizsardzības plānā (2005.) minētas teritorijas, kuras attiecas arī uz Dvietes 
pagastu:   
 
Plūdi - atkarībā no laika apstākļiem, pavasarī var veidoties ievērojami ledus sastrēgumi, 
kas rada strauju ūdens līmeņa celšanos. Visapdraudētākās vietas Daugavā ir no Pļaviņu 
HES ūdenskrātuves līdz Daugavpils pilsētai, t.sk. Daugavpils rajona daļa. Plūdi var notikt 
pat 2 reizes gadā. 

Pēc pašvaldības informācijas, plūdu laikā tiek paralizēta pašvaldības ikdienas 
dzīve, jo tiek appludināti pagasta svarīgi pašvaldības ceļi: Liepziedi – Vainagi – 
Sasnovka; Ezermale – Andersons – Lapuška; Glaudāni – Šauriņi; Tūmāni – Lapoška – 
Ezermala – Andersons – Dviete; Zariņu skola – Beinara tilts; Zariņu skola – Zariņu kapi 
– Zariņi – Lielceļš, kā arī valsts ceļu posmi ar dažādu applūšanas varbūtību. 

Radiācijas avārijas - Potenciāli bīstamākais kodolobjekts Latvijai ir Ignalīnas 
AES, jo tā ir vistuvāk ( 8 km no Latvijas robežas) un tajā darbojas Černobiļas AES 
analoga tipa reaktori. Tādēļ monitoringa staciju izvietojums Daugavpils rajonā ir lielāks 
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nekā pārējā Latvijas teritorijā. Daugavpilī darbojas Latvijā vienīgā nepārtrauktas darbības 
gaisa paraugu ņemšanas un mērīšanas stacija. 

Dvietes pagasts atrodas Ignalinas AES 50 km ietekmes zonā. 
 
 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 

• 1% ; 5% un 10%  iespējamības applūstošās teritoriju robežu precizēšana 
 
 
 
 
2.13.4.Mežu platības ar augstu ugunsbīstamības pakāpi 
 
 Meža ugunsbīstamība ir atkarīga no meža augšanas apstākļu tipa, meža vecuma, 
koku sugas, zemsegas, paaugas, pameža un pielūžņojuma. Mežus pēc to ugunsbīstamības 
iedala piecās klasēs:  
 

60.tabula 
Meža zemes platību sadalījums ugunsbīstamības klasēs 

 
I KLASE II KLASE III KLASE IV KLASE V KLASE 

Ugunsbīstamība 
paaugstināta: 

Ugunsbīstamība 
augsta: 

Ugunsbīstamība 
vidēja: 

Ugunsbīstamība 
zema: 

Ugunsbīstamība 
ļoti zema: 

visas skujkoku 
jaunaudzes un 
priežu audzes 
sila augšanas 
apstākļu tipos 

priežu audzes 
mētrājā un lapu 
koku audzes sila 
augšanas 
apstākļu tipos 

egļu un lapu 
koku audzes 
mētrājā , priežu 
un egļu audzes 
damakšņa un 
vēra augšanas 
apstākļu tipos, 
priežu audzes 
mitrās, 
nosusinātās 
minerālaugsnēs 
un nosusinātās 
kūdras augsnēs, 
sūnu purvi 

egļu audzes 
gāršā, priežu 
audzes un 
pielūžņoti 
izcirtumi uz 
pārpurvotām un 
slapjām 
minerālaugsnēm, 
priežu audzes 
slapjās kūdras 
augsnēs 

egļu un lapu 
koku audzes 
pārpurvotos 
augšanas 
apstākļu tipos un 
slapjās 
minerālaugsnēs, 
baltalkšņu un  
melnalkšņu 
audzes visos 
augšanas 
apstākļu tipos, 
kā arī zāļu un 
pārejas purvi 

 
 I un II klases meži ir sevišķi ugunsbīstami un prasa speciālu uzmanību organizējot 
mežu apsardzību pret ugunsgrēkiem. Šajos mežos ir vislielākā degamība vai aizdegšanās 
iespēja, kas atkarīga no mežu apmeklētības, pilsētu, apdzīvotu vietu, dzelzceļu un ceļu 
tuvumā. Diemžēl, tieši šādu mežu Dvietes pagastā  ir ievērojami daudz. 
 

62.tabula 
Dvietes pagasta sevišķi ugunsbīstamu mežu platības, ha 

(pēc VMD datiem uz 2004.gada aprīļi) 
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 1. klase 2. klase 

Ugunsbīstamība 
paaugstināta: 

Ugunsbīstamība augsta: 

Ugunsbīstamības klases un 
to raksturojums visas skujkoku jaunaudzes 

un priežu audzes sila 
augšanas apstākļu tipos 

priežu audzes mētrājā un 
lapu koku audzes sila 
augšanas apstākļu tipos 

Meža platība, ha 191,3 217,3 
% no pagasta meža 
kopplatības 2,5 2,8 

% no rajona attiecīgās klases 
mežu kopplatības 8 6 

 
 Ugunsbīstamības pakāpe Daugavpils rajona mežos (t.sk.Dvietes pagasta teritorijā) 
ir augstākā Latgalē un viena no augstākajām Latvijā, līdz ar liela daļa pagasta meža 
zemju ir pieskaitīta pie nacionālās nozīmes riska teritorijām un iestrādāti MK noteikumu 
projektā “Nacionālās nozīmes paaugstinātā riska teritorijas”. 

Lai sekmīgi cīnītos ar mežu ugunsgrēkiem, Daugavpils rajonā ir izveidots 
ugunsnovērošanas torņu un ugunsdzēsības staciju tīkls. Uguns novērošanas torņi izvietoti 
arī Dvietes pagastā. 
 
 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 

• sevišķi ugunsbīstamu mežu platību robežu precizēšana. 
 
 
 
 
2.13.5.Vietējais līmenis 
 

Kā potenciālos vietējās nozīmes Dvietes pagasta paaugstināta riska grupu 
objektus un teritorijas var izdalīt sekojošus: 
 
a) uguns un sprādzienbīstamās teritorijas un objekti: Autogarāžas, 1 gāzes padeves 
rezervuārs Dvietes ciemā un gāzes balonu tirdzniecības vietas (Dzenīšos, Dvietes ciemā, 
sk.kartogrāfisko materiālu); 
b) avārijas enerģētikas un komunālās saimniecības objektos: Katlu māja, ūdensvadi, 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; 
c) neapsaimniekotās lauksaimniecības platības, kur kūlas dedzināšanas varbūtība ir 
diezgan liela; 
d)  ēku un būvju sagrūšana: Pamestās fermas, neapsaimniekotās  ēkas 
e) cilvēku masu pulcēšanās vietas: Dvietes pamatskola, kultūras nams 
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 2.13.6.Īpaši jutīgās teritorijas 
 

Visa Daugavas baseina apgabala teritorija atrodas īpaši jutīgajā teritorijā, uz 
kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai (LR MK 
22.01.2002. noteikumi Nr.34).  
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2.14.CIVILĀS AIZSARDZĪBAS OBJEKTI. 
VALSTS AIZSARDZĪBAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 
 
 
Dvietes pagastā nav valsts aizsardzības teritoriju un objektu. 
 
 
Visās Daugavpils rajona pašvaldībās, tajā skaitā arī Dvietes pagastā  ir izvietota lokālā 
sirēna Civilās aizsardzības vajadzībām . 
 
  Ugunsdzēsības vajadzībām pagasta teritorijā ir izmantojamas atklātās ūdens 
ņemšanas vietas un hidranti. 
 

1. Atklātās ūdens ņemšanas vietas: dīķis Dvietes ciemata centrā; atpūtas zonā 
Siliņš ir piebrauktuve ūdenskrātuvei; nākotnē plāno ierīkot Dvietes 
ciematā pie urbuma; Dvietes ciematā starp skolu un pagastu.  

2. Hidrants – Dvietes ciemā (ūdenstornis) 
 

Dvietes pagastā nav izvietota ugunsdzēsības depo, tomēr pašvaldībā ir 
saglabājusies ugunsdzēsības automašīna AC-30.  Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
depo atrašanās vietu iekārto tā, lai ugunsdzēsēju vienība varētu sekmīgi dzēst 
ugunsgrēkus un veikt glābšanas darbus vairākos objektos un pēc iespējas lielākās 
apdzīvoto vietu teritorijās, kā arī lai ugunsdzēsēju vienība var ierasties ugunsgrēka vietā 
ne vēlāk kā 5 minūtes pēc ugunsgrēka pieteikuma — republikas pilsētās, ne vēlāk kā 15 
minūtes pēc pieteikuma — pārējās pilsētās un lauku teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums 
ir 10 un vairāk cilvēku uz kvadrātkilometru, un ne vēlāk kā 25 minūtes pēc pieteikuma — 
lauku teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir mazāks nekā 10 cilvēku uz 
kvadrātkilometru.  

Dvietes pagasta teritorija ietilpst VUGD Ilūkstes posteņa apkalpes zonā. 
 
Pašvaldības esošā finansējuma ietvaros, kā arī ņemot vērā to, ka pagasta teritorija 

ir sasniedzama VUGD Daugavpils brigādes Ilūkstes posteņa apkalpes robežās, atsevišķa 
pašvaldības ugunsdzēsības formējuma veidošana netiek paredzēta. 
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2.15. KULTŪRVĒSTURISKĀMANTOJUMA TERITORIJAS 
 
 
2.15.1.Kultūras pieminekļi 
 

63.tabula 
 

Dvietes pagasta nekustamo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts 
(pēc laikrakstā “Latvijas vēstnesis“ Nr.369/372 (1430/1433)  

1998.g.15.decembrī publicētā saraksta) 
 

Valsts 
aizsardzības 

Nr. 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļu 
nosaukums 

Pieminekļu 
atrašanās 

vieta 

Pieminekļu 
(notikumu) 
datējums 

664 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Dvietes 
apmetne 

Pie Niedrēm, 
Dvietes upes 
labajā krastā 
pie iztekas no 
Dvietes ezera 

 

 
 

64.tabula 
 

Dvietes pagasta arhitektūras objekti, kas tika iekļauti valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu saraksta projektā 

(pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem) 
 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļu 
veids  

Pieminekļu 
nosaukums 

Pieminekļu 
atrašanās vieta 

Pieminekļu 
(notikumu) 
datējums 

Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Dvietes katoļu 
baznīca 

Dvietē 1858. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Dvietes muižas 
apbūve 

Dvietes muižā 19.gs.v. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Saimniecības 
ēka 

Dvietes muižā 19.gs.v. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Kalpu māja Dvietes muižā 19.gs.v. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Pārvaldnieka 
māja 

Dvietes muižā 19.gs.v. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Parks Dvietes muižā 19.gs.v. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Dvietes 
magazīna 

Ziedoņos 1874. 



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

113

 

 

15.attēls. Dvietes katoļu baznīca. 
(Foto © Juris Soms) 

 

16.attēls. Dvietes muižas pārvladnieka māja. 
(Foto © Juris Soms) 

 
17.attēls. Magazīnas klēts. 

(Foto © Juris Soms) 
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2.15.2.Īpaši vērtīgi kultūrvēsturiskā mantojuma objekti  
 

65.tabula 
 

Dvietes pagasta īpaši vērtīgie kulūrmantojuma objekti, kuriem ir noteikta 
Dvietes pagasta padomes aizsardzība 

 
Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta 

Dvietes katoļu baznīca Dvietē 
Dvietes muižas apbūve Dvietes muižā 
Saimniecības ēka Dvietes muižā 
Kalpu māja Dvietes muižā 
Pārvaldnieka māja Dvietes muižā 
Parks Dvietes muižā 
Dvietes magazīna Ziedoņos 
Plāteru-Zībergu dzimtas kapličas vieta  Dvietes luterāņu kapsētā 
I PK (1914.-1915.) krievu kazaka kaps  Jadvigovas jaunā Slates ceļa labajā 

pusē apm. 15m no ceļa 
Dvietes tilts  pāri Dvietes upītei 
I PK (1914.-1918.) Vācu karavīru apbedījuma 
vieta  

Dvietes parkā 

I PK (1914.-1918.) Vācu karavīru apbedījuma 
vieta  

pie bijušā mežsarga Vāverītes mājām 
mežā 

Tēlnieka I.Dobičina 3 skulptūras  Dvietes parkā   
 
 
 
2.15.3. Teritorijas kultūrvēsturisko pamatvērtību raksturojums 
 

Dvietes senleja un paliene, kur koncntrējas lielākās pagasta kultūrvēsturiskās 
vērtības, viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijā. Pirmie iedzīvotāji šeit ir 
ienākuši jau leduslaikmeta beigu posmā, t.i. pirms aptuveni 11 tūkstošiem gadu (vēlajā 
paleolītā). Tās ir bijušas zvejnieku-mednieku ciltis, kuru apmetnes ir atradušās 
galvenokārt upju un ezeru krastos. Kā liecina arheoloģiskie pētījumi, Dvietes senleja ir 
tikusi intensīvāk apdzīvota, sākot ar neolītu (vēlo akmens laikmetu), par ko liecina 
daudzās tā laika apmetnes un senlietu savrupatradumi Dvietes senlejā (LVM 
Arheoloģijas nodaļas fondi). Vidējā neolītā Dvietes senlejai bija raksturīga t.s. ķemmes-
bedrīšu keramikas kultūra, kuras nesēji bija somugru zvejnieku-mednieku ciltis. 
Neolīta beigās tāpat, kā citur Latvijā, arī Dvietes senlejā parādījās pirmās baltu ciltis, 
kurām bija raksturīga t.s. auklas keramika un kuras jau nodarbojās ar zemkopību. Vēlāk 
(bronzas laikmetā) to nomainīja švīkātās keramikas kultūra, kas šajā Latvijas daļā 
pastāvēja arī agrajā dzelzs laikmetā. Šīs kultūras laikā tika celti un apdzīvoti daudzie 
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pilskalni, kuri atrodas Augšzemes augstienes nogāzēs, galvenokārt Pilskalnes pagastā. 
Tai pat laikā Dvietes senlejā ir zināmi tikai daži senlietu atradumi, kas attiecas uz šo 
laiku. 

Kopš vidējā dzelzs laikmeta šīs teritorijas pamatiedzīvotāji ir bijuši sēļi – viena no 
4 baltu ciltīm. Par to liecina gan 13. gadsimta dokumenti, gan sēlisko izlokšņu izplatība 
Augšzemes austrumdaļā, gan mūsdienu antropoloģiskie un etnogrāfiskie pētījumi 
(Stradiņš 1996). 13. gadsimta otrajā pusē šī teritorija ir iekļauta Livonijas ordeņvalsts 
sastāvā. Pēc Livonijas kara 16. gadsimta vidū tā tika iekļauta Kurzemes un Zemgales 
hecogistē, bet kopš 18. gadsimta vidus – Kurzemes guberņā. Pēc I Pasaules kara šī 
teritorija ietilpa Ilūkstes apriņķī (Latvijas vēstures atlants 1998).  

Pēdējā laikā šeit ir atklāta vesela virkne jaunu arheoloģisko pieminekļu, kuri 
liecina par Dvietes senlejas apdzīvotības izmaiņām dažādos vēstures periodos (Ziediņa & 
Melne 2002). Nozīmīgs ir atklājums, ka Dvietes senlejas arheoloģisko pieminekļu 
izvietojums ir cieši saistīts ar senlejas dabas apstākļiem. Senlejas zemākajā, applūstošajā 
daļā – Dvietes palienē ir izvietotas visas šeit atklātās akmens laikmeta apmetnes. 
Savukārt augstāk - Dvietes senlejas krastu pauguros atrodas daudzas šeit zināmās vēlā 
dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetņu vietas un vēlā dzelzs laikmeta senkapi (Gruberts 
2002c). 

Senākā apdzīvotība Dvietes senlejā attiecas uz vēlo paleolītu (Latvijas senākā 
vēsture 2001). Par to liecina ziemeļbrieža raga harpūna, kas tika atrasta t.s. Dvietes 
apmetnē, kura atrodas Dvietes krastos pie iztekas no Dvietes ezera. Šeit atrasto senlietu 
lielākā daļa attiecas uz mezolītu un neolītu, bet ir atrastas arī bronzas laikmeta senlietas 
un dzelzs laikmeta keramika (Šturms, 1938.). Dvietes apmetne ir tikusi izpostīta Dvietes 
upes meliorācijas gaitā, kas tika uzsākta 1937. gadā. 

Dvietes Munču apmetne atrodas Dvietes kreisajā krastā pie satekas ar Ilūksti 
pretī Dvietes pagasta Munčiem. Šeit atrasta neolīta, bronzas laikmeta un dzelzs laikmeta 
keramika. Arī šī apmetne, iespējams, ir cietusi Dvietes meliorācijas rezultātā. Bez tam, 
tās teritorijā tiek veikta regulāra lauku uzrašana, kas rada papildus postījumus. 
20. gs. 60-jos gados Dvietes krastos tika atklātas vēl divas iespējamās akmens laikmeta 
apmetņu vietas - Dzenīšu un Berezovkas apmetnes. Tās abas atrastas Dvietes krastos 
un, iespējams, arī ir cietušas meliorācijas un aršanas rezultātā. 

Grīvas apmetne atrodas Skuķu ezera rietumu krastā, pie senās Dvietes deltas. 
Veicot pārbaudes izrakumos, zem velēnas tika atklāts neskarts apmetnes kultūrslānis. 
Kultūrslānī tika atrasti apdeguši dzīvnieku kauli, māla trauku lauskas un krama atšķilas, 
starp tām arī viens krama bultas gals un krama kasīklis. Senlietu vidū īpaši izcēlās neliels 
kaltiņš, kas bija gatavots no melna slānekļa. Apskatot iegūto materiālu, īpaši keramikas 
atradumus, jādomā, ka šī apmetne attiecināma uz vidējo neolītu (Ziediņa & Melne 2002). 

Slobodas apmetne tika atklāta, veicot pārbaudes rakumu Dvietes vecupes 
kreisajā krastā pie Viesītes ietekas. Arī šeit zem velēnas tika atklāts neizpostīts 
kultūrslānis, kurā tika konstatēts liels daudzums dzīvnieku kaulu, māla trauku lausku un 
krama atšķilu. Starp tām tika atrasts arī viens krama bultas gala fragments, šķēpa gala 
fragments un krama kasīklis. Kā interesantākais atradums te minams neliels dzintara 
trapecveida piekariņš. Noņemot kultūrslāni, zem tā iezīmējās 3 stabu vietas. Iespējams, 
ka šīs stabu vietas norāda uz kādas celtnes paliekām šajā apmetnē. Apskatot iegūto 
materiālu, jādomā, ka šī apmetne attiecināma uz vēlo neolītu (Ziediņa & Melne 2002). 
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Grīvas un Slobodas apmetņu kultūrslānis ir labi saglabājies, jo tās abas atrodas 
mitrās palieņu pļavās, kas regulāri applūst. Acīmredzot, tādēļ šīs vietas ir izmantotas 
vienīgi siena pļaušanai un nekad nav uzartas (Gruberts 2002a). Iespējams, šīs apmetnes ir 
cieši saistītas ar Skuķu (Grīvas) ezeru, pie kura ir atrastas arī citas iespējamās akmens 
laikmeta apmetņu vietas. Akmens laikmeta senlietas ir atrastas arī lēzenā pacēlumā starp 
Dvietes un Skuķu ezeriem. Arī šeit, acīmredzot, ir veikta aršana, tāpēc apmetne nav 
saglabājusies. 

Iespējams, ka Dvietes senlejā ir atrodamas vēl citas akmens laikmeta apmetnes, 
kuras ir saglabājušās, pateicoties savam novietojumam un tradicionālajai zemes 
izmantošanai. Lai tās atklātu un saglabātu, ir nepieciešams turpināt Dvietes senlejas 
arheoloģisko izpēti un novērst palieņu pļavu uzaršanu un meliorāciju. Šajā ziņā Dvietes 
senlejas akmens laikmeta apmetņu aizsardzībai ir tādas pašas prasības, kā palieņu pļavu 
aizsardzībai. 

Atšķirībā no akmens laikmeta apmetnēm, vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos 
apmetnes tika ierīkotas galvenokārt Dvietes senlejas krastu pauguros, kuri palos 
neapplūst. Par apmetņu pastāvēšanu šajās vietās šobrīd liecina galvenokārt gludās 
bezripas un ripas keramikas trauku lausku savrupatradumi. Līdz šim Dvietes senlejā ir 
atklātas 9 iespējamās dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetnes, kuras atrodas bijušo un 
esošo viensētu teritorijā vai to tiešā tuvumā (Gruberts 2002c). Tas, iespējams, liecina par 
Dvietes senlejas nepārtrauktu apdzīvotību, sākot ar vēlo dzelzs laikmetu. 

Iespējams, ka šie nav vienīgie arheoloģiskie pieminekļi Dvietes senlejā un tās 
apkārtnē, kuri attiecas uz dzelzs laikmetu. Tāpēc ir jāturpina arī Dvietes senlejas krastu 
pauguru apzināšana un izpēte un jāveic pasākumi jau zināmo arheoloģijas pieminekļu 
saglabāšanai un aizsardzībai. Efektīvākais aizsardzības pasākums būtu aršanas, 
meliorācijas, būvniecības u.c. zemes darbu ierobežošana šo pieminekļu teritorijā. 

Dvietes senlejas krastos atrodas arī vairāki kultūrvēsturiski objekti, kuri organiski 
iekļaujas aizsargājamajā teritorijā un ir cieši saistīti ar Dvietes senlejas vēsturi. Tas ir 
Dvietes muižas ēku komplekss un parks (19. gs. otrā puse), vairākas nelielas lauku 
kapsētas, kā arī I Pasaules kara ierakumu līnijas, kas atrodas abos Dvietes senlejas 
krastu pauguros. 
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18.attēls. Zarinku kapela. 
(Foto © Juris Soms) 

19.attēls. Piemiņas akmens P.Sukatniekam. 
(Foto © Juris Soms) 

 
 
 
 
 
2.15.4.Avārijas stāvoklī esošie kultūras mantojuma objekti 

 
66.tabula 

 
Dvietes pagasta avārijas stāvoklī esošie kultūras mantojuma objekti 

(pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem uz 2005.gada janvāri) 
 

Nekustamā kultūras mantojuma veids un vērtības grupa 
Valsts nozīmes kultūras 

pieminekļi Vietējas nozīmes kultūras pieminekļi 

kultūras 
pieminekļu 

saraksts 

kultūras 
pieminekļu 

saraksta 
projekts 

kultūras 
pieminekļu 

saraksts 

kultūras pieminekļu 
saraksta projekts 

Īpaši vērtīgie 
kultūrvēsturiskie 

objekti 

   Pārvaldnieka māja  

 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 

• Dvietes senlejas krastu pauguru turpmāka apzināšana un izpēte; 
• Jau zināmo kultūrvēsturiskā mantojuma objektu izpēte ar mērķi noteikt to 

aizsardzības režīmu; 
• Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu robežu precizēšana 
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2.16.SOCIĀLIE ASPEKTI UN SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 
 
2.16.1.Demogrāfiskie aspekti 
 
Iedzīvotāji 
 

Saskaņā ar PMLP (Pilsonības un  migrācijas lietu pārvalde)  informāciju 
(www.pmlp.gov.lv), Dvietes pagasta teritorijā uz 01.01.2005. gadu dzīvoja 746 
iedzīvotāji (reģistrēti dzīvesvietā patstāvīgi), 7 iedzīvotāji ir mutiski norādījuši 
dzīvesvietu vaboles pagastā .  
 Iedzīvotāju skaits Dvietes pagastā ar katru gadu samazinās, strauji iedzīvotāju 
skaits samazinājās 1999.gadā, un arī turpmāk iedzīvotāju skaits samazinās  (sk.tabulu). 
 

67.tabula 
 

Iedzīvotāju skaits Dvietes pagastā (1995-01.01.2005.) 
(pēc LR Statistikas „Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētas, novados un pagastos” 

datiem) 
 

Gads Iedzīvotāju skaits 
1995. 834 
1996. 859 
1997. 829 
1998 818 
1999. 795 
2000. 793 
2001. 778 
2002. 770 
2003. 765 
2004. 763 

Uz 
01.01.2005. 746(7 mutiski norādījuši dzīvesvietu) 

 

http://www.pmlp.gov.lv/
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Iedz īvotāju skaits Dvietes pagastā

Iedzīvotāju skaits 834 859 829 818 795 793 778 770 765 763 746

1995. 1996. 1997. 1998 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
Uz 

01.01
.2005

 
 

20.attēls. Iedzīvotāju skaits Dvietes  pagastā. 
(avots: www.pmlp.gov.lv) 

 
Kā redzams attēlā, iedzīvotāju skaits Dvietes pagastā no vislielākā skaita 

1996.gadā (859) samazinājies līdz 746 iedzīvotājiem, par 113 iedzīvotājiem . Šobrīd 
iedzīvotāju blīvums Dvietes pagastā sastāda 6,4 iedzīvotāji uz km2, kas ir viszemākais 
rādītājs Daugavpils rajonā (pēc Dvietes seko Salienas pagasts 7,0 iedzīvotāji uz km2). 
Tas liecina, ka pagastā veidojas neapdzīvotas un neapsaimniekotas teritorijas, kuru 
plānota izmatošana nākotnē ir ļoti svarīga. 
 

68.tabula 
 

Iedzīvotāju dzimumstruktūra Dvietes pagastā  
( pēc PMLP datiem uz 01.01.2005) 

 
Dvietes pagasts Uz 01.01.2005. 

Vīrieši 359 
Sievietes 387 

 
Zemā dzimstība, mirstības pieaugums un iedzīvotāju migrācija rada izmaiņas arī 

iedzīvotāju vecumsastāvā. Bērnu un pusaudžu skaits samazinās, iedzīvotāju skaits virs 
darbaspējas vecumā pieaug. Bērnu un pusaudžu īpatsvars demogrāfiskajā slodzē ir 
mazāks par pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvaru. 

69.tabula 
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Bērnu vecuma struktūra Dvietes pagastā 

 
Gads Bērni 0-6 gadu vecumā 7-18 gadu vecumā 

1996.* 74 148 
1997.* 66 143 
Uz 01.01.2005. 36   (3 mutiski norādījuši 

dzīvesvietu) 
128 (4 mutiski norādījuši 

dzīvesvietu) 
*avots - PMLP, LR Statistikas krājums „Latvijas rajonu pilsētas un pagasti”, 1998. 

 
 
 

70.tabula 
 

Iedzīvotāju vecuma struktūra Dvietes pagastā* 
 

Gads Līdz darbaspējas 
vecumam 

Darbaspējas 
vecumā 

Virs darbaspējas 
vecumā 

1997** 196 426 234 
2005 (01.01.) 101 452 193 

*pensijas vecums tiek noteikts vīriešiem sasniedzot 62 gadus, sievietēm 60 gadus un 7 
mēnešus(atbilstoši tabulā līdz darbspējas vecumam 0-14 gadi; darbspējas vecumā vīrieši 
15-61 gads, sievietes 15-60 gadi 6 mēneši; virs darbspējas vecuma vīrieši 62 gadu 
vecumā un vecāki, sievietes 60 gadu 7 mēnešu vecumā un vecākas) 
**avots - PMLP, LR Statistikas krājums „Latvijas rajonu pilsētas un pagasti”, 1998. 

 
Jo augstāks ir darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju skaitā, jo 

efektīvāka ir iedzīvotāju vecumstruktūra no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedokļa 
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits Dvietes pagastā palielinās, bet samazinās līdz 
darbaspējas vecuma iedzīvotāju un virs darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits, kas 
savukārt ietekmē arī demogrāfiskās slodzes līmeni pašvaldībā, kas raksturo bērnu un 
pensijas vecuma iedzīvotāju attiecību pret darbaspējas vecuma iedzīvotājiem. 

 
71.tabula 

 
Iedzīvotāju dzimstības un mirstības rādītāji Dvietes pagastā 

(pēc dzimtsarakstu reģistrācijas aktu atskaitēm)  
 

Gads Dzimuši Miruši Dabiskais 
pieaugums 

2000. 8 14 -6 
2001. 3 11 -8 
2002. 4 11 -7 
2003. 5 7 -2 
2004. 9 15 -6 
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Saskaņā ar PMLP datiem (uz 01.01.2005.), Dvietes pagastā iedzīvotāju 

sadalījums pēc nacionālā sastāva ir sekojošs – 650 latvieši  jeb 87% no kopējā iedzīvotāju 
skaita, 43 krievi, jeb 5.8 % , 11 baltkrievi jeb 1,5% , 18 poļi jeb 2,4% no kopējā 
iedzīvotāju skaita, 3,3 % sastāda citu tautību. Dvietes pagasts izceļas ar latvisku vidi un 
citu tautību zemo īpatsvaru kopējā iedzīvotāju skaitā. 
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Latvieši Krievi Poļi Lietuvieši Baltkrievi Citu tautību 

Dvietes pagasta iedz īvotāju Nacionālais sastāvs

 
 

21.attēls. Dvietes pagasta iedzīvotāju nacionālais sastāvs. 
(PMLP dati: www.pmlp.gov.lv) 

 
 
 
 
 
2.16.2.Nodarbinātība un bezdarbs 
 

Reģistrētais bezdarba līmenis laika periodā no 2003.gada līdz 2005.gadam 
Dvietes pagastā ir samazinājies no 11.5% līdz 11.21 %. (avots: Latvijas pašvaldību 
gadagrāmata 2003., Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāle uz 05.10.2004.) 

Lielākais darba devējs Dvietes pagastā ir pagasta padome, kura nodrošina 8 darba 
vietas, Dvietes pamatskola – strādā 22 cilvēki (skolotāji kopā ar tehniskajiem 
darbiniekiem), komunālais dienests – 13 darbavietas, kultūras nams – 4  darbavietas , 
ambulance – 2 darba vietas; sociālā aprūpe – 5 darbavietas;  z/s Madaras – 6 darbavietas, 

http://www.pmlp.gov.lv/
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Z/s Auziņas 3 darba vietas, ; z/s Zaķīši – 1 daraba vieta; Z/s Pūpoli – 1 darba vieta; 
Dvietes mežniecība – 7 darba vietas; sakaru nodaļa – 5 darba vietas; veikalos ir 
nodarbināti 5 cilvēki. Pārējie ekonomiski aktīvie un nodarbinātie iedzīvotāji vai nu atrod 
darbu kaimiņu pašvaldībās (Ilūkstē, Bebrenē), vai Daugavpilī vai arī ir nodarbināti savās 
saimniecībās. 
 
 
 
 
 
 
2.16.3.Sociālās aprūpes infrastruktūra 
 

Dvietes pagastā nav sociālās palīdzības iestāžu, bet pašvaldībā strādā sociālie 
darbinieki. Visi lēmumi, kuri ir saistīti ar sociālo palīdzību, rehabilitāciju, aprūpi tiek 
izskatīti sociālo jautājumu komitejā un pieņemti pagasta padomes sēdēs.  

Pagastā nav sociālās aprūpes centra, tāpēc pagasta padome izmanto šos 
pakalpojumus no citām pašvaldībām vai valsts iestādēm. Pašlaik Višķu sociālās aprūpes 
centrā ir ievietoti 1 vientuļais pensionārs, kurš nespēj ar saviem spēkiem sevi aprūpēt un 
2004.gadā šī pakalpojuma izmaksas bija 660 LVL un  bērnu - bāreņu un bez vecāku 
gādības  palikušo bērnu aprūpes un  audzināšanas institūcijā 2 , pašvaldība šim mērķim 
2004.gadā tērēja Ls 693 LVL.        

Pašvaldība organizē arī aprūpi mājās. 2004.gadā aprūpe mājās tika organizēta 3 
cilvēkiem uz kopējā summu 847 LVL 

Kopā ar Valsts Nodarbinātības aģentūru pagasta padome organizē algotos pagaidu 
sabiedriskos darbus.  

Teritorijas plānojums perspektīvā uz 12 gadiem neparedz jaunu sociālo iestāžu 
izvietošanu pagasta teritorijā 

 
 
 
 
 

2.16.4.Izglītības iestādes 
 

Dvietes pagasts nodrošina vienu no pagasta attīstības programmā noteiktajām 
galvenajām prasībām – nodrošināt pamatizglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pagastā  
darbojas Dvietes pamatskola, kura ģeogrāfiski atrodas Dvietes ciemā.  

Pagastā atsevišķi nav  pirmsskolas izglītības iestādes, bet tiek organizēta 5-
6gadīgo bērnu apmācība uz Dvietes pamatskolas bāzes. 2005/06 mācību gadā izveidota 1 
grupa, kuru apmeklē 8 bērni.  

Dvietes pamatskolā (mācību valoda –latviešu) mācās 69 skolēni. Klases ir 
nokomplektētas no 1.līdz 9, (izņemot 2 kl), tomēr jāatzīmē, ka bērnu skaits klasēs ir 
neliels, tā piemēram 8.klasē mācās 4 bērni. 

Skolā strādā 16 pedagoģiskie darbinieki. Kopā skola nodrošina 22 darba vietas 
kopā ar tehniskajiem darbiniekiem.  
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Saistība ar kaimiņu pašvaldībām:  

No kaimiņu pašvaldībām Dvietes pamatskolās mācās bērni no Ilūkstes novada 
Pilskalnes pagasta. 

 
  
 
 
 
 
 
 
2.16.5.Veselības aizsardzības pakalpojumu objekti 
 

Medicīnas iestāžu Dvietes pagastā nav, tomēr pagastā darbojas feldšeru – 
vecmāšu punkts, kā tradicionāli gandrīz visās rajona pašvaldībās. Vienu reizi nedēļā uz 
pagastu atbrauc sertificēts ģimenes ārsts un notiek pacientu pieņemšana. Pagastā nav arī 
aptiekas, medikamentus pagasta iedzīvotāji var iegādāties Ilūkstē vai Daugavpilī. 
Komplicētākus medicīnas pakalpojumus Dvietes pagasta iedzīvotāji saņem Ilūkstē vai 
Daugavpils pilsētā.  

Pagasta pašvaldībai nākotnē jāplāno medicīnas pakalpojumu nodrošināšana 
atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām – labāk, lētāk, tuvāk iedzīvotājiem. 
 
 
 
 
 
 
2.16.6.Kultūra  
 

Galvenie kultūras dzīves aktivizētāji pagastā ir skola un kultūras nams. 
Patreizējais kultūras nams pastāv jau no 1973.gada . Tiek koptas un ievērotas vietējās 
tradīcijas, rīkoti dažādi svētki un pasākumi.  

 
Kultūras iestādes: 

• Dvietes kultūras nams – vietu skaits zālē -250, darbojas pašdarbības un deju 
kolektīvi 

• Dvietes bibliotēka. 
 

Pagasta kultūras namā tiek organizēti un rīkoti dažādi sarīkojumi: Lieldienas, 
Jāņu diena, Ziemassvētki, LR Proklamēšanas gadadiena, Jaungada sagaidīšana. Arī 
bērniem tiek organizēti dažādi pasākumi. 

Gada garumā kultūras namā tiek rīkotas diskotēkas. Tradīcijām bagātu kultūras 
dzīves attīstību palīdz nodrošināt Dvietes pamatskola, rīkojot kopīgus pasākumus. 
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2.16.7.Sports 
 

Pagasta iedzīvotāji labprāt aktīvi iesaistītos sporta dzīvē, taču jāatzīmē, ka pagastā 
sportam un aktīvai atpūtai nav izveidota infrastruktūra. Pagastā sporta aktivitātēm var 
izmantot skolas sporta zāli. Skolēni kuri nopietni nodarbojas ar sportu, apmeklē Ilūkstes 
sporta skolu. 

Perspektīvā nepieciešams paplašināt sporta zonas pie skolas. 
 
 
  
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UZDEVUMS: 
 

1. Saglabāt esošo pamatskolu, skolu optimizācijas gadījumā saglabāt sākumskolas 
klases, 

2. nodrošinot izglītības pieejamību iespējami tuvu bērnu dzīves vietai; 
3. uzlabot un pilnveidot izglītības un kultūras materiāli tehnisko nodrošinājumu; 
4. racionāli izmantot pagasta infrastruktūras objektus iedzīvotāju dzīves līmeņa 

kvalitātes uzlabošanai un pozitīva pašvaldības tēla veidošanai; 
5. bibliotēkas pilnveidot par mūsdienīgiem visa veida informācijas saņemšanas 

punktiem, izmantojot jaunākās  informāciju tehnoloģijas; 
6. nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritorijā. 
7. nodrošināt pagasta iedzīvotājiem aktīvas sporta dzīves pieejamību. 
8. pilnveidot sociālo pakalpojumu jomu pašvaldībā, rūpēties par sociāli 

mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. 
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2.17.TŪRISMA INFRASTURKTŪRA UN REKREĀCIJAS 
TERITORIJAS 
 
Likumā par tūrismu definēti galvenie tūrisma nozares uzdevumi: 

1) nodrošināt tūrismam brīvas un vienlīdzīgas iespējas, celt tā ekonomisko 
efektivitāti un radīt jaunas darba vietas;  
2) veicināt Latvijas integrāciju starptautiskajā tūrisma apritē;  
3) veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma pakalpojumu eksportu;  
4) veicināt kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un racionālu 
izmantošanu, kā arī nodrošināt kultūras un dabas tūrisma attīstību;  
5) veicināt kūrortu resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī 
nodrošināt rekreatīvā tūrisma attīstību;  
6) paaugstināt tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) konkurētspēju;  
7) veicināt atvieglojumu piešķiršanu pensionāru, invalīdu, jauniešu un bērnu 
tūrismam;  
8) nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma resursiem un tūrisma 
pakalpojumiem;  
9) veicināt tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sniegto pakalpojumu 
kvalitātes un tūrisma nozarē strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanu;  
10) nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību saskaņā ar dabas aizsardzību tā, lai 
tūrisms nenonāktu pretrunā ar dabas aizsardzību ;  
Likumā par tūrismu definēta Pašvaldību kompetence tūrisma jomā 
Pašvaldības tūrisma jomā: 
1) izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma 
attīstības perspektīvas;  
2) saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un 
pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju 
popularizēšanu;  
3) nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma 
vajadzībām;  
4) piedalās teritoriālo tūrisma informācijas centru izveidošanā un finansēšanā;  
5) veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu. 

 
Tūrisma nozarē galvenie Nacionālās vides politikas mērķi ir:  

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

• turpināt vides pārvaldības sistēmu ieviešanu tūrisma nozarē;  
• veicināt vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidošanu;  
• veicināt dabas, lauku, dziednieciskā, ekotūrisma, velotūrisma un ar to saistītas 

infrastruktūras attīstību;  
• veicināt optimālu resursu izmantošanu, samazinot slodzi uz vidi.  
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Ekotūrisma attīstības stratēģija (2001) 
Stratēģijā kā perspektīvie ekotūrisma areāli Latgalē minēti : Augšzeme un 

Daugavas loki. 
Ekotūrisma areāls sastāv no divām daļām ar trim pamatteritorijām: Augšzemes 

augstienes divām pauguraunēm – Ilūkstes un Skrudalienas, kuras nošķir Laucesas upes 
ieleja, un Augšdaugavas ielejas. Šajās teritorijās izvietoti  vairāki dabas parki, 
aizsargājamo ainavu apvidi un dabas liegumi. Šeit ir gan ainaviski pievilcīgi skait, gan 
iespējas aktīvi atpūsties uz ezera, veikt mācību ekskursijas – pārbraucienus ar laivu vai 
pārgājienus. 
 Galvenie objekti Augšzemē – Augšzemes AAA, Sventes DP un Medumu 
ezeraines DP ar ezera salām, veido daudzveidīgu ekotūrisma iespēju bāzi. Šis teritorijas ir 
jau agrāk novērtētas un tagad vairākas vietā notiek ekotūrisma aktivitātes. 
 Galvenie objekti ir Augšdaugavas AAA un Daugavas loku DP. Augšdaugavas 
AAA aptver plāsu teritoriju ap Daugavas upes ieleju tās augštecē. Tā ir viena no ainaviski 
pievilcīgākajām Latvijas teritorijām.  

Visu šo areālu var izcelt ar to, ka šeit funkcionē vairākas oriģinālas dabas takas. 
To izveidē un kopšanā lielu darbu un atbalstu ieguldījušas vietējās pašvaldības un 
Daugavpils Universitātes speciālisti un studenti. 

Faktiski aktivitātes kā tūrisma un atpūtas objektu veidošanā, tā arī izglītības un 
mācību treniņu centru organizēšanā šeit notiek jau sen. Galvenie šādi centri ir Medumu 
“Ilgas” un “Pilskalnes Siguldiņa”. Šeit ir panākta laba funkcionalitāte un 
populatritāte. Tāpēc ir pamatots apgalvojums, ka uz šo centru bāzes nakātnē 
veidosies visa kompleksa ekotūrisma produkta aktivitāšu attīstība. Tā kā abi centri 
atrodas Augšzemes augstienē, tad, lai aktivitātes izvērstos līdzsvaroti, kā arī ņemot vērā 
trūkstošo infrastruktūru, ir jāieplāno vismaz 2 jauni, mūsdienīgi un pēc ekobūvniecības 
principiem veidoti Ekotūrisma centri. Viens no tiem ir jāparedz Ilūkstes pauguraines 
ziemeļu nogāzē pie Dvietes upes kā dabas, vēstures un klimatisko procesu resursu 
pētniecības un ekotūtrisma produkta attīstības centrs “Balti” un otrs Ekotūrisma centrs 
“Daugavas loku ainavas”, jāieplāno tiešā Daugasv loku tuvumā, t.i. pie Daugavas upes 
atbilstoši piemērotā vietā. 
 
 
Dvietes senlejas ekotūrisma attīstības koncepcija (2002.) 

Dvietes senleja šķērso 5 pašvaldības - Zasas, Rubenes, Bebrenes, Dvietes un 
Pilskalnes pagastus. Dvietes senlejas ekotūrisma attīstības koncepciju kopīgi izstrādā trīs 
no tām: Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagasti. 

Dvietes senleja kā ekotūrisma areālam ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar 
citam vietām Sēlijā un Latvijā. Svarīgākās no tām ir: 

• Dvietes senlejai ir raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība un ievērojams 
kultūrvēsturiskais mantojums, kas ir nozīmīgs gan Latvijas, gan Pasaules 
mērogā; 

• ekotūrisma attīstībā ir ieinteresēta vietējo pašvaldību vadība un iedzīvotāji, 
kā arī Latvijas Ekotūrisma savienība u.c. sabiedriskās organizācijas; 

• Dvietes senleja pieder Augšzemes un Daugavas loku ekotūrisma areālam, 
kas ir iekļauts perspektīvo ekotūrisma areālu sarakstā Latvijas Ekotūrisma 
attīstības stratēģijā. 
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Lai piesaistītu Latvijas un ārzemju ekotūristu interesi Dvietes senlejai, ir 

nepieciešams: 
• turpināt Dvietes senlejas ekotūrisma iespēju apzināšanu; 
• piedāvāt Dvietes senlejas ekotūrisma iespējas Latvijas un ārzemju masu 

saziņas līdzekļos, tūrisma informācijas centros, tūrisma gadatirgos u.t.t. 
dažādās valodās (latviešu, lietuviešu, krievu, poļu, angļu, vācu, zviedru 
u.c.); 

• panākt, lai Dvietes senleja ceļotājiem būtu viegli atrodama un pieejama no 
Rīgas, Daugavpils u.c. tūrisma centriem; 

• panākt ekotūrisma standartu ieviešanu tūristu apkalpošanas jomā 
Bebrenes, Pilskalnes un Dvietes pašvaldībās; 

• veidot sadarbību ekotūrisma un informācijas apmaiņas jomā ar ekotūrisma 
centriem, kuri darbojas Latvijā un ārpus tās. 

• Lai novērstu tūrisma u.c. saimniecības nozaru iespējamo negatīvo ietekmi 
uz Dvietes senlejas ekosistēmu un kultūrvēsturisko mantojumu, ir 
nepieciešams: 

• veikt Dvietes senlejas biotopu inventarizāciju; 
• turpināt iesāktos Dvietes senlejas ekoloģiskos un arheoloģiskos pētījumus; 
• izstrādāt vienotu Dvietes senlejas vides aizsardzības un teritorijas attīstības 

plānu. 
Šie uzdevumi būtu jāveic, piesaistot kvalificētus speciālistus no Latvijas u.c. 

valstīm un izmantojot jau esošo sadarbību starp Daugavpils Universitātes Ģeogrāfijas 
katedru, Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļu, LU Bioloģijas institūtu u.c. 
Latvijas augstskolām un pētnieciskajām iestādēm.  

Bez unikālās senlejas, kas ir robeža starp Augšzemes augstieni un Austrumlatvijas 
zemieni, starp Pilskalnes pagastu un Dvietes pagastu, Dvietes pagastā atrodas daudz 
kultūras un vēstures mantojuma objektu. 

Dvietes senlejas ekotūrisma attīstības koncepcijā ir norādīti šādi tūrisma objekti, 
kuri ir izvietoti Dvietes pagasta teritorijā: 

 
 

72.tabula 
 

 

Glaudānu sala 
Daugavas stāvkrasts 
Dvietes grīva 
Dvietes vecupes 
Di˛ozols pie Dvietes ezera 
Dižozols pie Dvietes kanāla 
Dvietes ezers 
Atvašu saulrieteņa atradne 

Dabas objekti: 

Ozolu audze palienē 
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Dvietes senā delta  
Skuķu (Grīvas) ezers 
 
Slobodas apmetne (vēlais neolīts) 
Grīvas apmetne (vidējais neolīts) 
Dzelzs laikmeta un viduslaiku 
apmetnes vieta 
Sala – akmens un dzelzs laikmeta 
senlietu atradumu vieta 
Dvietes apmetne (akmens, bronzas 
un dzelzs laikmets) 
Dzenīšu apmetne (akmens 
laikmets) 

Arheoloģiskie objekti: 

Munču apmetne (akmens laimets) 
 
 

Ekotūrisma dabas taku infrastruktūrā ieteicams iekļaut: 
• labiekārtotas takas un tiltiņi atsevišķās Dvietes senlejas vietās, kur tas ir 

nepieciešams, lai novērstu augāja bojāšanu un augsnes eroziju; 
• labiekārtotas atpūtas vietas ekotūrisma taku maršrutos (laivu piestātnes, 

ugunskuru vietas, lapenes, soli, šķirotu atkritumu savākšanas urnas, tualetes); 
• stāvlaukumi un stendu kompleksi ekotūristu pieturvietās vai skatu vietās; 
• skatu torņi Dvietes senlejas krastos (putnu vērošanai); 
• informatīvie stendi izglītojošas informācijas pasīvai pasniegšanai; 
• maršruta norādes takas precīzai izstaigāšanai; 
• norādes zīmes pie Jēkabpils-Ilūkstes ceļa. 

 
Dvietes senlejā ir piedāvātas vismaz trīs tematiskas ekotūrisma dabas takas: 

• Skuķu ezera dabas taka, kurā galvenais motīvs ir iepazīšanās ar palienes 
pļavu un ezera augu valsti; 

• Putnu taka, kurā galvenais motīvs ir putnu vērošana Dvietes senlejā; 
• Seno cilšu apmetņu taka, kurā galvenais motīvs ir apsekot Dvietes senlejas 

vietas, kurās ir bijušas senās apmetnes. 
Pavasara palu laikā ir iespējama arī ceļošana laivās pa Daugavas palu appludināto 

Dvietes senlejas palieni. Galvenais motīvs šādai ceļošanai ir palu apstākļu fiziska 
iepazīšana un putnu vērošana. Šajā gadalaikā ekotūrisma dabas taku infrastruktūru var 
izmantot kā papildus iespēju. Tas dažādos ceļojuma norisi un palielinās Dvietes senlejas 
iepazīšanas iespējas. 

Bez šīm takām Dvietes senlejā ir jāparedz vietas un zonas, kurās tūristiem 
nevajadzētu ieiet, lai novērstu ietekmi uz sevišķi jūtīgām ekosistēmām, kas būtu 
iespējams izdarīt   

 
 

Tūrisma objekti 
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Dvietes pagasta teritorijas plānojumā tūrisma objektus var sadalīt:  
1) galvenie tūrisma apskates objekti;  
2) tūrisma un rekreācijas infrastruktūra. 

 
Galvenie tūrisma apskates objekti: 

• dabas objekti; 
• kultūrvēsturiskie objekti; 
• takas 

 
Dabas objekti Dvietes pagastā: 

1. Dvietes senleja – unikāls sekls un garš ielejveida pazeminājums ar mīklainu 
izcelsmi un neskaidru attīstības vēsturi. Tagad tā ir Daugavas palu ūdeņu 
uzkrāšanās vieta. 

 
Kultūrvēsturiskie objekti: 

• Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Dvietes apmetne (somugru apmetnes 
paliekas datējamas ap 8. gt. pr. Kristus); 

• Arhitektūras pieminekļi ir Dvietes katoļu baznīca, 
• Koka kapela Zarinku kapos; 
• Magazīnas klēts (uzcelta, 1874. g., pašlaik netiek izmantota); 
• Dvietes muižas ēkas (19. gs. vidus) – trīs saimniecības ēkas, pārvaldnieka māja, 

divas kalpu mājas.  
•  Pie selekcionāra P. Sukatnieka Apsīšu mājām uzstādīts piemiņas akmens 

(tēlnieks I. Folkmanis); 
•  Dvietes parka malā atrodas skulptūru kopa “Arājs”.; 
•  Dvietes parkā uzstādīts krusts 1. pasaules karā kritušo vācu karavīru piemiņai 

(karavīru apbedījuma vieta padomju varas laikā nopostīta) u.c. 
 
Takas  

1. Siliņš, zaļā zona - atpūtas vieta mežā, blakus upe. Ugunskura vieta, dižkoki, seno 
somugru apmetnes vieta 

2. Ekotūrisma maršruti pa Dvietes palieni ap Dvietes un Skuķu ezeriem. 
 
 
2) Tūrisma un rekreācijas infrastruktūra 
 

• “Liepziedi” - (viesu māja)naktsmītne laukos, telšu vieta, atpūta pie ūdeņiem, 
pirts; 

• Dvietes pašvaldības naktsmītne (dzīvokļa tipa naktsmītne). 
 

Pēc “Lauku ceļotāja” informācijas Daugavpils rajonā ir divas brīvdienu mājas un 
viena lauku māja, kuras saņēmušas visaugstāko vides kvalitātes novērtējumu Latvijā – 
"Zaļo sertifikātu". Šīs mājas atrodas tīrā, sakoptā lauku vidē un ir tradicionālas lauku 
sētas, būvētas un iekārtotas no dabīgiem, cilvēka veselībai nekaitīgiem materiāliem: 
koka, akmens, niedrēm, lina u.c. Viesiem šeit piedāvā saimnieku pašu audzētu ekoloģiski 
tīru pārtiku, dažādas aktivitātes dabā: braucienus ar velosipēdiem, pārgājienus, dzīvnieku 
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vērošanu u.c., kā arī ekskursijas pa interesantākajām apskates vietām tuvākajā apkārtnē 
un gadskārtu svētku svinēšanu saskaņā ar senajām tradīcijām. 

Viena no tām atrodas Dvietes pagastā: 
 
 
22.attēls.„Liepziedi”: 
Lauku māja Viesu rīcībā plaša lauku māja 
netālu no Dvietes ietekas Daugavā. Lauku 
pirtiņa. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Starp kompleksajiem tūrisma maršrutiem,  pa  Daugavpils rajonu, tūristiem ir iespējams 
iepazīties arī ar Dvietes pagastu: 

 
Nīcgale – Dviete – Līksna – Ilūkste 
Nīcgales katoļu baznīca (Nīcgales pagasts)  - Buivīšu pilskalns – Nīcgales Lielais akmens 
– selekcionāra P. Sukatnieka mājas “Apsītes” – Dvietes muižas parks (Dvietes 
pagasts) – Dvietes Sv. Staņislava katoļu baznīca – Līksnas Svētās Sirds Romas katoļu 
baznīca (Līksnas pagasts) – izziņas un atpūtas takas Līksnā – Pilskalnes Siguldiņa  
(Ilūkstes novada Pilskalnes pagasts) – Ilūkstes pareizticīgo baznīca – Jaunavas Marijas 
Romas katoļu baznīca – Jezuītu klostera ēkas – Ilūkstes novadpētniecības muzejs – 
Ilūkstes luterāņu baznīca (Ilūkste). 
Naktsmītnes: Lauku māja “Torņa māja” (Kļocki, Vaboles pagasts). Atpūtas bāze 
“Ilūkste” (Ilūkste) 
 
 
Sakrālie tūrisma maršruti: 
Dviete - Bebrene – Eglaine - Ilūkste – Svente 
Dvietes Romas katoļu draudzes baznīca – Bebrenes Romas katoļu draudzes baznīca 
(Sv. Jāņa Kristītāja baznīca) – Eglaines Romas katoļu draudzes baznīca – Eglaines 
vecticībnieku lūgšanas nams – Lašu (Eglaines) luterāņu draudzes baznīca – Ilūkstes 
Romas katoļu draudzes baznīca – Sventes Romas katoļu baznīca. 
  
 
Peldvietas 

 
Dvietes pagasta teritorijā nav peldvietu, kuras atbilstu 1998.gada 11.augusta MK 

Noteikumu Nr. 300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” prasībām. 
Iedzīvotāji ir iecienījuši vietu pie Daugavas, kura perspektīvā pagasta teritorijas 

plānojumā tiek iezīmēta kā peldvietas ierīkošanas vieta. Perspektīvā iespējams ierīkot 
peldvietu atpūtas zonā „Siliņš”. 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UZDEVUMI: 
1. nodrošināt   tūrisma informācijas saņemšanas iespējas par pagasta teritorijā 

esošajiem apskates objektiem, nakšņošanas, ēdināšanas iespējām un citiem 
pakalpojumiem; 

2. veidot informatīvos materiālus (bukletus, brošūras, informācijas  un reklāmas 
lapiņas utt.) par tūrisma iespējām pašvaldībā 

3. veicināt lokālo patriotismu, ēku un būvju, parku un skvēru sakopšanu, tūristiem 
pievilcīgas vides radīšanu; 

4. attīstīt mazo uzņēmējdarbību tūrisma pakalpojumu jomā; 
5. radīt iedzīvotājos izpratni par ekotūrisma nozares attīstības potenciāliem un 

iespējām; 
6. sakopt apskates objektus, nodrošināt to vieglu atrašanas iespēju, izvietojot 

speciālas norādes; 
7. saudzīgi izmantot un saglabāt nākamajām paaudzēm esošo dabas un 

kultūrvēsturisko mantojumu kā ilgtspējīgas attīstības garantu. 
 
 
KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS: 

• Dvietes senleja – ar Ilūkstes novada Pilskalnes un Bebrenes pagastiem 
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2.18.CITI PAKALPOJUMI 
 

Dvietes pagastā nedarbojas neviens sadzīves pakalpojumu uzņēmums. Vajadzīgos 
sadzīves pakalpojumus iedzīvotāji var pilnā apmērā saņemt Daugavpilī (33 km) vai 
Ilūkstē (10 km) 

Pagastā teritorijā darbojas pasta nodaļa- Dvietes ciemā .  
Iedzīvotājus ar pārtikas un rūpniecības precēm nodrošina trīs veikali, kuri atrodas 

Dvietes ciemā.  
Uz attālākajām pagasta vietām Dvietes pagasta padome ir izsniegusi šādas 

tirdzniecības atļaujas: 
1. 2005.gada 29.septembra lēmums Nr. 89 „Par tirdzniecības atļauju IU 

„G.J.M.S.” atļaut nodarboties ar pārtikas, mazumtirdzniecības preču, 
tabakas izstrādājumu, rūpniecības un pirmās nepieciešamības preču 
tirdzniecību Dvietes pagasta teritorijā (apdzīvotās vietas „Liepziedi”; 
„Rubeņi”; „Zariņi”).  

Bankas pakalpojumi pagasta iedzīvotājiem ir pieejami tikai Daugavpilī. 
Medicīnas pakalpojumi, aptieka pagasta iedzīvotājiem pieejami Daugavpilī, 

Ilūkstē. 
Lētu un kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājumu paplašināšana pagastā ne tikai 

uzlabotu ekonomisko situāciju, piedāvājot jaunas darba vietas, bet arī atvieglotu un 
uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļu.  

Svarīgākie nepieciešamie pakalpojumu sfēras objekti pagastā ir frizētava, foto 
pakalpojumu uzņēmums, šūšanas darbnīca, apavu remonts, u.c. 

Iedzīvotājus ar pārtikas un rūpniecības precēm nodrošina trīs veikali, kuri atrodas 
Dvietes ciemā  

Bankas pakalpojumi pagasta iedzīvotājiem ir pieejami tikai Ilūkstē vai 
Daugavpilī. 

Medicīnas pakalpojumi, aptieka  pagasta iedzīvotājiem pieejami Daugavpilī, 
Ilūkstē 

Apavu remonts, šūšanas atelje, frizieris, u.c. pakalpojumi   - pieejams Daugavpilī, 
Ilūkstē 

 
73.tabula 

Pakalpojumu veidi un to sniedzēji dvietes pagastā 
 

“Madaras”  - pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība 
“Kalnāji”   -  pārtikas un sadzīves preču tirdzniecība Veikali C.s. “Turība” k.s. Ilūkstes patērētāju biedrība – veikals Nr.12  - 
pārtikas un  pirmās nepieciešamības preču tirdzniecība. 

Sadzīves pakalpojumi 
 

IU “Dzīpars”  - sadzīves pakalpojumi, sēru pakalpojumi apavu, 
pulksteņu, sadzīves tehnikas remonts, ziedu, sēklu tirdzniecība, 
šuvējas,  
friziera pakalpojumi 
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 D. Žvirbles individuālā darbība – friziera pakalpojumi 
4 istabu dzīvoklis “Viesu māja” – Dvietes centrā “Pīlādžos”, 
vienlaicīgi var uzņemt  9 cilvēkus Viesnīcas  

 A. Kunickas viesu māja “Liepziedos” 

Sakaru nodaļas  
 

Dvietes pasts  - preses izdevumu, pensiju, pabalstu u.c. sūtījumu 
piegāde 
Lattelekom, gāzes, elektrības maksājumu pieņemšana, PNS kontu 
atvēršana, komercpreču, marķētu un nemarķētu preču tirdzniecība 
Dvietes lauku ambulance – feldšeres, pediatra, stomatologa. 
Piesaistītā ģimenes ārsta pakalpojumi Veselības aprūpe  

 IU Šarlote – D  - medikamentu tirdzniecība 
k.s. “Dviete –Agro”  - lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi Tehnikas 

pakalpojumi  Dvietes pagasta padome  - transporta un lauksaimniecības 
tehnikas pakalpojumi 
J. Munča z/s “Saliņas”  - licencēti veterinārie un dzīvnieku 
mākslīgās. 
Apsēklošanas pakalpojumi 

Veterinārie 
pakalpojumi  
 M. Timšāna  z/s “Mežvīteņi”  -  veterināri sanitārā ekspertīze un 

kautuves pakalpojumi 
 

   
 
 
 
2.19.UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 
 

Dvietes pagasts, tāpat kā viss Daugavpils rajons, neizceļas ar lielu uzņēmumu skaitu, 
bet ir lauksaimniecības rajons. 

No tautsaimniecības nozarēm Dvietes pagastā dominē lauksaimniecība. Svarīgākais 
pagasta attīstības potenciāls ir zeme. Apmēram 80% pagasta iedzīvotāju nodarbināti 
lauksaimniecībā. Patreiz Dvietes pagastā reāli darbojas 39 reģistrētas zemnieku saimniecības 
(pēc pagasta padomes ziņām), kuras apsaimnieko 1119 ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, vidēji viena saimniecības apsaimnieko 29 ha LIZ. 

Galvenās ražošanas nozares ir graudkopība, kartupeļu un dārzeņu audzēšana, piena un 
gaļas (cūkgaļas) ražošana. Piemājas saimniecībās galvenā lauksaimniecības produkcijas 
ražošana ir piena un cūkgaļas ražošanu tirgum.   

Zemnieku saimniecību pamatnodarbošanās ir lauksaimniecības produkcijas 
ražošana tirgum. Zemnieku saimniecības ražo kvalitatīvu lauksaimniecības produkciju un 
ir konkurētspējīgas savā apvidū. Tikai 2 zemnieku saimniecības ir atvērušas arī veikalus.  

 
74.tabula 

 
Dvietes pagasta ražotās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietas 

 
Produkcijas veids Realizācijas vieta 

augkopības produkcijai: Ilūkste ( slimnīca, ēdnīca, bērnudārzs) 
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 Daugavpils , Jēkabpils, Rēzekne  ( tirgus, skolas, bērnu
slimnīcas, veikali, bērnunami, cietumi, lauksaimniecīb
produkcijas pārstrādes kombināti 
Ilūkste  (slimnīca, ēdnīca, bērnudārzs, veikali, HELP 
gaļas pārstrādes cehs) 
Daugavpils ( tirgus, skolas, slimnīcas, cietumi, gaļas 
pārstrādes cehi) 
Daugavpils rajona teritorijā esošie gaļas pārstrādes 
cehi 
akciju sabiedrība “Preiļu siers” 
akciju sabiedrība “Latgales Piensaimnieks” 

       lopkopības produkcijai: 
 

S. Smilškalnes IU “Lašukalns” 
 

Pēc VID ziņām – Dvietes pagastā reģistrētas 50 zemnieku saimniecības, taču pēc pagasta 
informācijas – 39, jo daļa ir jau likvidējusies. Galvenais zemnieku saimniecību darbības virziens 
ir lauksaimniecības produkcijas ražošana, daļa zemnieku saimniecību ir specializējušās konkrētas 
produkcijas ražošanā. 

Ekonomiski stiprākās, ar attīstības potenciālu ir sekojošas zemnieku saimniecības: 
 

75.tabula 
 

Dvietes pagasta zemnieku saimniecību specializācija  
 
Zemnieku saimniecības 

nosaukums Profils 

“Pūpoli” cūkgaļas ražošana, graudu un dārzeņu audzēšana tirgum 
“Ozoliņi” graudkopība (rudzi) un austersēņu audzēšana 

 “Saimnieki” piensaimniecība (lielākais ganāmpulks pagastā), liellopu gaļas 
ražošana, dārzeņu audzēšana un dzirnavu pakalpojumi 

“Tūmāni” graudu ražošana, kartupeļu audzēšana 
“Zaķīši” graudu ražošana, kartupeļu un citu dārzeņu audzēšana 
“Kļavas” dārzeņu ražošana 
“Madaras” graudu ražošana, kartupeļu audzēšana, tirdzniecība 
“Kalnāji” graudu ražošana, dārzeņu audzēšana 
“Ciemiņi” graudu ražošana, kartupeļu audzēšana 
“Bēveriņi” graudu ražošana, dārzeņu audzēšana 
“Dimanti” kartupeļu un dārzeņu ražošana 
“Mežvīteņi” dārzeņu audzēšana, lopkautuves pakalpojumi 

“Saliņas” piena ražošana, dārzeņu audzēšana, veterinārie un dzīvnieku 
mākslīgās apsēklošanas pakalpojumi 

 
Pārējās zemnieku saimniecībās nav tik izteikta specializācija, ražošana nav koncentrēta uz 

1 vai dažiem produkcijas vai pakalpojumu veidiem. 
Dvietes pagastā pakalpojumu nozarē uzņēmējdarbība nav attīstīta.  
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Pagastā nav reģistrēta neviena SIA, kas nodarbojas ar ražošanu. Nelielu 
uzņēmējdarbību veic zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu 
lopkopību un cūkkopību.  

Lētu un kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājumu paplašināšana pagastā ne tikai 
uzlabotu ekonomisko situāciju, piedāvājot jaunas darba vietas, bet arī atvieglotu un 
uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļu.  

5% no pagastā reģistrētajiem uzņēmumiem sastāda SIA. Pagastā reģistrētas 3 SIA, kas 
neatrodas pagasta teritorijā, nedod pagasta iedzīvotājiem darba vietas. Vienīgi SIA “Agro 
tehnoloģija”, kas nodarbojas ar dārzeņu apstrādi un realizāciju, dažām zemnieku saimniecībām 
nodrošina daļēju produkcijas realizāciju. 

Individuālie uzņēmumi (IU) pagastā divi: 
• IU “Dzīpars”, īpašniece O. Glaudāne - sniedz  visus primāros sadzīves 

pakalpojumus; 
• IU “Šarlote D”, īpašniece R. Brakovska - medikamentu un veterināro līdzekļu 

tirdzniecība. 
 

Pagastā reģistrētas divas kooperatīvās sabiedrības.  
• K/s “Dviete – Agro”  - lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi pagasta 

iedzīvotājiem, nodrošina : vasarā 10 darbavietas, ziemā – 6 darbavietas. “”Ļoti 
svarīgs pakalpojumu sniedzējs piemājas un palīgsaimniecībām, taču  iedzīvotāju 
maksātnespējas dēļ, uzņēmums nav ekonomiski spēcīgs. 

• K/s “Melderis – 1”  - saimniecisku darbību neveic.    
  

Pagastam ir īpaši atbalstāmā reģiona statuss, tas rada labvēlīgus nosacījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai – ņemot kredītu, uzņēmējam tiek dzēsti kredītprocenti. Tomēr šo 
iespēju Dvietes pagastā izmanto tikai nedaudzi uzņēmēji. Iemesls tam – neziņa, bailes par 
nākotni, nespēja prognozēt savas uzņēmējdarbības tālāku attīstību. 

Divas trešdaļas pagasta teritorijas ir klātas ar mežu, taču ar mežizstrādi, kokapstrādi 
pagastā praktiski nenodarbojas neviens. Pie šīs nozares būtu nopietni jāpiestrādā, pagasta 
padomei būtu jāsniedz visa iespējamā informācija un atbalsts uzņēmējiem, kuri vēlētos apgūt šo 
brīvo nišu. Patreiz ar meža izstrādi pagasta teritorijā nodarbojas Latvija labi zināmā firma 
“Nelss”, nedaudz arī “Jaungrīva” 
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2.20.ZEMES LIETOJUMA STRUKTŪRA 
 

 
Svarīgākais pagasta attīstības potenciāls ir zeme. Kopējā zemes platība ir 11840 ha, no tās 

lielākās platības aizņem meži (62%). 
 

Zemes struktūra Dvietes pagastā. 

23.attēls. Zemes struktūras Dvietes pagastā 
 

Lauksaimniecībā izmantojamā zemes aizņem 29% no pagasta platības. Lielākā tās daļa 
raksturojas ar vidēju – 33 balles auglības pakāpi, kas ir pamats vidēju ražu iegūšanai. Vidējā 
zemes vērtība pagastā ir 123Ls/ha. Līdz ar to, lai iegūtu augstākas ražas, nepieciešami diezgan 
ievērojami ieguldījumi un labas zināšanas. 84% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 
meliorēti, tas rada labākus priekšnosacījumus lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības gadu gaitā būtiski neizmainās. 
 
 
 
 

 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes struktūra 

29%

62%

1%

1%
1%

2%
2%

2%
LIZ
meži
krūmāji
purvi
ūdeņi
pagalmi
ceļi
pārējā zeme

aramzeme
pļavas
ganības
augļu dārzi

52%

28%

19% 1%



 

Dvietes pagasta teritorijas plānojums. 2005.-2017.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

137

 
24.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes struktūra Dvietes pagastā 

 
Dominējošās platības  52% no LIZ aizņem aramzeme. Tas izskaidrojams ar to, ka pagasta 

teritorijas reljefs pamatā ir līdzens, tātad, nav šķēršļu lauksaimniecības tehnikas izmantošanai, ir 
labvēlīgi nosacījumi ( 84% LIZ ir meliorētas) intensīvai augkopības attīstībai. Aramzemes 
platībām ir tendence palielināties.  
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2.21.TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS (ASPEKTI) 
 
 

 Lai pilnveidotu un precizētu teritorijas izmantošanas plānošanas procesu, Dvietes 
pagastā ir noteikti šādi turpmākās izpētes aspekti: 

 
• izstrādāt Dvietes pagasta teritorijas ģeoloģiskā potenciāla karti; 
• izpētīt un uzlikt uz kartes Dvietes pagasta teritorijas zonas, kur būtu 

jānovērtē ģeoloģiskās vides apdraudētība (Zelčs, Markots, 1999) un 
jāizdala paaugstināta ģeoloģiskā riska areālus; 

• izpētīt erozijas apdraudēto teritorijas vienības, lai paredzētu to turpmāku 
izņemšanu no lauksaimnieciski izmantojamo zemju fonda, un gadījumā, ja 
tās nav segtas ar vienlaidu veģetāciju, ieplānot to apmežošanu; 

• izpētīt un izdalīt ainaviski augstvērtīgās teritorijas tūrisma vajadzībām, 
vienlaicīgi paredzot, ka tajās nav pieļaujama zemes virsas tehnogēnā 
pārveide minētajās vietās; 

• teritorijas plānojumā precizēt ugunsbīstamo meža teritoriju robežas; 
• kultūras pieminekļu un īpaši vērtīgo kultūras mantojuma objektu robežu 

precizēšana; 
• veikt pagasta teritorijā esošo kultūras pieminekļu un citu kultūrmantojuma 

objektu izvērtējumu, nosakot to pašreizējo stāvokli, turpmākās 
izmantošanas potenciālu, identificējot tūrisma attīstībai nozīmīgas 
teritorijas vai objektus; 

• izpētīt (detālizēti) katastrofālo lietusgāžu (1% un 0,5% nodrošinājums, 
intensitāte > 20 mm/diennaktī) iespējamo lokālo plūdu ietekmi, kā Dvietes 
pagastā,  t.sk. vidi piesārņojošo objektu (degvielas krātuves, lopu kapsētas, 
pārstrādes uzņēmumi un tml.) atrašanas vietas; 

• izpētīt un precizēt nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritoriju zemes 
nogabalu atrašanas vietas; 

• izstrādāt pazemes ūdeņu izmantošanas scenārijus atbilstoši ekonomiskajai 
attīstībai  un pagastā notiekošajiem demogrāfiskajiem procesiem un 
iedzīvotāju dzīves līmeņa izmaiņām, („-” - ūdens patēriņa samazināšanās 
līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos;  „+” - ūdens patēriņa pieaugums 
līdz ar rūpniecības objektu celtniecību un iedzīvotāju labklājības līmeņa 
pieaugumu – centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija, virtuves sadzīves 
tehnika un tml., un); 

• veikt pētījumu par Dvietes pagastā esošo lielāko ūdensobjektu 
eitrofikāciju un antropogēno noslodzi; 

• veikt meliorēto zemju grafiskā attela precizēsanu, drenētības, virszemes 
noteces, kā arī esošo meliorācijas vai irigācijas pasākumu raksturojumu; 

• veikt potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu izpēti. 
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3.TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMA APRAKSTS. 
ATĻAUTĀS (PLĀNOTĀS) IZMANTOŠANAS 
PAMATPRINCIPI  
 

Veicot Dvietes  pagasta teritorijas plānojuma ieviešanu, tika rekomendēti sekojoši  
principi: 
 
Mājokļu kvalitātes uzlabošana:  
Dzīvojamais fonds un sabiedriskās lietošanas zonas tiek atjaunotas ciešā sadarbībā ar 
vietējo biznesu un iedzīvotājiem, uzlabojot vadības un organizācijas struktūras. Tā skar 
gan privātīpašumus, gan arī sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu 
(ūdensapgāde, elektrība, apkure, telefonu tīkls utt.). 
 
Ekonomisko aktivitāšu kvalitatīva attīstība:  
Ekonomiskās aktivitātes pēc to prioritātēm tiek koncentrētas/ grupētas ražošanas  
teritorijās.  
 
Optimāla sabiedriskā transporta nodrošināšana:  
Pagasta sabiedriskā transporta sistēma tiek organizēta racionāli, nodrošinot satiksmi starp 
svarīgākajiem pagasta objektiem.  
 
Sabiedriskās lietošanas zonu labiekārtošana un atjaunošana: 
Sabiedriskās lietošanas zonu modernizācija, it īpaši zonās, kurām piemīt potenciāls 
nākotnes privāto investīciju ziņā. Pirmām kārtām uzmanība tiek pievērsta sabiedrisko 
teritoriju labiekārtošanai un  atjaunošanai pakalpojumu sniegšanas vietu tuvumā, 
iepirkšanās vietu apkārtnē. 
 
Ierobežojumi esošo zemes lietojuma veidu izmaiņām: 
Līdzsvarota Dvietes pagasta teritorijas attīstītība var tikt ietekmēta atkarībā no tā,  kāda ir 
mijiedarbība  starp eksistējošiem zemes lietojuma veidiem. Tāpēc zemes lietojuma 
izmaiņas lielos apmēros nav pieļaujamas.  
 
Neizmantoto teritoriju  elastīga un neliela apjoma transformācija: 
Zemes lietotāji, īpašnieki ir galvenie teritorijas plānojuma subjekti. Vietējais atbalsts ir 
svarīgākais, lai sasniegtu “plānošanu no apakšas”, kur problēmas tiek identificētas un 
iniciatīvas rodas zemes lietotāju, īpašnieku līmenī. Teritorijas plānošana ir integrēta 
informācija par teritorijas izmantošanu, prasībām alternatīviem zemes izmantošanas 
veidiem vai lietotājiem un iespējām šo prasību sasniegšanai, kas ir pieejamas tagad vai 
būs pieejamas nākotnē. Pieaugot komercobjektu būvniecībai pašvaldībai jādomā par 
nepieciešamību rezervēt tās funkciju veikšanai, jāizvērtē pašvaldības iespējas parku, 
apstādījumu teritoriju attīstīšanai, kā arī zemes īpašnieku ierosinājumus par viņiem 
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piederošo zemes gabalu attīstīšanu, labiekārtošanu un apbūvi, izvērtējot to atbilstību 
reālajām vajadzībām. 
 
Produktīvās un rekreatīvās izmantošanas līdzsvarošana dabas pamatnes  teritorijās: 
Ūdenstilpnes un ūdensteces var tikt izmantoti kā nozīmīga teritorija rekreācijas 
vajadzībām vietējiem iedzīvotājiem. Tāpēc teritorija ir izmantojama iedzīvotāju atpūtai 
un izklaidei, kā arī daudzfunkcionālai lietošanai. Nosakot pieļaujamo darbību, tai ir jābūt 
harmonizētai ar vides saglabāšanas prasībām un vietējo iedzīvotāju interesēm.  
 
Dvietes pagasta teritorijas attīstības īpatnības nosaka nepieciešamību teritorijas 
plānojumā ietvert ekonomisko aktivitāti veicinošas teritorijas izmantošanas prasības un  
paredzēt teritorijas daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. 
 
Pagasta teritorijā ar perspektīvo redzējumu tuvākajiem 12 gadiem, paredz jaunu apbūves 
teritoriju izveidi, bet ņemot vērā to, ka pašvaldība ģeogrāfiski ir izvietota tālu no 
attīstības centriem, nevarētu būt liels pieprasījums pēc zemes tieši apbūves vajadzībām.  
Mājokļu sektora attīstībai kā piemērotākais apbūves veids Biķernieku pagastā tiek 
ievērtēta viensētu/savrupmāju  tipa apbūve.  
Pagasta teritorijā tiek atbalstīta jaunas apbūves attīstība, vienlaicīgi respektējot Latgales 
lauku apbūves raksturu un nepieļaujot nepārdomātu īpašumu sadrumstalošanu. 
 
Mežu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus nosacījumus esošajiem meža 
nozares likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem. 
 
Visplašākās iespējas izmantošanai tiek piedāvātas lauksamniecībā izmantojamām zemēm 
- netiek ierobežotas zemju transformēšanas iespējas citos izmantošanas veidos (apbūvei, 
dīķsaimniecību izveidei, apmežošanai), cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo 
normatīvo aktu prasībām un nemazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. Izņēmums 
ir Nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes. 
 
Pagasta teritorijas vērtība ir ezeri un ūdensteces (Daugava , Dviete 
(33 km), Ilūkste (53 km), Berjozovka, Viesīte, Alkšņupīte, Gaiļupīte, Melnupīte, Skuķu 
ezers (Dviete, Pilskalne), Dvīta ezers (Dviete, Pilskalne), Gaiļu ezers), tāpēc plānojumā 
tiek noteikta īpaša pagasta attīstībai nozīmīga zona, nosakot specifiskākus izmantošanas 
nosacījumus. Īpašo nosacījumu mērķis – esošā apbūves saglabāšana un ainavas 
degradācijas nepieļaušana. Ezeru apkārtni pirmām kārtām atļauts izmantot sabiedriskiem 
mērķiem, tūrisma un atpūtas objektu attīstībai. Kā potenciālas rekreācijas teritorijas 
plānojumā ir atzīmētas teritorijas atpūtas zonā „Siliņš” 
 
Ar ražošanu saistītu objektu attīstībai Dvietes pagastā primāri izmantojamas esošās 
padomju laika saimniecisko objektu (darbnīcas, fermas) teritorijas, tās nepieciešamības 
gadījumā rekonstruējot un paplašinot. To pamato esošo saimnieciska rakstura objektu 
daudzums, izmantošanas intensitāte, nodrošinājums ar komunikācijām (elektrība, ūdens), 
piekļūšanas iespējas.  
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Esošais ceļu tīkls Dvietes  pagastā nodrošina teritorijas apkalpošanu (Valsts 2.šķiras 
autoceļš (V710) Bebrene-Zariņi-Dviete, Valsts 2.šķiras autoceļš (V783) Jēkabpils-
Dignāja-Ilūkste, Pašvaldības autoceļi – kopgarums 62,18 km). Svarīgākie pašvaldības ceļi: 
Mednieki-Liepziedi-Centrs ; Mednieki-V.Tamanis-Glaudāni; Liepziedi-Vainagi-
Sosnovka; Dvietes skola-parks-tilts; Zariņi-Skaistkalne-Dimanti; Krapāns-Mežgaļi; 
Mežgaļi-Pūpoli.   
Galvenā uzmanība veltāma esošā ceļu tīkla uzturēšanai, kā arī pašvaldības ceļu  seguma 
atjaunošanai, kā arī plūdu apdraudēto ceļu uzturēšana labā tehniskā stāvoklī, lai veidotos 
normāla ceļu infrastruktūra ar Daugavpils pilsētu un apkārtējiem pagastiem.  
 
Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā tiek plānota esošās infrastruktūras 
saglabāšana, uzturēšana un modernizācija finansiālo iespēju robežās. Teritorija ir 
optimāli nodrošināta ar energoresursiem un ūdens resursiem. Būtiskākie ieguldījumi 
inženiertehniskās apgādes jomā ir nepieciešami ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas 
jomas sakārtošanas un modernizācijas pabeigšanai Dvietes ciemā. 
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