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IEVADS 

Dunavas pagasta teritorijas plānojums ir Dunavas pagasta administratīvās 
teritorijas plānojums, kurā attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā 
(atļautā) teritorijas izmantošana un izmantošanas aprobežojumi, apbūves noteikumi ar 
ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem – no 2007.gada līdz 2019.gadam. 

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

Pagasta teritorijas plānojums sastāv no šādām daļām: 

• paskaidrojuma raksta; 

• grafiskās daļas; 

• teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

• pārskata par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi. 

Teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Dunavas pagasta padomes 
2006. gada 22.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.11., 1.§) „Par Dunavas pagasta  
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Dunavas pagasta padomes apstiprināto 
darba uzdevumu Dunavas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei un saskaņā ar 
noslēgto līgumu starp Dunavas pagasta padomi un SIA „Reģionālie projekti”. 

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

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

Pagasta teritorijas plānojuma sagatavošanai kā pamatkarte izmantota Latvijas 
ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS - 92 TM izstrādātā, izmantojot Valsts zemes 
dienesta vienkāršoto topogrāfisko karti mērogā M 1:10 000. Teritorijas plānojuma 
izstrādāšanā izmantotas arī ortofotokartes un zemes kadastra plāns. 
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I TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA  

1. ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS UN TERITORIJAS 
ATTĪSTĪBAS VĒSTURE 

1.1. Ģeogrāfiskais novietojums  
Dunavas pagasts atrodas Jēkabpils rajona dienvidaustrumu daļā, 

Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma DA malā Daugavas kreisajā krastā. 
Dienvidos pagasts robežojas ar Daugavpils rajona Dvietes pagastu, rietumos ar 
Jēkabpils rajona Rubenes pagastu, ziemeļrietumos ar Jēkabpils rajona Zasas pagastu 
un ziemeļos ar Jēkabpils rajona Dignājas pagastu, pagasta austrumu robežu veido 
Daugavas upe (27 km garumā).  

Attālums līdz rajona centram Jēkabpilij – 42 km, līdz Rīgai – ~185 km. 
Pagasta kopējā platība 123 km2 jeb 12410,7 ha, t.sk. 52 % aizņem meži un 35 

% lauksaimniecībā izmantojamā zeme no kopējās pagasta platības.  
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2007. Dunavas 

pagastā dzīvoja 836 iedzīvotāji jeb 1,6 % no visiem Jēkabpils rajona iedzīvotājiem. 
Iedzīvotāju blīvums pagastā ir 7 cilv./km2.  

Pašvaldības teritorijā lielākās apdzīvotās vietas ir Dunava, Sudrabkalns, 
Tadenava un Cukuriņi. 

Pagasta teritoriju šķērso trīs valsts 2. šķiras autoceļi V14(5)783 Jēkabpils – 
Dignāja – Ilūkste, V14 778 Daugava – Lapas un V14 801 Rubeņi - Dunava, kā arī 
vairāki pašvaldības autoceļi (t.sk. ielas, meža ceļi un māju ceļi). 

 
Dunavas pagasta teritorijas ģeogrāfisko novietojumu skatīt 2.1.attēlā. 
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 2.1.attēls. Dunavas pagasta teritorijas ģeogrāfiskais novietojums 



DUNAVAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007.-2019. 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2007 
 

8

1.2.Teritorijas attīstības vēsture 
 Pagasta centrs Dunava atrodas pie Eglones upes ietekas Daugavā. Tā ir upe, pa 
kuru hercogs Jēkabs plānoja izveidot Eglones – Susējas kanālu, lai savienotu Lielupi 
ar Daugavu. Šai ūdens sistēmai nebija lemts izveidoties, jo nebija apsvērtas visas 
tehniskās un hidrogrāfiskās iespējas. 
 Pirmo koka baznīcu Dunavā uzcēla 1785.gadā muižturis Jānis Zībergs. 1898. 
– 1900.g. Dunavā prāvesta Antona Švāteļa vadībā tika uzcelta jauna mūra baznīca. 
1917. – 1920.g. 1.pasaules kara laikā Dunavas baznīca tika sabojāta. Baznīcas 
atjaunošanu pabeidza un to iesvētīja 1928.gadā. Šodien Dunavas baznīca ir labā 
stāvoklī. 
 Latviešu tautas pirmās atmodas laikā pagasta robežās saistās ar Dignājas 
mācītāja Kārļa Jūliusa Veiriha darbību. Viņš dibināja Dignājas kori Pirmajiem 
latviešu dziesmu svētkiem. 
 Ievērojama nozīme pagasta kultūras dzīvē saistās ar Raiņa dzimšanas vietu 
Vārslavānos un dzīvi Tadenavā, rakstnieka Jāņa Lejnieka dzīvi un darbu Dunavā. 
Dziļas garīgās pēdas Dunavā atstājis prāvests Antons Rukmanis, kas Dunavas katoļu 
draudzi vadīja 20 gadus (1927. – 1947.g.), A.Rukmanis tika izsūtīts uz Sibīriju, pēc 
atgriešanās no turienes viņš nedrīkstēja atgriezties Dunavā. Līdzīgs liktenis 
piemeklēja arī A.Asari, kas 20. Latvijas neatkarības gados bija izveidojis 
priekšzīmīgu un Dunavas apstākļiem nozīmīgu ražotni.  
 Pirmais pasaules karš Dunavas apkārtnē atstājis reālas pēdas – mežos 
ierakumus, bunkuru vietas u.c. pat vēl līdz mūsdienām. 
 Daugava vienmēr bijusi Latvijas svarīgākais iekšzemes ūdens ceļš, pa kurieni 
no Krievijas un Latgales, kā arī no Sēlijas mežiem tika pludināti koki uz Rīgu. 
Dunava bija tā vieta, kur izveidoja krautuvi, kurā strādāja plostnieki. Pēc Pļaviņu HES 
uzcelšanas plostus vairs nevarēja pludināt un šī profesija izzuda. 1991.gadā pie 
bijušās plostnieku pieturas vietas tika uzstādīts piemiņas akmens Daugavas 
plostniekiem, ko izveidoja tēlnieks Vilnis Titāns. 

Dunavas pagastu Daugavpils rajonā ar zemes platību 3628 ha izveidoja 
1961.gadā, apvienojot Rubenes (2528 ha) un Dvietes (1100 ha) ciema daļas, vēlāk 
1968.gadā pievienota arī Dignājas ciema padomes padomju saimniecības „Dunava” 
teritorija Dunavas ciema padomes teritorijai. Padomju laikā pagastā bijuši vairāki 
nelieli kolhozi, tos apvienojot izveidoja Dunavas padomju saimniecību, kas sabruka 
1991. – 1992.gadā.  
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2.VISPĀRĪGS DABAS APSTĀKĻU UN RESURSU RAKSTUROJUMS 

2.1. Teritorijas īss ģeoloģiskais raksturojums 

Dunavas pagasta teritorijas ģeoloģiskā uzbūve nav pārāk sarežģīta un 
uzskatāma par samērā labi izpētītu. Pagājušā gadsimta II pusē pagasta teritorijā  
(mērogā 1: 200000) veikta ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā, inženierģeoloģiskā, 
gravimetriskā un aeromagnētiskā kartēšana, kā arī nelielos apjomos veikti derīgo 
izrakteņu meklēšanas un ģeoloģiskās izpētes darbi. 

Pagasta teritorijā līdz mūsdienām izurbti 20 urbumi, t.sk. viens ģeoloģiskās 
kartēšanas un 19 ekspluatācijas urbumi pazemes ūdens ieguvei. Bez tam ģeoloģiskās 
kartēšanas darbu gaitā izurbti vairāki seklāki urbumi, kuros atsegti tikai paši virsējie 
(kvartāra sega) zemes slāņi. Urbumu dziļums mainās no dažiem līdz 120 metriem. 

Latvijas austrumu teritorija iekļaujas Latvijas sedlienes robežās, kura ir 
Austrumeiropas platformas – lielas reģionālas nozīmes ģeoloģiskās struktūras 
sastāvdaļa. Sedlienei, salīdzinot ar valsts rietumu reģioniem, raksturīgs ievērojami 
mazāks nogulumiežu segas biezums un nepilnīgāks tās stratigrāfiskais griezums. Pēc 
iežu vecuma, sastāva, saguluma apstākļiem un fizikālajām īpašībām vertikālajā 
griezumā te iezīmējas trīs krasi atšķirīgi kompleksi: apakšējais – kristāliskais 
pamatklintājs, vidējais – pirmskvartāra nogulumu sega (pamatieži) un augšējais – 
kvartāra veidojumi. 

Kristāliskais pamatklintājs 
Kristāliskais pamatklintājs nevienā no pagastā izvietotajiem urbumiem līdz 

šim laikam nav atsegts. Pilns nogulumiežu segas stratigrāfiskais griezums, ieskaitot 
pamatklintāju, atsegts vairākos urbumos tikai aiz pagasta robežām, tuvākie no kuriem 
ir viens urbums Elkšņu pagastā un divi urbumi Gārsenes pagastā pie Lietuvas robežas. 
Šo urbumu stratigrāfisko griezumu ar daļēju ticamības pakāpi var attiecināt uz visu 
Dunavas pagasta teritoriju. 

Spriežot pēc minēto dziļurbumu datiem un reģiona ģeoloģiskās attīstības 
procesiem, kristāliskais pamatklintājs šinī apvidū ieguļ 900 – 920 m dziļumā un to 
pārsvarā veido metamorfizēti intruzīvie ieži – gneisogranīti, migmatīti un dažas citas 
nelielos daudzumos magnetītu saturošas iežu slāņkopas.  

Pirmskvartāra nogulumi 
Pirmskvartāra nogulumu segu pārsvarā veido ķīmiskās izgulsnēšanās un 

klastiskie (drupu) ieži, kurus pēc ģeoloģiskā vecuma iedala vairākās sistēmās, tās 
nodaļās (divās vai trijās). Nodaļas savukārt iekļauj sīkākas vietējās stratigrāfiskās 
vienības – svītas. Nogulumu biezums teritorijā vidēji sasniedz 900 m. 

Pirmskvartāra nogulumiežu segas visvecākie – venda nogulumi pārsedz stipri 
denudēto pamatklintāja virsu un šos nogulumus augš- un apakšdaļā veido 
smilšakmeņi, bet vidusdaļā – māli.  

Kembrija nogulumu slāņkopu apakšējā daļā ieguļ tā saucamie “zilie māli”, 
bet augšdaļā – balti kvarca smilšakmeņi, kuros bagātīgi sastopami sālsūdeņi ar sāļu 
koncentrāciju ap 100 g/l, broma saturu 200 un nedaudz vairāk miligramu vienā litrā. 
Nogulumu biezums pagasta teritorijā varētu sasniegt 70 – 80 m. 

Ordovika nogulumi – pārsvarā kaļķakmeņi, vidusdaļā arī merģeļi, 
veidojušies jūras apstākļos un tie pārsedz kembrija terigēnos iežus. Ordovika 
slāņkopas iedalītas 3 nodaļās: apakšējā, vidējā un augšējā. To kopējais biezums ir 
visai pastāvīgs un sasniedz 200 m. Ieguluma virsmas dziļums – 570 – 580 m. 
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Silūra slāņkopas, kuras pārklāj ordovika nogulumus, veido merģeļi, domerīti 
un kaļķakmeņi. Pamatojoties uz faunas pārakmeņojuma analīzi, silūra nogulumus 
iespējams iedalīt divās nodaļās: apakšējā – Landoveras un augšējā – Venlokas nodaļā. 
Iežu sastāvs un saguluma apstākļi abās nodaļās atšķiras maz.  

Derīgie izrakteņi ordovika un silūra slāņkopās nav konstatēti. Par galveno šo 
slāņkopu īpatnību visā Latvijas teritorijā uzskata iežu izolētspēju, jo tie nosargā 
kembrija sālsūdeņu iekļūšanu devona sistēmas daudz vājāk mineralizētos ūdens 
horizontos. 

Devona nogulumi diskordanti pārsedz silūra karbonātiežus. Svarīgi, ka 
jaunākās šā perioda slāņkopas (Pļaviņu, Amatas un Gaujas svīta) atkarībā no 
denudācijas procesu intensitātes dažādos pagasta apvidos atšķirīgi atsedzas tieši zem 
kvartāra segas nogulumiem.  

Pēc iežu sastāva un faunas pārakmeņojumiem, devona nogulumus pagasta 
teritorijā iedala 9 sīkākās stratigrāfiskās vienībās, kurām doti šādi nosaukumi: 
Gargždu sērija un Ķemeru, Pērnavas, Narvas, Arukilas, Burtnieku, Gaujas, Amatas, 
Pļaviņu svīta. Šo stratigrāfisko vienību kopējais biezums – ap 400 m. 

Vecākos devona sistēmas nogulumus – Gargždu sēriju veido aleirolīti un 
smilšakmeņi, kuru kopējais biezums sasniedz 40 – 45 m. 

Nākošie – Ķemeru svītas terigēnie ieži – pārsvarā smilšakmeņi, diskordanti 
pārsedz Gargždu sērijas slāņkopas. Tie veidojušies jūras baseina piekrastes zonā 
intensīvas drupu materiāla pieneses apstākļos. Svītas nogulumu biezums pagasta 
teritorijā visticamāk nepārsniedz 20 m. 

Jūras transgresija turpinājās arī nākošās – Pērnavas svītas izgulsnēšanās laikā. 
Nogulumu – gaišpelēku, dzeltenīgu smilšakmeņu, pelēku un sarkanbrūnu aleirolītu, 
aleirītisku mālu kopbiezums – 15 – 20 m. 

Narvas svītas domerīti, merģeļi ar mālu un aleirolītu starpslāņiem, kas 
izgulsnējušies seklā sedimentācijas baseinā ar paaugstinātu ūdens sāļumu, pārklāj 
Pērnavas svītas nogulumus un veido ūdeni necaurlaidīgu slāņkopu. Šie ieži, tāpat kā 
ordovika un silūra nogulumi, ir reģionālais sprostslānis, tā biezums pagasta teritorijā 
varētu sasniegt 200 m. 

Augstāk griezumā ieguļ Arukilas, Burtnieku, Gaujas un Amatas svīta, kuras 
veido vienotu terigēno iežu kompleksu. Šie nogulumi veidojušies seklā jūras baseinā, 
tā piekrastes zonā, kā arī upju deltās. Apakšējā – Arukilas un Burtnieku svītu 
nogulumu – sarkanbrūnu, dzeltenbrūnu smilšakmeņu, aleirolītu un mālu starpslāņu 
kopējais biezums sasniedz 100 – 120 m. Svarīgi, ka Burtnieku svītas augšējās 
slāņkopas pagasta centrālajā daļā jau 102 un 120 m dziļumā atsegti divos urbumos, no 
kuriem viens izvietots Dunavas ciemā.  

Virs Burtnieku svītas ieguļ Gaujas svītas līdzīgi dzeltenpelēki smilšakmeņi, 
gaiši zaļganpelēki, raibi aleirolīti un mālu starpslāņi, kas atsegti daudzos urbumos visā 
pagasta teritorijā. Maksimālais nogulumu kopbiezums – 65 m. Gaujas svītas 
nogulumi pagasta dienvidu daļā veido kvartāra nogulumu segas pamatni. 

Savukārt pagasta centrālajā daļā kvartāra nogulumu segas pamatnē ieguļ 
Amatas svītas dzeltenpelēki vāji cementēti smilšakmeņi ar sarkanbrūnu aleirolītu un 
mālu starpkārtām. Nogulumu biezums mainās no dažiem metriem līdz 32 m. 

Šā kompleksa smilšakmeņos ieguļ bagātīgi saldūdens krājumi, kuri uzskatāmi 
par stabilu ūdens ieguves avotu (galvenokārt Gaujas horizonts) visa pagasta teritorijā. 

Devona sistēmas nogulumus noslēdz Pļaviņu svītas karbonātiskās slāņkopas – 
lielākoties dolomīti ar domerītu un mālu starpslāņiem, kas konstatēti tikai pagasta 
ziemeļu daļā. Pļaviņu svītas ieži veidojušies jūras baseina transgresijas maksimuma 
posmā, to maksimālais biezums – 20 m. Svītas plaisainie dolomīti daudzviet ietver 
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ievērojamus saldūdens krājumus, un vietās, kur tie aizsargāti no virszemes 
piesārņojuma, šo horizontu iespējams izmantot kā dzeramā ūdens avotu. 

Kvartāra nogulumi 
Atbilstoši ģeomorfoloģiskās rajonēšanas shēmai pagasts atrodas 

Austrumlatvijas zemienē ietilpstošā Vidusdaugavas līdzenumā. To aizņem plakans un 
viļņots limnoglaciāls līdzenums, kura veidošanās notika virsledāja – pieledāja kušanas 
ūdeņu baseinā. Līdzenuma virsma atrodas pārsvarā 95 – 100 m virs jūras līmeņa (vjl). 
Pagasta dienvidrietumu daļā sastop arī zemas kāpu grēdiņas. Zemākajās vietās 
izveidojušies purvi. Pagasta austrumu robežu iezīmē Daugava. Tās terasētās senielejas 
dziļums sasniedz 10 – 15 m, platums pārsvarā 0,5 – 0,8 km, dienvidos vietām 
paplašinoties līdz 1,0 – 1,5 km. 

Devona iežu virsma pārsvarā atrodas 75 – 85 m vjl. Daļēji zem Daugavas 
ielejas (pie Jersikas) vai vietumis tās tuvumā (Dunava u.c.) zemkvartāra reljefā 
iezīmējas ielejveida iegrauzumi vai pazeminājumi ar virsmas augstumu 40 – 55 m vjl. 

Pagasta teritorijas lielākajā daļā kvartāra nogulumu biezums sasniedz 20 - 25 
m. Daugavas gultnes posmā lejpus Sudrabkalna tas vietām samazinās līdz dažiem 
desmitiem centimetru, bet iepretim Dignājas pilskalnam upes gultnē atsedzas Pļaviņu 
svītas dolomīti. To virsma atrodas 80 – 82 m vjl. Savukārt zemkvartāra virsmas 
pazeminājumos kvartāra segas biezums palielinās līdz 40 – 56 m. 

Pētījumu apjoms nav liels, tāpēc kvartāra segas uzbūves raksturojumam 
izmantoti arī blakus tā teritorijai esošo urbumu dati. 

Kvartāra sega sastāv galvenokārt no pēdējā – Latvijas leduslaikmeta un 
pēcleduslaikmeta nogulumiem. 

Latvijas leduslaikmetā uzkrājušies glacigēnie, limnoglaciālie, aluviālie 
(upju) un eolie nogulumi, kas veido kvartāra segas lielāko daļu un mūsdienu reljefa 
formas. 

Glacigēnie nogulumi (morēna) pārklāj devona iežus, bet zemkvartāra virsmas 
pazeminājumos arī Kurzemes ledāja kušanas ūdeņu veidojumus. Šie nogulumi 
sastopami gandrīz visā pagasta teritorijā, izņemot dažus Daugavas senielejas 
iecirkņus, kur tie ir izskaloti. Morēnu pārsedz limnoglaciālie māli, Daugavas senielejā 
arī aluviālie nogulumi. 

Glacigēnie nogulumi sastāv no nešķirota sarkanbrūna, brūna, pelēcīgi brūna 
smilšmāla un mālsmilts ar grants, oļu piemaisījumu un atsevišķiem dažāda lieluma 
laukakmeņiem. Dažviet morēnā iekļauti plāni dažāda rupjuma smilts, retāk aleirītu un 
mālu starpslāņi un ieslēgumi. Glacigēno nogulumu biezums sasniedz 25 – 30 m. 
Daugavas gultnē tas vietumis samazinās līdz dažiem decimetriem. 

Limnoglaciālie nogulumi, kas veidojušies ledāja kušanas ūdeņu baseinā, 
izplatīti visā pagasta teritorijā, izņemot dažus iecirkņus Daugavas senielejā, kur tie ir 
izskaloti. Šie nogulumi atsedzas zemes virspusē un gandrīz viscaur klāj Latvijas 
morēnu, kuras virsma lielākoties ir nelīdzena. Dažviet limnoglaciālos veidojumus 
pārklāj dažāda biezuma kūdra vai alūvijs. 

 Limnoglaciālo nogulumu slāņkopu veido galvenokārt māli un aleirīti, kas 
satur plānas aleirītiskas smilts starpkārtiņas. Pagasta ziemeļrietumos un uz dienvidiem 
no Eglaines ielejas zemes virspusē atsedzas smalkgraudaina, vietām aleirītiska smilts, 
kas satur arī aleirīta starpslāņus. Smilšainie nogulumi pārklāj mālus un aleirītus. 
Limnoglaciālo nogulumu biezums parasti sasniedz 3 – 5 m. 

Aluviālie nogulumi, kas saistīti ar Latvijas leduslaikmeta beigu posmu, 
sastopami Daugavas senielejā, kur veido virspalu terasi lejpus Kankarīšiem. Alūvijs 
sastāv no dažāda rupjuma smilts, dažādgraudainas smilts ar grants un oļu piejaukumu. 
Tā biezums sasniedz 3 – 4 m. 
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Eolie nogulumi veidojušies no vējpārpūstām limnoglaciālām smiltīm pagasta 
dienvidrietumu daļā, kur vietām tos sastop kā zemas kāpu grēdiņas. Nogulumi sastāv 
no labi šķirotas smalkgraudainas smilts. To biezums atkarīgs no kāpu augstuma un 
parasti nepārsniedz 2 – 3 m. 

Pēcleduslaikmetā jeb holocēnā, kas iestājās pirms 10 tūkst. gadiem, 
izveidojušies purvu un aluviālie nogulumi. 

Purvu nogulumi nav plaši sastopami. Tie vairāk izplatīti pagasta dienvidu 
daļā, kur aizņem dažāda lieluma reljefa pazeminājumus. Dominē zemie un pārejas 
purvi, kuru veidošanās turpinās arī mūsu dienās. Kūdras biezums tajos sasniedz 2 – 
4,5 m. 

Aluviālie nogulumi, kas veidojušies holocēnā, izplatīti visu upju ielejās. 
Mazāko upju alūvijs sastāv galvenokārt no dažāda rupjuma smilts, kas vietām satur 
aleirītu, dūņu, kūdras starpkārtiņas. To biezums nav liels. 

Daugavas gultnes alūviju pārstāv dažāda rupjuma smilts, smilts – grants un 
grants – oļu materiāls, kurā sastop arī dažāda lieluma laukakmeņus. Upes nogulumu 
sastāvu lielā mērā nosaka gultnē un krastos izskalotie ieži, nav pastāvīgs arī šo 
veidojumu granulometriskais sastāvs un biezums dažādos gultnes iecirkņos. Palu 
alūviju veido smalkgraudaina un aleirītiska smilts, aleirīti, smilšmāls. Vecupju gultnes 
piepilda smilšmāls, māls, aleirīti, mālsmilts, kas satur organiskā materiāla 
piejaukumu, koku gabalus, kā arī atsevišķus kūdras un sapropeļa starpslāņus. Aluviālo 
nogulumu biezums mainās no dažiem līdz 5 – 7 m. 

2.2. Reljefs 

Pagasta reljefu veido samērā lēzens līdzenums, kura augstums nedaudz 
palielinās ZA virzienā (absolūtā augstuma starpība 10 – 11 m). Reljefa atzīmes D daļā 
– 90 m, Z daļā 101 m. Pārsvarā vidējās augstumu atzīmes 95 – 100 m. Augstākā vieta 
(103,8 m vjl) ir Dignājas pilskalns, nedaudz uz D no tā atrodas Kazukalns (102,0 m 
vjl). Zemākā ieplaka (87,9 m vjl) atrodas pie Daugavas uz A no Ružusalas, upe 
plūstot lēzenajā senlejā, pavasaros izraisa plūdus, kuriem visvairāk pakļauts Cukuriņu 
ciems 

 
2.3.   Augsnes  
 

Pagasta lielāko teritoriju aizņem mālsmilts, kas mijas ar vidēju smilšmālu, 
smilts – grants, vidēji iekultivētas vāji un vidēji podzolētās velēnu augsnes. Tā kā liela 
pagasta teritorijas daļa ir zemiene, kuru plūdu laikā klāj Daugavas ūdeņi, veidojas 
palieņu augsnes. 

Dunavas pagasta kopējā platība ir 12419,9 ha, liela daļa zemju ir meliorētas – 
2999 ha (64 %). 

 
2.4.    Klimats 
 

Dunavas pagastā ir izteikts kontinentālais klimats, t.i. aukstas ziemas un siltas 
vasaras. Ziemā valdošie ir ZA vēji, vasarā – DR vēji. Pagasts atrodas vidēji sausā 
Latvijas Republikas klimata rajonā, tas nosaka, ka ir relatīvi labāki augšanas apstākļi 
visu labības kultūru sekmīgai audzēšanai. Bezsala periods 130 – 150 dienas, sniega 
sega saglabājas līdz 105 dienām, raksturīga noturīga ziema ar 25 – 40 cm biezu 
(vidēji) sniega segu.   
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Vidējais nokrišņu daudzums gadā sastāda 620 – 650 mm, gada vidējā 
temperatūra ir + 70C, vidējā gaisa temperatūra janvāra mēnesī - -70C līdz -80C, jūlijā 
gaisa temperatūra ir + 170C. Valdošie vēji janvārī ir ZA, jūlijā – DR. 

Dunavas pagastam raksturīga Daugavas upes ietekme, strauji mainoties gaisa 
temperatūrai veidojas migla, līdz ar to pavasaros mazinās salnu iespējamība. 

Pēc agroklimatiskās rajonēšanas datiem Dunavas pagasts pieder pie mitrā 
kontinentālā rajona, mēreni siltā apakšrajona (Austrumlatvijas zemiene). 

2.5. Derīgie izrakteņi 
Jēkabpils rajonā, tai skaitā arī Dunavas pagasta teritorijā veikti kā ģeoloģiskās 

kartēšanas tā arī nelielos apjomos (Dunavas pagastā) derīgo izrakteņu meklēšanas un 
ģeoloģiskās izpētes darbi, kuru gaitā iegūtas samērā izsmeļošas ziņas ne tikai par 
zemes dzīļu uzbūvi, bet arī par nogulumu segā sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem. 
Iegūtie izziņas materiāli liecina, ka pagasta teritorijā nav sastopamas rūpnieciskas 
nozīmes kaļķakmeņa, dolomīta un ģipšakmens atradnes, kā arī kvartāra nogulumos 
nav konstatētas perspektīvas bezakmens māla iegulas, bet sauszemes daļā (izņemot 
Daugavas gultni) arī rūpnieciskas nozīmes smilts un grants atradnes. 

Par rūpnieciskas nozīmes derīgajiem izrakteņiem pašreiz pagasta sauszemes 
daļā var uzskatīt tikai pazemes ūdeņus (kā saldūdeņus, tā arī sāļ- un sālsūdeņus) un 
vairākas kūdras atradnes. 
 

Smilts - grants 

Dunavas pagasta sauszemes teritorijā nav zināmas perspektīvas smilts – grants 
iegulas. 

Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados meklēšanas darbi veikti Daugavas 
gultnē posmā starp Daugavpili un Līvāniem. Grants – smilts materiāla uzkrājumi upē 
lielā mērā ir atkarīgi no straumes hidrodinamiskā režīma, jo mainoties caurteces 
intensitātei mainās nogulumu daudzums, to granulometriskais sastāvs un izvietojums 
gultnē. 

Derīgā slāņa biezums šinī Daugavas gultnes posmā mainās 1,1 – 3,5 m 
robežās (vidēji ap 2 m), bet krājumu apjoms Dunavas pagasta teritorijai piegulošajā 
upes posmā apmēram 168 ha lielā platībā varētu būt ap 5,5 milj. m3. 

Sakarā ar ierobežotiem smilts un grants krājumiem pagasta teritorijā, 
nepieciešamos smilts – grants maisījuma daudzumus ceļu būvēm un citām 
celtniecības vajadzībām Dunavas pagasta organizācijas varētu iegādāties karjeros 
tuvākajos kaimiņu pagastos, kur izpētītajās atradnēs ir pietiekoši lieli smilts un grants 
krājumi. 

2.1. tabulā var redzēt Jēkabpils rajona karjeru sarakstu, kuros notiek grants un 
smilts ieguve. 

Savukārt tuvākais karjers, kur pagasta organizācijas varētu iegādāties 
nepieciešamo dolomītu šķembu materiālu ceļu būvēm un citām būvniecības 
vajadzībām, kā arī lauku saimniecības dolomītmiltus skābo augšņu neitralizācijai 
atrodas Variešu pagastā, kur SIA “Pļaviņas DM” daudzus gadus intensīvi izmanto 
Aiviekstes kreisā krasta atradni, un, piemēram, 2006. gadā minētajiem nolūkiem 
atradnē iegūts 516,9 tūkst. m3. 
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2.1.tabula. Smilts un grants ieguve Jēkabpils rajona karjeros (2005.gada dati) 
[Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra] 

Nr.
p. 
k. 

Atradnes 
nosaukums, 

pagasts 

Uzņēmējdarbība Derīgā 
izrakteņa 

izmantošana

Ieguve 
2005.g. 

tūkst.m3 

Krājumu 
atlikums 

(01.01.2006.) 
tūkst.m3 

1. Rubiķi 
Rubenes pag. 

VAS „Latvijas 
valsts meži” 

Būvniecībai, 
ceļu būvei un 

remontam 

3,49 425,27 

2. Cintiņkalni 
Viesītes lauku 

teritorija 

Privātpersona 
A.Kaulakāns 

Būvniecībai, 
ceļu 

remontam 

5,89 111,11 

3. Lejas 
Celmāres 

Viesītes lauku 
teritorija 

SIA „Ošukalns” Būvniecībai, 
ceļu būvei un 

remontam 

28,26 633,0 

4. Laukāres 
Leimaņu pag. 

SIA „Brēķu 
studenti” 

Būvniecībai 72,53 17341,0 

5. Mežvidi 
Kūku pag. 

SIA „Brēķu 
studenti” 

Būvniecībai, 
ceļu būvei un 

remontam 

3,50 63,26 

6. Ošāni 
Sēlpils pag. 

Privātpersona 
J.Jakovļevs 

Būvniecībai, 
ceļu būvei un 

remontam 

2,54 450,0 

7. Sliterāni 
Dignājas pag. 

VAS „Latgales 
ceļi” 

Būvniecībai, 
ceļu būvei un 

remontam 

16,48 106,54 

 

Kūdra 
Dunavas pagastā pēc Kūdras fonda, kas sagatavots uz 1980.gada 1.janvāri, 

datiem, pavisam izvietotas 6 kūdras atradnes, no tām viena tikai daļēji ietilpst pagasta 
teritorijā. 

Pagastā izvietotajās kūdras atradnēs apzināti P kategorijas resursi. Kopējais P 
kategorijas resursu apjoms ir apmēram 7577 tūkst.m3. Trijos purvos sastopama zemā 
tipa kūdra, vienā – augstā tipa, arī pārejas tipa kūdra – vienā iegulā, bet vienu iegulu 
veido gan pārejas, gan zemā tipa kūdra. Kūdra izmantojama kā mēslojums un arī 
pakaišiem. Kūdras slāņa maksimālais biezums ir no 2,0 līdz 4,5 m, purvu platības 
“nulles” robežās (kūdras slāņa biezums ne mazāks par 0,3 m) mainās no 2 līdz 398 ha. 

Lielākā pagasta teritorijā apzinātā kūdras atradne ir Olaju, kuras platība 
“nulles” robežās saskaņā ar 1980.gada Kūdras fonda datiem ir 398 ha. Kūdras slāņa 
biezums atradnē sasniedz 4,5 m. Atradnē kopumā aprēķināti 6352 tūkst.m3 P 
kategorijas kūdras resursu. Iegulu veido zemā un pārejas tipa kūdra, kas izmantojama 
kā mēslojums augsnes uzlabošanai. 

Dati par visām pagasta kūdras atradnēm apkopoti Pielikumā 1.tabulā.  
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Jāatzīmē, ka lauku darbi, kas saistīti ar kūdras iegulu apzināšanu lielākoties 
veikti pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, tādēļ dati par atradnēm ir aptuveni, to 
precizēšanai būtu nepieciešami papildus pētījumi. Šī iemesla dēļ kūdras atradņu 
izvietojums kartē parādīts shematiski un to robežas ir aptuvenas.  

Derīgo izrakteņu atradņu vietas pagasta teritorijā shematiski attēlotas 
1.kartoshēmā „Derīgo izrakteņu atradnes un ūdensapgādes urbumi. Esošā transporta 
infrastruktūra”. 

 
Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Attēlot plānojumā derīgo izrakteņu atradņu teritorijas. 
(2) Noteikt apbūves noteikumos prasības derīgo izrakteņu izmantošanai. 
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2.6. Virszemes ūdeņi 

Daugava – tek pa pagasta austrumu robežu 21,9 km garumā (pagasta 
administratīvā teritorijas robežās) un 1378 ha platībā. Upe plūst pa lēzenu senleju, 
izraisot pavasaros plūdus. Visvairāk plūdiem pakļautās teritorijas pagastā ir 
Daugavsala Cukuriņu ciemā. Plūdi ilgst ~ 10 – 30 dienu garumā. Palu laikā tiek 
izskaloti sējumi, pārrauti autoceļi un no apkārtējās vides tiek „atgrieztas” apmēram 23 
dzīvojamās mājas. Ik gadu applūst apmēram 700 ha lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme. 

Gar visu Daugavas krastu izvietojas lauksaimniecībā izmantojama zemes 
josla, kas platākajā vietā nepārsniedz 3 km (uz D no Dunavas) un šaurākajā vietā  - 
0,5 – 1 km (pagasta D Daļā). 

 
2.1.attēls. Šķūnītis netālu no Daugavas krasta, kur atzīmētas plūdu 

sasniegtās augstuma atzīmes [foto L.Dimitrijeva] 
 
Uz Daugavas atrodas divas salas, kas pieder pašvaldībai, lielākā no tām ir 

Ploņu sala pie Sudrabkalna ciema – 7,4 ha platībā un Zvonkas sala (sastāv no 
vairākām mazām saliņām) - ~ 1,2 ha kopējā platība. Daugavā pie Zvonku salām var 
nozvejot Latvijā lielākos samus. 

Saskaņā ar likuma „Civillikums. Pielikumi” (spēkā no 01.09.1992.) 
1.pielikumu un 3.pielikumu Daugavas upe no Latvijas – Krievijas robežas līdz ietekai 
Rīgas jūras līcī ir noteikta kā publiska upe un upe, kurā zvejas tiesības pieder tikai 
valstij.  

Daugavu vietējie iedzīvotāji un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji izmanto kā 
peldvietu un makšķerēšanas vietu. Daugavā ir atļauts lietot motorizētos ūdens 
transportlīdzekļus. 

Eglones upe – otra lielākā upe pagasta teritorijā, kas līkumojot pa Dunavas 
mežiem, pie Dunavas ciema ietek Daugavā. Daugavas kreisā krasta pieteka Jēkabpils 
rajonā. Upes garums pagasta teritorijā – 15,3 km (kopējais garums 36 km), platība – 
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325 ha, kritums – 23 m. Eglones upi vēl 50.gados izmantoja koku pludināšanai uz 
Daugavmalas krautuvēm. Eglaines upe ir regulēta visā pagasta teritorijā, kas ir 
izraisījis negatīvas sekas – Dunavas ciemam pieguļošais upes augstais krasts (māju 
„Sarmas” teritorijā) pakļauts erozijai, arī labais krasts pretī „Zīlīšu” mājām patstāvīgi 
iebrūk, tādejādi samazinot lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību. 

Visgleznainākā upe ir pie Tadenavas ciema, kur upe met līkločus un izveidots 
dabas liegums „Eglone”. 
 Skujupīte – upe tek pa pagasta ziemeļu daļu, ietek Daugavā. Upe regulēta, 
izņemot 1 km garu posmu, kas nav regulēts. Upes garums pagasta robežās – 4,1 km, 
platība – 46 ha. 
 Akņupīte – Eglaines upes Z pieteka, 5,5 km garumā tek pa Dunavas pagasta 
mežiem. Upe regulēta visā garumā.  
 Rožupīte – Eglaines upes D pieteka, kas Dunavas ciema robežās ietek 
Eglainītē. Rožupīte ir regulēta visā 7,4 km garumā. 
 Malnupīte 
 Daudzvārdu (Līču) ezers – ezera platība 0,4 ha, krasti pārpurvoti. Ezers 
atrodas saimniecības „Stirnurags” teritorijā. 
 Ezernieku ezers – ezera platība – 4,2 ha, tas atrodas ~ 5 km uz D no Dunavas 
ciema centra, krasti pārpurvoti. Ezers atrodas pašvaldības valdījumā. 
  
2.6.1. Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu virszemes ūdensobjekts ir 
nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla elements: ūdenstece (upe, 
strauts, kanāls vai to daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), kā arī 
pārejas ūdeņi vai piekrastes ūdeņu posms. 

Dažādiem upju un ezeru tipiem, ko nosaka to dabiskie apstākļi, atbilst atšķirīgi 
dabisko fona stāvokli raksturojošie rādītāji un līdz ar to arī atšķirīgi kritēriji augstai, 
labai, vidējai, sliktai un ļoti sliktai ūdens ekoloģiskai kvalitātei, respektīvi 
ekoloģiskās kvalitātes klasifikācijai.  

Prioritārie zivju ūdeņi pagastā ir Daugavas upe – prioritāra karpveidīgo zivju 
ūdens upe (posmā no Latvijas valsts robežas līdz grīvai), skatīt 2.2.attēlu. 
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2.2. attēls. Noteiktie prioritārie zivju ūdeņi Daugavas sateces baseina 
apgabalā (2005.gadā) 

 

 
2.3.attēls. Noteiktajiem robežlielumiem atbilstošie karpūdeņi un lašūdeņi 

Daugavas sateces baseina apgabalā (2005.gadā) 
 
 Kā redzams 2.3.attēlā Daugavas upes posms caur Dunavas pagastu atbilst 
karpveidīgo zivju upju robežlielumiem.
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2.4.attēls. Daugavas upju sateces baseina apgabala ūdens objektu 

ekoloģiskā kvalitāte (2005.gadā) 
 
 
Pagasta teritorijā esošajām upēm un ezeriem nav veikts monitorings, lai 

noteiktu ūdens ekoloģisko kvalitāti. Nav veiktas arī ūdens analīzes peldsezonas laikā 
pagasta peldvietās pie Daugavas. 

Viens no galvenajiem upju un ezeru līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības 
nosacījumiem ir, lai to ūdeņos neuzkrātos barības vielas, kas sekmētu to straujāku 
aizaugšanu, ūdens kvalitātes pasliktināšanās un ūdens ekosistēmu degradāciju.  

 
Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Noteikt un plānojumā attēlot vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas gar virszemes ūdensobjektiem. 
(2) Noteikt virszemes ūdeņu izmantošanas iespējas. 
(3) Attēlot pastāvīgās applūšanas riska teritorijas. 

2.7. Pazemes ūdeņi 

2.7.1. Pazemes ūdeņu resursi 

Pazemes ūdeņi pagasta teritorijā sastopami dažāda vecuma nogulumiežu 
slāņkopās. Pēc ūdens apmaiņas intensitātes un tā ķīmiskā sastāva artēziskā baseina 
griezumā izdala trīs praktiski izolētas hidroģeoloģiskās zonas: aktīvās ūdens 
apmaiņas zonu, palēninātas ūdens apmaiņas un stagnanto (ļoti apgrūtināto) ūdens 
apmaiņas zonu. Par robežu starp šīm zonām Latvijā tiek pieņemti divi galvenie ūdens 
sprostslāņi: Narvas svīta un ordovika-silūra slāņkopas. Ūdens pārtece starp šīm zonām 
iespējama nelielos apjomos tikai plaisu un lūzumu zonās. 
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Nozīmīgākā ir aktīvās apmaiņas zona, kas aptver kvartāra un pirmskvartāra 
ūdens horizontus līdz Narvas sprostslānim. Tajā ietilpst kā gruntsūdeņi, tā arī 
artēziskie ūdeņi. Dunavas pagastā aktīvās ūdens apmaiņas zonas biezums svārstās 200 
– 250 m robežās. 

Kopumā pagasts ir labi nodrošināts ar pazemes saldūdens krājumiem, jo 
jebkurā vietā, tikai dažādā dziļumā, var atrast nepieciešamo ūdens daudzumu. 

Virszemē atsedzas visjaunākie – kvartāra nogulumi, kuri izplatīti visā pagasta 
teritorijā, to biezums mainās no dažiem metriem pagasta ziemeļos līdz 20 – 25 m 
pārējā teritorijā, bet atsevišķos zemkvartāra virsas pazeminājumos sasniedzot 40 – 56 
m biezumu. Kvartāra nogulumos ūdens horizonti parasti sastopami lokālās smilts un 
grants iegulās, dažviet arī ar samērā labas kvalitātes dzeramo ūdeni. Pirmo no zemes 
virspuses pastāvīgo ūdens horizontu veido bezspiediena – gruntsūdeņi. To iegulumu 
dziļums ir neliels, visbiežāk tas ir 2 – 4 m. Tā kā ūdens saturošo smilšu un grants 
slāņu biezums pārsvarā ir neliels, gruntsūdeņu resursi ir ļoti ierobežoti. Jāatzīmē, ka 
gruntsūdeņu kvalitāte ir ļoti mainīga gan teritorijā, gan laikā: bieži gruntsūdeņu 
kvalitāte neatbilst dzeramā ūdens prasībām paaugstinātās organisko skābju 
koncentrācijas dēļ, kas piedod ūdenim dzeltenu nokrāsu. Sliktākas kvalitātes 
gruntsūdeņi sastopami purvainās teritorijās, kā arī teritorijās, kur izplatīti vecupju 
nogulumi ar dūņu piejaukumu. Gruntsūdeņi lielākoties ir vāji aizsargāti no virszemes 
piesārņojuma. Tomēr, neskatoties uz vājo aizsargātību no iespējamā piesārņojuma, 
gruntsūdeņus, ierīkojot grodu akas vai tā sauktos “iedzenamos” urbumus, joprojām 
plaši izmanto atsevišķu lauku saimniecību apgādē ar dzeramo ūdeni. 

Pagasta teritorijas lielākajā daļā devona nogulumus pārklāj morēnas smilšmāls 
un mālsmilts, kuros dažviet iekļauti ar ūdeni piesātināti nelieli starpslāņi un lēcas. Šie 
ūdeņi ir labāk pasargāti no piesārņošanas un uzskatāmi par artēziskiem jeb 
spiedienūdeņiem. Diemžēl šādiem starpmorēnu horizontiem arī nav liela saimnieciska 
nozīme, jo to plašākai izmantošanai par iemeslu ir visai ierobežoti krājumi. 

Artēziskie ūdeņi visplašāk izplatīti pirmskvartāra nogulumos. Tie aizpilda 
smilšaino nogulumu poras, kā arī karbonātisko iežu plaisas, kavernas un atkarībā no 
atsevišķu apvidu ģeoloģiskās uzbūves īpatnībām veido vairākus ūdens horizontus, 
kurus parasti izmanto centralizētajā ūdens apgādē. Taču Dunavas pagastā ekonomisku 
apsvērumu dēļ pašlaik centralizētajā ūdensapgādē izmanto tikai Gaujas ūdens 
horizontu, vienā urbumā Dunavas ciemā, apvienojot to ar dziļāk iegulošo, Burtnieku 
horizontu. 

 
Saskaņā ar LVĢMA datu bāzē “Urbumi” esošo informāciju, Dunavas pagastā 

ir ierīkoti 19 urbumi ūdens apgādei, kuru dziļums mainās no 70 m līdz 120 m. 
Apsekojot šos urbumus 2007.gada marta beigās, konstatēts, ka pašlaik visā pagasta 
teritorijā tiek izmantoti tikai 7 urbumi. Artēziskie urbumi attēloti 1.kartoshēmā. 

Izmantojamā ūdens horizonta statiskais līmenis urbumos atrodas tuvu zemes 
virspusei vai nedaudz (līdz 2,0 m) paceļas virs tās. Urbumu debiti atkarībā no līmeņa 
pazeminājuma atsūknēšanas laikā mainījās no 170 m3/dnn līdz 680 m3/dnn. 

Urbumu raksturojums (urbuma numurs LVĢMA datu bāzē “Urbumi”, urbuma 
koordinātas LKS 92 sistēmā, urbuma atveres absolūtais augstums, urbuma dziļums, 
urbšanas gads, ūdens horizonts, statiskais līmenis, sūknēšanas debits, pazeminājums, 
filtra intervāli, urbuma stāvoklis, atrašanās vieta) dots Pielikumā 2. tabulā.  
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2.7.2. Pazemes ūdeņu aizsargātība 
Pazemes ūdeņu dabiskā aizsargātība ir ģeoloģisko un hidroģeoloģisko aspektu 

kopums, ģeoloģiskā griezuma augšējās daļas iežu parametri un īpašības, kas pasargā 
pazemes ūdeņus no tehnogēnā piesārņojuma. Galvenie dabiskās aizsargātības faktori 
ir: 

• ūdeni vājcaurlaidīgo nogulumu klātbūtne griezumā; 
• pārklājošo iežu sastāvs un filtrācijas īpašības; 
• pazemes ūdeņu dziļums; 
• blakus horizontu līmeņu attiecības. 
Pazemes ūdeņu aizsargātības pakāpi nosaka galvenokārt piesārņoto ūdeņu 

filtrācijas ilgums no Zemes virsas (t.i. no piesārņojuma avota) līdz ūdens horizontam. 
Jo garāks piesārņotā ūdens ceļš un ilgāks filtrācijas cikls, jo labāk notiks piesārņoto 
filtrējošo ūdeņu pašattīrīšanās un piesārņojošo vielu destrukcija. Tā kā ģeoloģiskā 
griezuma augšējās daļas uzbūve un iežu īpašības nav viscaur vienādas, tad būtiski 
atšķirīga ir arī pazemes ūdeņu aizsargātība dažādos iecirkņos. 

Īpaši tas skar gruntsūdeņus, kuru piesārņojuma intensitāte bieži atkarīga no 
atmosfēras piesārņojuma un mēslojuma izmantošanas lauksaimniecības zemēs. 
Visbiežāk gruntsūdeņi ir piesārņoti ap jebkuru sadzīves un rūpniecisko atkritumu 
izgāztuvēm, kā arī lielāko apdzīvoto vietu tiešā tuvumā. Savukārt augstais 
gruntsūdens līmenis reljefa pazeminājumos, kur apgrūtināta virszemes ūdeņu notece, 
šajās vietās veicina pazemināto zemes virsas platību pārpurvošanos. 

Dunavas pagasta lielākajā (centrālajā un dienvidu) daļā galveno ekspluatējamo 
artēzisko ūdens (Gaujas) horizontu pārsedz dažāda biezuma vāji ūdenscaurlaidīga 
mālsmilts, smilšmāla un māla slāņu mija, kas kavē piesārņojošo vielu infiltrāciju un 
diezgan labi aizsargā artēziskos ūdeņus no iespējamās tehnogēnās piesārņošanas. 
Iecirkņos ar augšupejošu pazemes ūdeņu plūsmu dabiskos hidrodinamiskos apstākļos 
artēziskos ūdeņus praktiski nevar piesārņot. Tomēr arī te situācija var mainīties ap 
ūdens ņemšanas vietām depresijas piltuvju robežās. Tādēļ, plānojot liela apjoma 
ūdens ieguvi (ražotnes vai cita objekta ierīkošanu), pazemes ūdens aizsargātību 
nepieciešams novērtēt individuāli, ņemot vērā sagaidāmās pazemes ūdens plūsmas. 

Daudz vājāk aizsargāta teritorija atrodas pagasta ziemeļu daļā, kur samērā 
plānā kvartāra nogulumu sega ne vienmēr var izturēt tehnogēno slodzi. Īpaši tas skar 
nogabalus, kur tiek ierīkoti dīķi, raktas būvbedres, kā arī vietās, kuras apsaimnieko 
dārzkopības kooperatīvi un, ja vispār netiek ievēroti sanitārie noteikumi ierīkojot 
savām vajadzībām urbumus ūdens ieguvei un patvaļīgi izvietojot nesankcionētas 
atkritumu izgāztuves. 

Visnelabvēlīgākie apstākļi šinī apvidū konstatēti Daugavas senlejas iecirkņos, 
kur palu un pavasarī ledus sastrēgumu laikā Daugavā, un pēc tam ūdenslīmenim 
pazeminoties iespējama diezgan intensīva krastu noskalošana. Bez tam pagasta 
ziemeļu daļā Daugavas gultnē vietām atsedzas plaisaini dolomīta slāņi, pa kuriem 
piesārņotie upes ūdeņi viegli ieplūst virsējos ūdens horizontos, padarot tos nederīgus 
izmantošanai, kā dzeramo ūdeni. Savukārt, pazeminoties ūdens līmenim, daļa šo 
ūdeņu notek atpakaļ Daugavas gultnē. 

Par bīstamu pazemes ūdeņu piesārņošanas avotu bieži kļūst arī neizmantoti un 
neapsaimniekoti vai arī tehniski bojāti ūdens apgādes urbumi. Tādēļ, izlemjot 
turpmāko katra konkrētā ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, jāņem 
vērā: 

• urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva; 
• urbuma tehniskais stāvoklis; 
• urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. 
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Par ļoti aktuālu un nopietnu problēmu Dunavas pagastā kļuvuši fontanējošie 

urbumi. Urbumu apsekošanas laikā konstatēts, ka pagastā pašlaik fontanē septiņi 
neizmantoti urbumi, kas veicina nepieļaujamas pazemes ūdens režīma izmaiņas 
(ūdens horizontu izsīkšanu) un appludina apkārtējo vidi. 

Atbilstoši likuma “Par zemes dzīlēm” 3.panta 1.punktu, zemes dzīles un visi 
derīgie izrakteņi, kas tajās atrodas, pieder zemes īpašniekam. Tādēļ lai novērstu šos 
nepieļaujamos pazemes ūdens krājumu aizsardzības pārkāpumus, fontanējošo urbuma 
īpašniekiem būtu jāveic šo urbumu atveres hermetizāciju vai arī urbumu likvidāciju 
(tamponāžu). 

Ūdensapgādes urbumus parasti iedala divās grupās: 
1. urbumi, kurus izmanto vai tos iespējams izmantot nākotnē; 
2. urbumi, kuru izmantošana (dažādu iemeslu dēļ) nav iespējama. 
Pirmajā gadījumā nepieciešams: 

• sakārtot stingrā režīma aizsargjoslu; 
• nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju; 
• novērst urbuma un stingra režīma aizsargjoslas teritorijas applūšanas vai 

piegružošanas iespēju; 
• nodrošināt urbuma aizsardzību no tā fiziskas bojāšanas. 

 
Ja urbums ilgāku laiku nav ekspluatēts, pirms tā izmantošanas atsākšanas būtu 

nepieciešams veikt urbuma tehniskā stāvokļa pārbaudi un ūdens atsūknēšanu, kā arī 
paraugu noņemšanu tā kvalitātes pārbaudei. 

Pazemes ūdeņu ieguvei nepieciešama ūdens resursu lietošanas atļauja 
(izsniedz Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde) gadījumos, ja 
jāpilda kāds no šādiem kritērijiem: 

• diennaktī iegūst 10 m3 vai vairāk pazemes ūdens; 
• ar ūdensapgādes pakalpojumiem tiek nodrošinātas vairāk nekā 50 fiziskās 

personas; 
• tiek iegūts un izmantots saimnieciskajā darbībā minerālūdens vai termālie 

ūdeņi; 
• ūdens resursu ieguve var radīt būtisku ietekmi uz vidi. 

 
Ja diennaktī tiek iegūts vairāk par 100 m3 pazemes ūdeņu vai ja pazemes ūdeni 

pēc ieguves realizē tirdzniecībā, tad, lai saņemtu ūdens resursu lietošanas atļauju, ir 
nepieciešama pazemes ūdeņu atradnes pase. Šādu atradnes pasi var izsniegt, ja 
pazemes ūdeņu izpētes detalitāte atbilst A (izpētītie) un N (novērtētie) krājumu 
kategorijai, jo pasē tiek norādīta ģeoloģiskajā izpētē iegūtā pamatinformācija par 
pazemes ūdeņu atradni, akceptētajiem pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumiem un 
kvalitāti, kā arī tiek noteiktas ūdensgūtnes aizsargjoslas un prasības, kas jāievēro, 
ekspluatējot pazemes ūdeņu atradni.  

Ūdens ieguves urbuma ierīkošanai nepieciešama zemes dzīļu izmantošanas 
licence (izsniedz LVĢMA), izņemot gadījumu, ja zemes īpašnieki un pastāvīgie 
lietotāji sava zemes īpašuma robežās personiskām vajadzībām ierīko iedzītās un 
urbtās akas dziļumā līdz 20 metriem. Katram ūdens ieguves urbumam jābūt urbuma 
pasei. 

 
Savukārt urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav 

iespējama, nepieciešams likvidēt, nodrošinot, kā jau iepriekš minēts, pazemes ūdens 
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resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju var veikt uzņēmējdarbība, kura ir saņēmusi 
licenci šāda veida darbu veikšanai. 
 

Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Attēlot plānojumā ūdensapgādes urbumus. 
(2) Centralizētās ūdensapgādes urbumiem noteikt un attēlot aizsargjoslas. 

2.8. Meži 

Dunavas pagastā mežs aizņem 6399,2 ha jeb 52 % no pagasta teritorijas. 
Valsts mežu zemes platības – 4794,5 ha, t.sk. mežs aizņem 4475,6 ha no kopējās 
valsts mežu zemju platības, lauces – 79,2 ha, meža infrastruktūras objekti – 186,7 ha, 
pārpl. Klajumi – 0,9 ha un nemeža zemes – 52,1 h; pārējās meža zemes sastāda 
1604,7 ha. 

Pagasta teritorijā mežu apsaimniekošanas uzraudzību veic Valsts meža 
dienesta Sēlijas virsmežniecība, bet valsts mežu apsaimniekošanu – VAS „Latvijas 
Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības.  

 Meža augšanas apstākļu tipi Dunavas pagastā [AS „Latvijas Valsts meži]: 
• mežaudzes uz sausām minerālaugsnēm (sausieņi) aizņem 2486,7 ha; 
• mežaudzes uz slapjām minerālaugsnēm (slapjaiņi) aizņem 236,2 ha; 
• mežaudzes uz slapjām kūdras augsnēm (purvaiņi) aizņem 436,4 ha; 
• mežaudzes ar nosusinātām minerālaugsnēm (āreņi) aizņem 9782 ha; 
• mežaudzes uz nosusinātām kūdras augsnēm (kūdreņi) aizņem 337,1 ha. 

 
Dunavas pagasta teritorijā valsts mežos ir konstatētas šādas aizsargājamas 

dabas vērtības:  
• Dabiskie meža biotopi, kuriem ierosināmi mikroliegumi, nav noteikts valsts 

aizsardzības statuss. Tiek aizsargāti pēc Valsts meža dienesta un AS „Latvijas 
valsts meži” abpusējas inventarizācijas un vienošanās. 

• Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi, kuros tiks veikta dabas vērtību (putnu 
paparžaugu, ziedaugu sugu un biotopu) inventarizācija, pēc ekspertu 
izvērtēšanas tiks izveidoti mikroliegumi vai atcelta aizsardzības pazīme. 

• Mikroliegums „Olīvzaļajai cetrēlijai” – 13,6 ha platībā. 
• Dabas liegums „Eglone” – 138,4 ha lielā platībā. 
• Aizsargjoslas ūdenstecēm un ūdenstilpnēm, mitrainēm.  

 

Dunavas pagastā atrodas šādas Latvijas Valsts meži Dienvidlatgales 
mežsaimniecības atpūtas vietas: 

• atpūtas vieta „Celminieki” 259.kvartāla 9.nogabalā; 
• atpūtas vieta „Sēnīte” 187.kvartāla 51.nogabalā. 

Valsts mežu teritorijā netiek liegta brīva pieeja jebkuram apmeklētājam mežā 
– ogojot, sēņojot un atpūšoties. Visas valsts meža platības tiek iznomātas medību 
formējumiem. 

Teritorijas plānojuma uzdevumi 

(1) Attēlot vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. 
(2) Teritorijas plānojumā attēlot meža teritorijās aizsargājamo dabas teritoriju 

un mikroliegumu robežas. 
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(3) Saglabāt esošās meža platības. 
 

2.9. Purvi 
Dunavas pagastā purvi aizņem tikai 23,4 ha jeb 0,2 % no kopējās pagasta 

teritorijas. Purvi pārsvarā ir apauguši ar mežu un meliorēti. Lielākie purvi – 
Suņupurvs, Soitiškīnes jeb Almas purvs un Olājs, kurā notiek kūdra ieguve. Purvu 
teritorijas pārsvarā atrodas VAS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajā teritorijā. 

Informācija par pagastā esošajiem purviem sniegta pieejamas informācijas 
ietvaros. 

2.10. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 
 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas Latvijā nosaka 1993. gadā 

pieņemtais likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. Likums nosaka šādas 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas: dabas rezervāti, nacionālie parki, 
biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi un aizsargājamie 
ainavu apvidi.  

Dunavas pagastā atrodas īpaši aizsargājama dabas teritorija - dabas liegums 
„Eglone”, kas iekļauta Natura 2000 tīklā, kā arī pagasta teritorijā izveidoti 
mikroliegumi un atrodas dabas pieminekļi - dižkoki. 

 
Dabas liegums 
Dabas liegums „Eglone” (Tips B; vietas kods LV0530100) Natura 2000 

teritorija, platība 183 ha, dabas liegums izveidots 2004.gadā, lai saglabātu ES nozīmes 
meža biotopu – jaukti platlapju meži, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju 
sugas.  

Teritorijas atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu – apšu, egļu, 
bērzu mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi. Vairāki nogabali 
izdalīti kā dabiskie meža biotopi. Upes ielejā mēreni mitras pļavas, kā arī parkveida 
pļavas. Teritorijā vairāki dižkoki, ozoli, kas atrodas aizaugušajās pļavās un mežmalās. 
No aizsargājamiem augu, ķērpju un putnu sugām sastopamas – jumstiņu gladiola, 
parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija, baltmugurdzenis, 
vidējais dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna u.c. 

Dabas liegumam nav izstrādāts ne dabas aizsardzības plāns, ne individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Dabas liegumā pieļautās un aizliegtās darbības noteiktas Dunavas pagasta 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 
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Attēlā. Dabas lieguma „Eglone” robežu shēma 
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Mikroliegums – teritorija, kas tiek noteikta tikai īpašu retu sugu un to dzīves 
vietu (biotopu) aizsardzībai. Pagasta teritorijā atrodas mikroliegums Nr.70001 īpaši 
aizsargājamai ķērpju sugai – Olīvzaļā cetrēlija (Cetrelia olivetorum) 12,7 ha platībā 
un meža biotopam – apšu mežs un biokoks. Arī mikroliegumā aizliegtās vai 
ierobežotās darbības ir noteiktas Dunavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 

 
Dabas pieminekļi 
 

Nr.
p.k. 

Aizsargājamais 
dabas objekts 

Novietne Zemes 
piederība 

Objekta nozīme 

1. Ozols (dižkoks) Mežā – ceļa Nr.5 
un ceļa Nr.86 

tuvumā (107. kv., 
2.nog.) 

Saimniecība 
„Ezernieki” 

Valsts nozīmes 

2. Ozols (dižkoks) Eglaines upes 
labajā krastā, 35. 

meža kvartālā 

Tadenavas 
mežniecība 

Rajona nozīmes 

3. Ozols (dižkoks) Eglaines upes 
labajā krastā, 35. 

meža kvartālā 

Tadenavas 
mežniecība 

Valsts nozīmes 

4. Ozols (dižkoks) Eglaines upes 
kreisajā krastā, 

20.meža kvartālā 

Tadenavas 
mežniecība 

Rajona nozīmes 

5. Ozols (dižkoks) Eglaines upes 
kreisajā krastā, 

20.meža kvartālā 
(113 kv., 11.nog.)

Tadenavas 
mežniecība 

Rajona nozīmes 

6. Ozols (dižkoks) Tīruma malā pie 
novadgrāvja 

Saimniecība 
„Bērzi” 

Valsts nozīmes 

7. Ozols (dižkoks) Eglaines upes 
kreisajā krastā, 

20.meža kvartālā 
(113 kv., 11.nog.)

Tadenavas 
mežniecība 

Valsts nozīmes 

8. Ozols (dižkoks) Eglaines upes 
kreisajā krastā, 

20.meža kvartālā 

Tadenavas 
mežniecība 

Valsts nozīmes 

9. Ozols (dižkoks) Eglaines upes 
kreisajā krastā, 

20.meža kvartālā 
(11.nog.) 

Tadenavas 
mežniecība 

Valsts nozīmes 

10. Priede (dižkoks, 
nolauzta) 

Eglaines upes 
kreisajā krastā, 

20.meža kvartālā 

Tadenavas 
mežniecība 

Valsts nozīmes 

11. Liepa (dižkoks) Eglaines upes 
kreisajā krastā, 

20.meža kvartālā 
(113 kv., 11.nog.)

Tadenavas 
mežniecība 

Rajona nozīmes 

12. Ozols (savdabīgs koks) Eglaines upes 
kreisajā krastā, 

20.meža kvartālā 

Tadenavas 
mežniecība 

Rajona nozīmes 

13. Goba (savdabīgs koks) Eglaines upes 
kreisajā krastā, 

Tadenavas 
mežniecība 

Rajona nozīmes 
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20.meža kvartālā 
14. Egle (savdabīgs koks) 42. meža 

kvartālā, 
20.nogabalā pie 
20 pagasta ceļa 

atzara malā 

Tadenavas 
mežniecība 

Rajona nozīmes 

15. Ozols (dižkoks) Pie „Ozolnieku” 
mājām 

Saimniecība 
„Ozolnieki” 

Rajona nozīmes 

16. Ozols (dižkoks) „Ābolu” māju 
tuvumā 

Saimniecība 
„Vecdadži” 

Valsts nozīmes 

17. Ozols (savdabīgs koks) Pie pagasta ceļa 
Nr.63 pretī zemes 
gabalam 0306 – 

saimniecība 
„Ceriņzari” 

Pašvaldība Nav noteikts 

18. Ozols (dižkoks) Eglaines upes 
kreisajā krastā – 
novadgrāvja asā 
pagriezienā, 19 
meža kvartālā 

Tadenavas 
mežniecība 

Nav noteikts 

19. Egle (savdabīgs koks) Tīruma vidū, 
redzama no 

autoceļa Dunava 
– Rubene 

Saimniecība 
„Raubiški” 

Nav noteikts 

20. Egle (savdabīgs koks) Pie saimniecības 
„Stirnurags” 

Saimniecība 
„Stirnurags” 

Nav noteikts 

 
Pagastā esošās aizsargājamās dabas teritorijas shematiski attēlotas 

2.kartoshēmā „Aizsargājamās dabas teritorijas, objekti, kultūras pieminekļi. Tūrisma 
un rekreācijas objekti”. 

 
Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Parādīt teritorijas plānojumā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un 

mikroliegumu robežas, aizsardzības zonas. 
(2) Apbūves noteikumos noteikt saimnieciskās darbības ierobežojumus īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās un objektos.   
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Dabas liegums "Eglona"

APZĪMĒJUMI

Dunavas pagasta ģeogrāfiskais novietojums 
                 Jēkabpils rajonā

#"\

Teritorijas un objekti ar īpašu statusu:

Mikrolieguma teritorija

"8 Dižkoks

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
Vēstures piemineklis:

1 Dzejnieka Raiņa dzīves vieta (Nr.26)

#"\2 Avotiņu apmetne (Nr.887)

#"\3 Drancānu apmetne (Nr.889)

#"\4 Galenieku apmetne (Nr.890)

#"\5 Dignājas pilskalns un apmetne (Nr.891)

Arheoloģiskie pieminekļi:

#"\6 Dobkalnu viduslaiku kapsēta (Nr.888)

#"\7 Ružu senkapi (Nr.892)

#"\8 Strautmaļu senkapi (Nr.893)
2.kartoshēma. Aizsargājamās dabas teritorijas, objekti, 

kultūras pieminekļi.Tūrisma un rekreācijas objekti.

%%16 Ķiršu kapsēta

%%17
Daugavas kapsēta, apbedīti Dignājas mācītājs Kārlis 
Juliuss Veinrihs, vecā Stendera divas mazmeitas

%%18 Antona Rukmaņa, Dunavas Katoļu baznīcas 
prāvestu dzīves un darba vieta

%%19 Skudru kapsēta, apbedīti atbrīvošanas cīņu dalibnieki

%%20 Piemineklis Dunavas mācītājam, kuru nošāva
 boļševiki 1919.g.

%%21 Dunavas nacionālo partizānu kaujas vieta 
1945.g.5.decembrī

%%22 Ataugu mājas

%%23 "Saiešanas nams"- bijusī muižas magazinas klēts

%%24 Asara dzīvojamās un ražošanas ēku komplekss

%%25 Bijušās ēkas, apstādījumi Dunavas muižas vieta

%%26 Dignājas mācītāja muižas vieta, apstādījumi

%%27 Dignājas baznīcs saiešanas nams

%%28 Bijusī Līču skola

%%29 Marinovas pusmuižas ēku komplekss

%%30 Bijušais Cukuriņu krogs

Kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas un objekti:

%%1 Dunavas katoļu baznīca (1905)

%%2 Dunavas pagastskola (19.gs.beigas)

%%3 Māja, kurā dzimis veterinārzinātņu doktors,
LLA profesors Jānis Dzelde (1889-1956)

%%4 Ploņu sala Daugavā ar kapsētu

%%5 Divu lielu akmeņu krāvums "Rudzsētās"

%%6 Piemiņas zīme Daugavas plostniekiem

%%7 Māja, kurā dzīvoja un strādāja ārsts un rakstnieks 
Jānis Lejnieks ( Visvaldis) (1876-1938)

%%8 Dunavas nacionālo partizānu kaujas vieta (02.07.1945)

%%9 Piemiņas akmens pirtiņas vietā, kurā dzimis
 Jānis Pliekšāns - Rainis

%%10 Piemiņas plāksne un piemineklis Jānim Rainim

%%11
Dunavas kapsēta, apbedīti Lāčplēša kara
 ordeņa kavalieri: Eduards Veiss (1894-1969), 
Jānis Skudra (1886-1977)

%%12 Tadaines kapsēta

%%13 Vecā Dunavas kapsēta

%%14 Saulīšu kapsēta

%%15 Bertuļu kapsēta
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2.11. Teritorijas ainaviskais novērtējums 
Dunavas pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma DA 

malā Daugavas kreisajā krastā. Pagasta teritorijas, kas stiepjas gar Daugavas krastu ir  
līdzenuma ainava – mālaino limnoglaciālo un morēnas līdzenuma āraine, kuru klāj 
lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. Gar Daugavu ir unikālas ainavas – terasēta 
Daugavas ielejas un ielejveida pazeminājuma ainavas. No Daugavas puses dziļāk 
pagasta teritorijā stiepjas smilšainas līdzenuma mežāres. 

Pagastā tradicionāla ir lauku ainava – lauki, tīrumi, lauku apdzīvotām vietām 
raksturīga apbūve (viensētas, ciemu apbūve), mežu masīvi un nelielas purvu 
teritorijas.  

 
Autoceļu ainavas – autoceļiem ir galvenā nozīme apvidus īpatnību atklāšanā, 

jo autoceļu ainavas ir pirmais pagasta rādītājs. Pagastā autoceļu ainavas iedalās – 
atklātās ainavās, pārredzami lauksaimniecības zemju areāli un Daugavas upe, un 
mežainās ceļu ainavās. Sudrabkalna un Cukuriņu ciemu apbūves veidotas gar 
autoceļu V783 Jēkabpils – Dignāja - Ilūkste.  

 
Mežu ainavas – raksturīgākās un izplatītākās pagasta ainavas. Esošajiem 

mežiem ir svarīga ekoloģiska loma.  
 
Lauksaimniecības zemju ainavas – pārsvarā raksturīgas iekoptas tīrumu un 

ganību lauku ainavas, kas norobežojas ar meža stādījumiem. 
 
Virszemes ūdeņu ainavas - upes, ezeri, grāvji un pārmitras teritorijas. Salas, 

kas stiepjas Daugavā. 
 
Urbanizētās ainavas - ainavu telpa, kuru laika gaitā apdzīvojis un pārveidojis 

cilvēks. Ciemiem raksturīga „zaļa” vide – daudz koku, košumkrūmu saglabāšana starp 
dzīvojamām mājām, kas vidi dara pievilcīgu un draudzīgu iedzīvotājiem. Ciemos 
dominē mazstāvu (3-stāvu un mazāk) apbūve, izkliedēta privātmāju apbūve ap ciemu 
centriem. Cukuriņu ciemā dominē tikai mazstāvu dzīvojamo māju apbūve. Tipiskas ir 
nelielas apdzīvotas vietas – vairāku viensētu puduri ar piegulošām lauksaimniecības 
zemēm.  
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3. VIDES KVALITĀTE 

3.1. Atmosfēras aizsardzība 
Cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā: 

• stacionāro avotu izmeši, kas rodas siltumenerģētikā no katlumājām, 
rūpniecībā, lauksaimniecībā u.tml., gaistošie organiskie savienojumi, 
kas tiek emitēti no DUS uzpildes un uzglabāšanas vietām un ražošanas 
iekārtām, kurās tiek izmantoti organiskie šķīdinātāji; 

• mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta, dzelzceļa u.c. 
Pagasta teritorijā ir 1 uzņēmums/objekts, kam izsniegta integrētā B kategorijas 

atļauja piesārņojošai darbībai un 1 C kategorijas apliecinājums:  
• SIA „Eglainīte” Dunavas ciema ūdens saimniecības sistēma ar 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (B kategorijas atļauja Nr.JR-B 14 
derīga līdz 27.06.2009.); 

• SIA „Eglainīte” apsaimniekotai katlu mājai Kastaņu – 2c, Dunavas 
ciemā (C kategorijas apliecinājums Nr.JR-48, kurināmais – malka, 
sadedzināšanas iekārtas („Orions S2S”) ar ievadīto siltuma jaudu 2,13 
MW):  

 
3.1.tabula. Faktiskās emisijas no katlu mājas 2005., 2006. gadā [Statistikas 

pārskats „Nr.2 - Gaiss”, LVĢMA, 2007] 
Gads Cietās 

izkliedētās 
daļiņas 

CO2 NOx Kurināmā 
(koksne) 

patēriņš, t 
2005. 0,3 6,89 1,27 687 
2006. 0,33 7,45 1,37 742 

 
SIA „Eglainīte” apsaimniekotā katlu māja Kastaņu – 2c, Dunavas ciemā ar 

apkuri nodrošina trīs daudzdzīvokļu mājas (54 dzīvokļus) un pamatskolu (2432 m2). 
Apkurei tiek izmantota koksne un koksnes atlikumi. Katlumājas radītais piesārņojums 
ir neliels, tas nepasliktina ciema iedzīvotāju vides kvalitāti. 

Pārējās pagasta dzīvojamās (gan daudzdzīvokļu, gan individuālās) mājas, 
darījumu iestādes siltumapgādei izmanto autonomus apkures katlus vai krāsnis. 
Pašvaldībā nav rūpnieciska (ražošanas) rakstura uzņēmumi, kuru stacionārie avoti 
emitētu ievērojamus piesārņojuma apjomus, kā arī GOS emisijas avotu, izmeši gaisā 
galvenokārt veidojas no katlu mājām un krāsnīm, kurās izmanto vienu no videi 
draudzīgākajiem kurināmā veidiem – koksni. 

 
3.2. Ietekme no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

 
Dunavas ciems – pašvaldībā ar komunālo saimniecību (ūdensapgādi, 

kanalizāciju un atkritumu apsaimniekošanu) nodarbojas SIA „Eglainīte”. Dunavas 
ciema ūdenssaimniecības sistēmai ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 2004.gada jūnijā 
izsniegta B kategorijas atļauja Nr.JR – B 14, kas derīga līdz 2009.gada 27.jūnijam. 
Dunavas ciemā notekūdeņi tiek attīrīti bioloģiskās attīrīšanas iekārtās (turpmāk NAI) 
BIO-100 x 2 (identifikācijas Nr.A800197) ar kopējo jaudu 200 m3/dnn un biodīķī ar 
tilpumu 1900 m3. Attīrīšanas iekārtas ekspluatācijā nodotas 1988.gadā. Notekūdeņi 
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pēc attīrīšanas no NAI tiek novadīti Rožupītē (izplūdes identifikācijas Nr.N800049). 
Attīrīšanas iekārtām piesaistīto cilvēku skaits – 140, kā arī notekūdeņus uz NAI 
novada sabiedriskais un pakalpojumu sektors. 

 2005.gadā no NAI tika novadīti 9,417 tūkst.m3/a normatīvi tīri komunālie 
notekūdeņi, savukārt 2006.gadā – 12,254 tūkst.m3/a. B kategorijas atļaujā norādītais 
notekūdeņu novadīšanas limits – līdz 18796 m3/a vai 52,16 m3/dnn. 

Attīrīšanas iekārtu komplektā ietilpst: 
• mehāniskā attīrīšana ar mehānisko filtru (izceļams grozs); 
• sūkņu stacija (sūknētava); 
• gaisa pūtējs; 
• BIO – 100 (2.gab.); 
• bioloģiskais dīķis. 

SIA „Eglainīte” izsniegtajā B kategorijas atļaujā uzrādītas piesārņojošās vielas 
notekūdeņos, koncentrācijas, ko nedrīkst pārsniegt pie izplūdes no NAI (skatīt 
3.2.tabulu). 

 
         3.2.tabula. Emisiju robežvērtības un atļautā piesārņojuma slodze izplūdē

     [B kategorijas atļauja Nr.JR-B 14] 

 Piesārņojošā 
viela Vielas kods 

Maksimāli pieļaujamā 
piesārņojošo vielu 

koncentrācija, mg/l 

Piesārņojuma 
slodze, t/a 

BSP5 230 003 25 0,927 

Suspendētās 
vielas 230 026 zem 35 0,927 

Dunavas ciema 
NAI. 

Izplūdes 
Nr.N800049 

ĶSP 230 004 125 4,171 
 

Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos pirms un pēc Dunavas ciema NAI 
parādīta 3.3.tabulā. 

 
3.3.tabula. Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos no Dunavas ciema NAI  

 [LVĢMA, Vides laboratorijas Daugavpils nodaļa 
Testēšanas pārskats Nr.DA-06/248] 

Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l Analīzes vieta un 
datums SV BSP5 ĶSP N/NH4 Pkop Nkop 

Pirms NAI 
(11.05.2006.) - 74 + 7 179 + 21 20,7 + 

1,2 - - 

Pirms NAI 
(28.09.2006.) - 98 + 10 - - - - 

Pēc NAI (pārplūdes 
aka pēc biodīķa)  
(11.05.2006.) 

38 + 4 23 + 2 82 + 9 17,7 + 
1,0 

4,12 + 
0,28 

25,0 + 
1,3 

 
Pēc NAI (pārplūdes 
aka pēc biodīķa) 
(28.09.2006.) 

27 + 3 35 + 4 119 + 14
 

13,7 + 
0,8 

5,11 + 
0,34 

15,2 + 
0,8 

RVP izdotajā atļaujā 
noteiktās prasības 

zem 
35 25 125 - bez 

limita 
bez 

limita 
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Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbojoties bioloģiskā režīmā pilnībā nespēj 

nodrošināt atļaujā noteiktās robežvērtības tādām vielām kā suspendētās vielas un 
bioloģiskam skābekļa patēriņam, piesārņojuma koncentrācijas nedaudz pārsniedz 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, nepieciešama paškontrole atsevišķos 
tehnoloģiskajos posmos. 

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Rožupītē, kur 1 reizi gadā 100 m augšpus un 
100 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas veic virszemes ūdens kvalitātes monitoringu 
(skatīt 3.4.tabulu). 

 
3.4. tabula. Piesārņojuma līmenis Rožupītē abpus notekūdens izplūdes vietām 

[LVĢMA, Vides laboratorijas Daugavpils nodaļa 
Testēšanas pārskats Nr.DA-06/249, 28.09.2006.] 

Parauga ņemšanas vieta  
 

Nosakāmais rādītājs, mg/l 
 

Rožupīte ~ 100 
m augšpus NAI 
izplūdes vietas  

Rožupīte ~ 100 m 
lejpus NAI izplūdes 

vietas  
 

Suspendētās vielas 4,0 + 1,3 3,5 + 1,1 
BSP5 4,5 + 0,5 4,1 + 0,4 
N/NH4 0,013 0,011 
N/NO2 0,028 + 0,002 0,027 + 0,002 
Pkop. 0,09 + 0,01 0,11 + 0,01 

 
Sudrabkalna ciems – notekūdeņi no ciema divām daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām centralizēti tiek novadīti uz nosēdaku, kuras tilpums ~ 20 m3. Tālāk 
notekūdeņi tiek izvesti uz Dunavas ciema bioloģiskām NAI. 

 
Pārējos pagasta ciemos un apdzīvotās vietās notekūdeņus novada uz 

krājrezervuāriem ar izvešanu vai iesūcināšanu gruntī, kā arī daudzās individuālās 
mājās ir sausās āra tualetes.  

 
Notekūdeņu dūņas 
Kopā saražoto dūņu daudzums 2006.gadā bija 1,1 tonnas (neapstrādātas 

notekūdeņu dūņas). Toksisko vielu piemaisījumu un smago metālu saturu dūņās nav 
iespējams noteikt, jo dūņu analīzes netiek veiktas. 

3.3. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas 
Saskaņā ar v/a Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu 

bāzi par piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, Dunavas pagastā nav ne 
piesārņotas, ne potenciāli piesārņotas vietas.  

Pie potenciāli piesārņotām vietām pagastā varētu minēt bijušo degvielas 
uzpildes staciju, bijušās lielfermas u.c. ražošanas uzņēmumus, kā arī atkritumu 
izgāztuvi. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” un likumu „Par piesārņojumu” pašvaldībai 
ir jāapzin piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, lai samazinātu potenciāli 
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piesārņotu vietu daudzumu un veiktu sanācijas darbus vietās, kur ir notikusi 
piesārņošana. 

3.4. Atkritumu apsaimniekošana 
Dunavas pagasts ir iekļauts Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas 

reģionā. Pašvaldībā ar atkritumu apsaimniekošanu nodarbojas SIA „Eglainīte”, kurai 
2007.gadā izsniegta atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas 
atļauja Nr.JASA – 04/07 (atļauja derīga līdz 2007.gada beigām) un atkritumu 
apglabāšanas atļauja Nr.JAAa-02 (atļauja derīga līdz 2008.gada beigām). Pagastā no 
1985.gada darbojas sadzīves atkritumu izgāztuve „Prūsāni”, kopējā platība – 2,2 ha, 
aktīvi izmantojamā platība – 0,9 ha. Izgāztuve ierīkota uz pašvaldības zemes. Saskaņā 
ar Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas plānu Dunavas pagasta izgāztuve 
„Prūsāni” ir paredzēta slēgt 2008.gadā. Pēc pagasta izgāztuves slēgšanas nav īstas 
skaidrības par to, kur turpmāk tiks vesti atkritumi, viena no vietām varētu būt 
Jēkabpils rajona izgāztuve „Plaušu kalni” Salas pagastā.  

2006.gadā apglabātais nešķirotu sadzīves atkritumu daudzums izgāztuvē 
sastādīja 18 t. 

Pašvaldībā ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.4 „Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi” (22.09.2006.). Noteikumi ir saistoši visām Dunavas 
pagasta administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām, kas 
rada atkritumus. Noteikumos noteikti vispārīgie noteikumi, sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju mērķi un uzdevumi, sadzīves atkritumu ražotāju pienākumi un 
atbildība, atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pienākumi, prasības bīstamo 
atkritumu savākšanai, uzglabāšanai un noglabāšanai, maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, kā arī atbildība par šo noteikumu neievērošanu. Pašvaldībai saskaņā 
ar atkritumu apsaimniekošanas likumdošanu ir jāpiedalās atkritumu dalītās vākšanas 
un pārstrādes sistēmas izveidē. Atkritumu šķirošana pagastā netiek veikta, nav arī 
ierīkoti speciāli sadzīves tehnikas nodošanas punkti, kā arī nav konteineri izlietoto 
bateriju nodošanai u.c. atkritumu veidu šķirošanai. 

 

Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Uzrādīt teritorijas plānojumā sanitāro aizsargjoslu gar notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu. 
(2) Attēlot teritorijas plānojumā sanitāro aizsargjoslu ap atkritumu izgāztuvi 

„Prūsāni”. 
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4. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN PAKALPOJUMU 
NODROŠINĀJUMS 

4.1. Iedzīvotāju raksturojums 
 
Uz 2007. gada 12. augustu Dunavas pagastā iedzīvotāju skaits bija 836 

iedzīvotāji jeb 1,6 % no Jēkabpils rajona iedzīvotājiem. Iedzīvotāju blīvums – 7,0 
cilvēki uz km2. 

Līdz darbaspējas vecumam uz šo datumu pašvaldībā bija 162 iedzīvotāji, t.sk. 
86 sievietes un 76 vīrieši, darbspējas vecumā 445 iedzīvotāji, t.sk. 249 vīrieši un 196 
sievietes un virs darbspējas vecuma 212 iedzīvotāji, t.sk. 79 vīrieši un 133 sievietes. 
[Centrālās statistikas pārvaldes dati]  

Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem Dunavas pagastā iedzīvotāju 
sadalījums pēc nacionālā sastāva ir sekojošs: latvieši – 801 jeb 96 %, krievi – 28 jeb 
3,3 %, citas tautības – 7 jeb 0,8 %. Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
pagastā nav būtiski mainījies, tas ir pamatā latvisks. Procentuālo sadalījumu skatīt 
4.1.attēlā.  

Krievs
3%

Latvietis
97%

 
4.1.attēls. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs uz 2007. gada 1. janvāri. 

 
Pēc valstiskās piederības Dunavas pagastā 98,2 % jeb 829 iedzīvotāji ir 

Latvijas pilsoņi un 1,7 % jeb 14 iedzīvotāji ir nepilsoņi, 1 iedzīvotājs ārvalstnieks. 
Laika posmā no 2005. gada līdz 2007. gada pusgadam pagastā ir piedzimuši 8, 

bet miruši 62 iedzīvotāji (skatīt 4.1.tabulu). Dabiskā kustība divarpus gadu laikā ir 
bijusi negatīva – iedzīvotāju skaits pagasta teritorijā samazinājies par 54 
iedzīvotājiem. [Dunavas pagasta padome] 
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4.1. tabula. Iedzīvotāju dabiskā kustība pagastā  

[Dunavas pagasta padome] 
 2005 2006 2007. 

pusgads 
Dzimuši 1 4 2 
Miruši 18 17 9 

Dabiskais 
pieaugums 

-17 -13 -7 

 
Apskatot bērnu vecumu un dzimumstruktūru (skatīt 4.2.attēlu) vecumā līdz 6 

gadiem novērojams neliels vīriešu pārsvars, savukārt vecumā no 7 līdz 18 gadiem ir 
vērojams neliels sieviešu pārsvars. [Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 
Iedzīvotāju reģistrs]  
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4.2.attēls. Bērnu vecuma un dzimumstruktūra uz 2007. gada 1. janvāri. 

 
Pēc 2000. gada Tautas skaitīšanas rezultātiem Dunavas pagasta iedzīvotājiem, 

kuri ir 15 un vairāk gadu vecumā 39,4 % ir pamatskolas izglītība, 24,4 % - vispārējā 
vidējā, 15 % - vidējā speciālā, 7,1 % - sākumskolas izglītība, 4,3 % - augstskolas 
izglītība, tikpat 4,3 % izglītība mazāk par 4.klasēm un 3 % pagasta iedzīvotāji nav 
norādījuši izglītības līmeni. (skatīt 4.3.attēlu).  
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Pamatskolas
41%

Augstākā izglītība
4%

Nav norādīta
3%

Mazāk par 
4.klasēm

4%

Sākumskolas
7%

Vispārējā vidējā
25%

Vidējā speciālā
16%

 
4.3.attēls. Iedzīvotāju izglītības līmenis (%) Dunavas pagastā.  

 
Viens no rādītājiem, kas vislabāk parāda legālās uzņēmējdarbības aktivitāti ir 

nodokļu ieņēmumi. Saskaņā ar LR Valsts ieņēmuma dienesta Zemgales reģionālās 
iestādes Jēkabpils nodaļas sniegto informāciju 2006.gadā valsts kopbudžetā iekasēto 
nodokļu ienākumi no Dunavas pašvaldības iedzīvotājiem bija 82412,87 Ls, 
iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātāju skaits – 264. 2006.gadā lielākās iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa iemaksas budžetā veikuši sekojoši uzņēmumi, kuros strādājuši 
Dunavas pagasta iedzīvotāji:  

• Bebrenes profesionālā vidusskola; 
• Dignājas pagasta padome; 
• Dunavas pagasta padome; 
• SIA „Eglainīte”; 
• SIA „Jēkabpils centrālā slimnīca”; 
• Jēkabpils rajona policijas pārvalde; 
• SIA „Kemira GROWHOW”; 
• SIA „Latvijas valsts meži”; 
• SIA „Mūsa motors Rīga”; 
• SIA „Tele2”; 
• SIA „Tilde”; 
• z/s „Rītausmas”; 
• AS „Nordeka”.  

4.2. Mājokļu raksturojums 
Tautas skaitīšanā 2000. gadā ir iegūta informācija, kas raksturo iedzīvotāju 

apdzīvotos mājokļus pēc to uzcelšanas perioda un nodrošinājuma ar labierīcībām.  
Lielākā daļa (41 %) Dunavas pagasta iedzīvotāji dzīvo no 1919. gada līdz 

1945. gadam celtos mājokļos. Pēc 1996. gada celtos mājokļos dzīvo 11 pagasta 
iedzīvotāji jeb 1,1 %. Vēl liels iedzīvotāju skaits (15 %) dzīvo mājokļos, kas celti līdz 
1918.gadam, 11 % dzīvo mājokļos, kas celti no 1971.gada līdz 1980.gadam. 
Mājokļos, kas uzcelti laika posmā no 1961.gada līdz 1970.gadam dzīvo 10 % no 
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pagasta iedzīvotājiem (skatīt 5.5.attēlu.). Pēdējo septiņu gadu laikā uzceltos mājokļos 
dzīvo 11 iedzīvotāji. 
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5.5.attēls. Iedzīvotāju mājokļu raksturojums pēc to uzcelšanas perioda.  

 
Iedzīvotāju nodrošinājums ar labierīcībām Dunavas pagastā ir samērā labs, 

galvenokārt Dunavas un Sudrabkalna ciemos. Gandrīz visiem pagasta iedzīvotājiem ir 
pieejama mājoklī virtuve (99,9 %) un elektrība (100 %), kā arī gāze (60 %) un vanna, 
duša vai pirts (90 %). Ūdensvads mājoklī, kanalizācija un tualete ir pieejama 33 % 
pagasta iedzīvotāju. Siltumapgāde katrā mājoklī ierīkota individuāli. Ar karsto ūdeni 
mājoklī ir nodrošināti 65 % pagasta iedzīvotāji, izmantojot karstā ūdens uzsildīšanai 
boilerus. 

4.3. Apdzīvojuma struktūra 
Apdzīvotas vietas ir dažāda lieluma iedzīvotāju koncentrācijas vietas. LR 

likumā “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto 
vietu statusa noteikšanu” (AP, spēkā ar 06.06.1991. ar grozījumiem) apdzīvotā vieta 
definēta kā teritorija, kurā pastāvīgi dzīvo cilvēki un kurā ir izveidoti materiālie 
priekšnoteikumi teritorijas apdzīvošanai (9. pants).  

Lauku apdzīvotās vietas iedalās:  
• ciemos, kurās vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta apbūve un kur 

dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji; 
• viensētās - savrupas lauku sētas. 

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 struktūru pagastos var raksturot pēc 
iedzīvotāju koncentrācijas pakāpes lielākajās apdzīvotajās vietās, pirmām kārtām 
pagasta centros, kā arī iedzīvotāju blīvuma viensētās un ciemos. [J.Turlajs, G.Milliņš 
„Latvijas apdzīvotās vietas”]. 

Pēc Latvijas apdzīvoto vietu klasifikācijas kritērijiem Dunavas pagastā ir viens 
vidējciems – Dunava, divi mazciemi – Cukuriņi, Sudrabkalns un viens skrajciems – 
Rullīši, kā arī citas apdzīvotās vietas – Tadenava, Putraimi, Jērāni, Celminieki, 
Jadvigova, Marinova, Riteņi, Ružas. Pagasta teritorijā ir arī citi, mazāki izteikti 
(izkliedēti) lauku sētu puduri, kas saglabājuši senos nosaukumus. 
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5.2.tabula. Dunavas pagasta lielāko ciemu galvenie rādītāji 

 [Dunavas pagasta padome] 
Ciema nosaukums Platība, ha Iedzīvotāju skaits 

(uz 01.01.2007.) 
Dunava 67,9 160 
Sudrabkalns 96,2 120 
Cukuriņi (Cukurine) 16,1 26 
 

Pagasta administratīvais centrs Dunava izvietojusies pie Eglones upes ietekas 
Daugavā. Blīvāk apdzīvotās vietas Sudrabkalns no pagasta centra atrodas 6 km 
attālumā, Cukuriņi – 15 km uz dienvidiem no pagasta centra, Tadenava – 8 km uz 
rietumiem no pagasta centra. Agrārās viensētas samērā vienmērīgi izvietojušās pa 
pagasta lauku teritoriju, lielāku apdzīvotību sasniedzot tuvāk Daugavai un lielākām 
apdzīvotām vietām. Izzudušas galvenokārt viensētas, kas atradās perifērijā, mežos, 
mežu pamalēs, gar Eglones upes krastiem. 

 
Dunavas ciems 

Dunavas ciems ar 160 (18,9 % no pagasta iedzīvotāju kopējā skaita) 
iedzīvotājiem ir pagasta lielākā apdzīvotā vieta un administratīvais centrs.  

Dunava kā apdzīvota vieta minēta kopš 18.gs. Šeit 1785.gadā bija koka 
baznīca, vēlāk izveidojās Podunajas muižas centrs (sagrauts 1.pasaules kara laikā). 

Dunavas ciema centra apbūvi veido: 
• pagasta padome, kas izvietota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

“Kastaņas” pirmajā stāvā; 
• pasta nodaļa “Dunava”, kas atrodas tajā pašā mājā, kur pagasta 

padome; 
• bibliotēka, arī atrodas mājā, kur izvietota pagasta padome; 
• doktorāts, aptieka, atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Oši”; 
• Dunavas Romas katoļu baznīca; 
• mācītāja māja; 
• Dunavas pamatskola, sporta laukums; 
• Dunavas vecā skola (ēka stāv tukša); 
• 3 veikali (JTES veikals, IU „Ikrs”, z/s veikals „Tūjas”), veikals -   

kafejnīca „Rītausmas”; 
• 8 gab. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas; 
• 20 gab. individuālās dzīvojamās māja; 
• automašīnu garāžas; 
• sabiedriskā autobusa pieturvieta; 
• bijusī Asara kokzāģētava, dzirnavas; 
• kopējās personīgo lopu kūtiņas; 
• notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas; 
• artēziskais urbums un ūdenstornis; 
• ugunsdzēsības ūdensbaseins; 
• u.c. inženierkomunikācijas. 

Pie daudzdzīvokļu mājām un gandrīz pie visām sabiedriskajām ēkām var 
piekļūt pa labiekārtotām ielām. Ciemā darbojas centralizētā ūdensapgāde un 
kanalizācija. 
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Sudrabkalna ciems 
Pagasta otrs lielākais ciems ir Sudrabkalni ar 120 iedzīvotājiem jeb 14,2 % no 

pagasta iedzīvotāju kopējā skaita. Ciems atrodas 5 km uz Z no Dunavas ciema. Pirms 
Sudrabkalna pievienošanas Dunavas padomju saimniecībai ciems attīstījās kā kolhoza 
centrs uz bijušās Dignājas mācītājmuižas bāzes (sagrauta 1.pasaules kara laikā). 
Sudrabkalns strauju attīstījās 70. – 80.gados. Tajā laikā galvenokārt sabūvēja 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un ražošanas ēkas (mehāniskās darbnīcas, kaltes, 
lopkopības fermu), sabiedriskajām vajadzībām izmantoja esošās ēkas. Patlaban 
daudzas ražošanas ēkas ir pamestas, neapsaimniekotas. 

Ciema apbūve izvietojusies gareniskā virzienā gar Daugavu. Ciemā ir vairāki 
arheoloģijas pieminekļi – Galenieku apmetne, Avotiņu apmetne, Strautmaļu senkapi. 
Ciema apbūvē galvenokārt dominē saimniecības un ražošanas ēkas, no kurām 
vairākas netiek izmantotas, kā arī individuālo māju apbūve. 

Sudrabkalna ciema apbūvi veido: 
• 2 gab. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un vairākas individuālās mājas 

ar saimniecības ēkām; 
• JTES veikals; 
• centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija; 
• Daugavas kapsēta (vecā un jaunā daļa); 
• Kopējās personīgo lopu kūtis; 
• Sabiedriskā transporta pieturvieta; 
• Laivu piestātne (sakariem ar Ploņu salu); 
• Mehāniskās darbnīcas, graudu kalte, bijušās cūku fermas un klubs 

(Luterāņu draudzes māja). 
 
Cukuriņu (Cukurines) ciems  
 Cukuriņu ciems no pagasta centra Dunavas atrodas 13,5 km attālumā, virzienā 
uz Ilūksti. Ciems veidojies pie Daugavas pārceltuves (vairs nepastāv) pretī Nīcgales 
baznīcai Daugavas pretējā krastā. Apdzīvotā vieta ir neliela, bet kompakta. Ciemā 
dzīvo 26 iedzīvotāji. Nav pieejami nekādi sociālās infrastruktūras pakalpojumi. Šeit ir 
sabiedriskā transporta gala pieturvieta. 
 
Citas apdzīvotās vietas 
 Tadenava (Tadaine) 
 Tadenava atrodas 8 km uz R no Dunavas ciema, meža ieskauts. Tadenava ir 
bijušais pusmuižas centrs, kur dzimis slavenais latviešu dzejnieks Rainis. Te iekārtots 
dzejnieka memoriālais muzejs. 
 Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2007. – 17 iedzīvotāji. 
 Tadenava ir bijušais mežniecības centrs, kurā kādreiz darbojās klubs, ir 
saglabājusies bibliotēka, pie kuras uzstādīts Interneta tornis. Tadenavā ir pieejams 
viens veikals. Dzīvojamais sektors – 3 zemnieku saimniecību dzīvojamās mājas ar 
saimniecības ēkām. 
 

Putraimi - atrodas 0,8 km no Dignājas pilskalna un 2 km no Sudrabkalna 
ciema, pie Jēkabpils – Ilūkstes ceļa. Šajā vietā ir 6 kompakti izvietotas lauku sētas, 
kur dzīvo 12 iedzīvotāji. 

 
Jērāni - 4 lauku sētas Sudrabkalna R malā.  
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Celminieki – atrodas 10 km attālumā no pagasta centra Dunavas. Izveidojušies 
ap 380 ha lielā regulāras formas teritorijā, ko ieskauj meži. Šeit skraji izvietotas ap 20 
lauku sētām. Šī vieta bijusi līdums kareivju zemēm.  

 
Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Noteikt pagasta Dunavas, Sudrabklana un Cukuriņu ciemu robežas un 

izstrādāt Dunavas un Sudrabklana ciemu perspektīvo zonējumu 
M 1: 5000. 

(2) Parādīt perspektīvās apbūves teritorijas pagasta teritorijā. 

4.4. Pakalpojumi un sociālā infrastruktūra 
Sociālā infrastruktūra Dunavas pagastā veidojusies kā teritorijas apdzīvojuma 

sastāvdaļa un sociālās infrastruktūras objektu izvietojumu teritorijā nosaka 
pieprasījums pēc attiecīgā veida pakalpojumiem, kas cieši saistīts ar iedzīvotāju 
skaitu, to vecumstruktūru, kā arī ar pastāvošo apdzīvoto vietu īpašībām. Sabiedriskie 
pakalpojumi (izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, mazumtirdzniecības u.c.) 
galvenokārt koncentrējušies pagasta administratīvajā centrā Dunavā.  
 Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 
lēmējorgāns – Dunavas pagasta padome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības 
institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 
Pagasta padome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 
darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu1. 
 Pagasta padome, atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes 
vēlēšanu likums, sastāv no 7 deputātiem. 
 Pašvaldībā darbojas finanšu komiteja 4 locekļu sastāvā un sociālo jautājumu 
komiteja 3 cilvēku sastāvā, lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu padomes 
lēmumprojektus. 

 
Pašvaldības iestādes  

• Dunavas pamatskola; 
• Dunavas kultūras nams (nedarbojas); 
• Dunavas bibliotēka; 
• Tadenavas bibliotēka; 
• Pagasttiesa; 
• Dzimtsarakstu nodaļa. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu (100 %) turētāja kapitālsabiedrībā SIA „Eglainīte”, 
kas nodarbojas ar komunālo saimniecību pagastā. 

 
Izglītības iestādes 

 
Dunavas pagastā iespējams iegūt pamatizglītību Dunavas pamatskolā. Jaunā 

Dunavas pamatskola uzcelta 1988.gadā. Vecā skolas ēka stāv tukša. Pamatskolā ir 
ierīkota datorklase, pieejams arī Internets, bibliotēka, kur skolēniem pieejama 

                                                 
1 Dunavas pagasta padomes 2005.gada saistošie noteikumi Nr.4 “Dunavas pagasta pašvaldības 
nolikums” 
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nepieciešamā papildliteratūra mācību priekšmetos, darbojas vairāki pulciņi, skolēni 
iesaistās dažādos projektos. Skolas telpās notiek pagasta kultūras pasākumi.  

Skolēnu skaits pēdējos mācību gados ir strauji samazinājies, 2007./2008.g. 
mācību gadu uzsāka 57 skolēni. 2006./2007.mācību gadu absolvēja 9 skolēni. 
Skolotāju skaits 12, tehnisko darbinieku skaits 7. 
 Skolēnu skaits pamatskolā: 

• 2005./2006. mācību gadā – 76. 
• 2006./2007. mācību gadā - 65. 
• 2007./2008. mācību gadā - 57. 

 
Kultūras, kultūrizglītības un reliģijas iestādes/būves 
 
 Pagastā darbojas trīs bibliotēkas un Dunavas Romas katoļu baznīca. 

Dunavas bibliotēka atrodas Dunavas ciemā, „Kastaņas -13”. Bibliotēkā bez 
grāmatu fonda var iepazīties arī ar laikrakstiem un žurnāliem.  

 
Bibliotēkas izmantošana 2006. 

Bibliotēkas krājums 7835 
Lietotāju skaits 309 
Apmeklējumu skaits 6484 
Izsniegums 14987 
 
Tadenavas bibliotēka atrodas Tadenavā, meža ieskautā vietā. Pie bibliotēkas 

ir uzstādīts Interneta pieslēguma tornis. Tadenavas bibliotēka darbojas sadarbībā ar 
Jāņa Raiņa muzeju (notiek kopīgi pasākumi, izstādes utt.).  

 
Bibliotēkas izmantošana 2006. 

Bibliotēkas krājums 3245 
Lietotāju skaits 65 
Apmeklējumu skaits 718 
Izsniegums 1699 
 
Padomju varas gados Dunavas pagasta Sudrabkalnā arī darbojās bibliotēka, ko 

vēlāk slēdza. 
Bibliotēku uzdevums ir nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, 

neierobežotu, bezmaksas bibliotekāros un informācijas pakalpojumus, komplektēt 
bibliotēkas fondu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt fondu un citu 
materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību. Organizēt bibliotēkas literatūru un 
lasīšanu popularizējošus pasākumus, piedalīties rajona bibliotēku kopkataloga 
veidošanā, iesniedzot ziņas par fonda sastāvu rajona galvenajai bibliotēkai, regulāri 
sniegt nepieciešamo informāciju rajona bibliotēkai, kā arī ievērot bibliotēku darbu 
regulējošos normatīvos aktus, darba tehnoloģijas pamatprasības, norādījumus un 
metodiskos ieteikumus.  

 
Agrākais kultūras nams atradās Tadenavā, patlaban tajā kultūras pasākumi 

nenotiek. Kultūras pasākumi tiek rīkoti Dunavas pamatskolā, jo tā atrodas pagasta 
centrā. Kultūras pasākumus organizē kultūras darba organizatore. 
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 Braucot uz Dunavas pagasta centru jau no attāluma ir redzams skaistās 
Dunavas Romu katoļu baznīcas tornis. Baznīca ir pašvaldības nozīmes aizsargājams 
arhitektūras piemineklis. 

 Attēlā. Dunavas Romas katoļu 
baznīca [foto L.Dimitrijeva]

 
 
Veselības aprūpe 
 

Veselības aprūpi pagasta iedzīvotājiem nodrošina Valērijas Bolotovas ģimenes 
ārsta prakse un Ritas Zolūnes ģimenes ārsta prakse, pieejami stomatologa un 
fizioterapijas pakalpojumi. Ģimenes ārstes V.Bolotovas pacientu skaits – 563 cilvēki, 
R.Zolūnes pacientu skaits – 198 cilvēki. 

Medicīnas pakalpojumu punkts atrodas Dunavas ciema daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā. Turpat atrodas un darbojas SIA „Meža aptieka” (Ģimenes aptiekas 
46.filiāle). No 2003.gada Dunavā darbojas SIA „Jēkabpils rajona slimnīcas” 
neatliekamās medicīniskās palīdzības Dunavas filiāle, kas apkalpo arī apkārtējo 
pagastu (Dignājas, Rubeņu, Zasas u.c.) iedzīvotājus. Šajā filiālē nodarbināti 12 
darbinieki. 
 
Sociālā palīdzība 
 

Pagastā ir viens pastāvīgā darbā esošs sociālais darbinieks, kura funkcijās 
ietilpst sociālā darba organizēšana un veikšana.  
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Pašvaldība veic savtarpējos norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem 
vispārējā profila sociālās aprūpes iestādēs SIA “Aknīstes veselības un sociālās 
aprūpes centrs”, “Jēkabpils rajona pansionāts”. Sociālās aprūpes iestādēs uzturas 4 
pagasta iedzīvotāji. 

Sociālie pakalpojumi: 
• GMI pabalsti; 
• mājas aprūpe; 
• pabalsti mājas aprūpei un apbedīšanas pabalsts. 

 
Sabiedriskā kārtība un tiesiskā aizsardzība 
  
 Par sabiedrisko kārtību pagastā gādā Valsts policijas pilnvarotais iecirkņa 
inspektors.  
 Dunavas pagasttiesa veic funkcijas, kas tai noteiktas ar likumu: risina bērnu 
aizsardzības jautājumus, palīdz iedzīvotājiem kārtot mantojuma lietas, veic notariālās 
darbības.  

 
Mazumtirdzniecība un citi pakalpojumi 
 

Nosaukums Atrašanās vieta Pakalpojums 
SIA “JTES” „Dālderi”, Dunavas ciems, 

Dunavas pagasts 
Pārtikas preču veikals 

SIA “Rītausmas” Dunavas ciems, Dunavas 
pagasts 

Veikals - kafejnīca 

SIA “Meža aptieka”  Dunavas ciems, Dunavas 
pagasts 

Aptieka 

SIA “JTES” Nr.59 Sudrabkalna ciems Veikals - kafejnīca 
SIA „JTES” veikals Nr.55 „Kaļķi”, Dunavas pag. Veikals 
SIA „JTES” veikals Nr.58 „Tadaine”, Dunavas pag. Veikals 
Veterinārārsts Jānis 
Stikāns 

„Kastaņas”, Dunavas pag. Veterinārārsta privātprakse 

Jēkabpils raj. E.Urbānes 
IU „IKRS” 

„Kastaņas – 1”, Dunavas 
pagasts 

Veikals – kafejnīca 
„Ābelīte” 
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5. INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

5.1. Ūdensapgāde 
Komunālos pakalpojumus pagastā sniedz SIA „Eglainīte”, kas ir izveidota ar 

pagasta padomes pamatkapitālu 100 % apmērā. 
Centralizēta ūdensapgādes sistēma pagastā ir ierīkota Dunavas un Sudrabkalna 

ciemos.  
Dunavā centralizētā ūdensapgādes sistēma ekspluatācijā nodota 1988.gadā, 

projekta izstrādes gads no 1972. – 1987.gada [Dunavas ūdensapgādes sistēmas 
tehniskā pase, pēc stāvokļa uz 2003.gada 1.janvāri]. Kopējais ūdensapgādes ielu tīklu 
garums ciematā ir 0,34 km, to veido ķeta caurules. Pievadu garums – 1,03 km, no 
tērauda un polietilēna caurulēm. No ūdensapgādes tīkla pieslēgumi ir 17 mājām.  

Centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumus izmanto – 7 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (88 dzīvokļi), 11 individuālās mājas, 3 veikali un 
Dunavas pamatskola. Ciemā nav ražošanas uzņēmumu, ūdens tiek izmantots tikai 
sadzīves vajadzībām.  

Centralizētai ūdensapgādei ūdens ciemā tiek ņemts no vienas artēziskās akas, 
(LVĢMA DB Nr.13462) (skatīt 5.1. tabulu). 

 
5.1. tabula. Dunavas ciema centralizētai ūdensapgādei izmantojamā artēziskā 

urbuma raksturojums un atļautā pazemes ūdens ieguves daudzums  
[B kategorijas atļauja Nr.JR-B 14] 

Ūdens ņemšanas avots (ūdens objekts vai urbums)
 

Ūdens daudzums Ūdens avota 
identifikācijas 

numurs Nosaukums 
un atrašanās 
vieta (adrese) 

Ģeogrāfiskās 
koordinātas 

Ūdens 
saimnie-
ciskais 
kods 

m³
 
/ 

dienā 
m³/a 

P800022 
(LVĢMA DB 

Nr.13462)  

Dunavas 
ciems 

D2br+D3gj 
26º12’18” 56°12’55” 43300000  55,61  20055,25 

 
Urbumam noteikta 10 m stingrā režīma aizsargjosla un 90 m ķīmiskā 

aizsargjosla (pie ūdens patēriņa 20410 m3/a). 
Blakus artēziskajam urbumam atrodas ūdenstornis, kurš ekspluatācijā nodots 

1988.gadā, tilpums 25 m3, tvertnes materiāls – tērauds.  
2005.gada LIFE projekta ietvaros tika veikta rekonstrukcija atdzelžošanas 

stacijai, kā rezultātā krasi uzlabojusies kvalitāte dzelzs daudzuma rādītājiem dzeramā 
ūdens sastāvā. Manāmi uzlabojusies ūdens kvalitāte, kas atbilst normatīvajām 
prasībām. ES LIFE projekta „Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas 
izveide, balstoties uz ekosistēmas pieeju un plašu sabiedrības līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā vietējā līmenī” mērķis ir samazināt piesārņojumu Ziemeļsusējas upes 
baseinā, stiprināt vietējās sabiedrības kapacitāti ES direktīvu īstenošanai, radīt jaunu 
upes baseina apsaimniekošanas sistēmu, kā arī parādīt izvēles iespējas attīrīšanas 
iekārtu rekonstruēšanā un dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai mazās pašvaldībās.
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5.2.tabula. Ūdens kvalitātes rādītāji [Pārtikas un veterinārais dienests Nacionālais 

diagnostikas centrs Latgales reģionālā laboratorija, 2007.] 
Rādītāji Dunavas 

pagasts 
Dunavas 

pamatskola, 
krāns 

Maksimāli 
pieļaujamā 

norma 
Dzelzs, mg/l 1,0 1,0 0,40 mg/l 
Duļķainība, 
mg/dm3 
NTU 

 
3,7 
6,5 

 
- 

6,5 

Pieņemama 
patērētājam un 
bez būtiskām 

izmaiņām 
Amonija joni, mg/l 0,66 0,69 0,50 mg/l 
Oksidējamība, 
mgO2/l 

- - 5,0 mg/lO2 

Mangāns, mg/l - - 0,05 mg/l 
Krāsa, mgPt/l 5 5 Pieņemama 

patērētājam un 
bez būtiskām 

izmaiņām 
Elektrovadītspēja, 
µS/cm 

550 550 2500 µS/cm-1 pie 
20oC temperat. 

Vides reakcija pH - 7,26 6,5-9,5 
Smarža pie +200C 
                  + 600C 

- 
- 

0 
0 

Pieņemama 
patērētājam un 
bez būtiskām 

izmaiņām 
Garša, balles - 0 Pieņemama 

patērētājam un 
bez būtiskām 

izmaiņām 
 

 Dzeramā ūdens kvalitāte Dunavas ciemā kopumā atbilst maksimāli 
pieļaujamām normām, izņemot kvalitātes rādītāju dzelzs rādītājam. 

 
 Sudrabkalnā darbojas viens artēziskais urbums (VĢD DB Nr.13463), kurš 
ierīkots 1991.gadā. 
 Kopējais ūdensapgādes pievadu tīklu garums ciemā ir 0,26 km, to veido 
polietilēna caurules. 
 Ar centralizēto ūdensapgādi nodrošina 2 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (30 
dzīvokļi). Ciemā nav ražošanas uzņēmumu, ūdeni izmanto tikai sadzīves vajadzībām. 
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5.2. Kanalizācija  
 

Centralizēta kanalizācijas sistēma ir izveidota Dunavas ciemā un Sudrabkalnā, 
kur notekūdeņi no 2 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tiek novadīti uz izsmeļamo 
aku, kuras tilpums ~ 20 m3, no kurienes notekūdeņu izved uz Dunavas ciema 
bioloģiskām attīrīšanas iekārtām. Pārējos ciemos un apdzīvotās vietās individuālām 
mājām ir ierīkoti septiķi, izvedamās krājbedres vai notekūdeņus iesūcina gruntī. 

 
Dunavas ciemā ir centralizēta kanalizācijas sistēma (ekspluatācijā kopš 

1987.gada), kanalizācijas sistēmas tips – dalītā. Ciema teritorijā nav ražošanas 
uzņēmumu, uz NAI nonāk tikai sadzīves notekūdeņi.  

Kanalizācijas tīkli sastāv no kanalizācijas spiedvada, galvenā kolektora un ielu 
tīkliem. Kopējais tīklu garums ciematā – 1,7 km. Kanalizācijas tīklam pieslēgti 10 
objekti.  

Notekūdeņus novada no pārsūknēšanas stacijas uz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu (NAI) BIO-100 (2 gab.). NAI ekspluatācijā nodotas 1988.gadā, ar kopējo 
jaudu 200 m3/dnn, faktiskā slodze 200 m3/dnn. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtai 
piesaistīto iedzīvotāju skaits – 140 iedzīvotāji.  

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā ietilpst: 
• mehāniskā attīrīšana ar mehānisko filtru (izceļams grozs); 
• sūkņu stacija (sūknētava); 
• gaisa pūtējs; 
• BIO – 100 (2.gab.); 
• bioloģiskais dīķis. 

Notekūdeņi no biodīķiem attīrīti tiek iepludināti Rožupītē (izplūdes 
identifikācijas Nr.N800049). Notekūdeņu daudzums, kas novadīts 2006.gadā uz NAI 
– 12,254 m3. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas patreizējais tehniskais stāvoklis ir labs, jo 
2004./2005. gadā tika veikta NAI rekonstrukcija, kā rezultātā uzlabojusies un 
modernizējusies NAI darbības sistēma. 

Ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu izvietojums Dunavas un 
Sudrabkalna ciemos attēloti 3. un 4. kartoshēmās „Ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli Dunavas ciemā” un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Sudrabkalna ciemā”. 
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5.3. Siltumapgāde 
SIA „Eglainīte” apsaimniekotā katlu māja Kastaņu – 2c, Dunavas ciemā ar 

apkuri nodrošina trīs daudzdzīvokļu mājas (54 dzīvokļus) un pamatskolu (2432 m2). 
Apkurei tiek izmantota koksne un koksnes atlikumi. Katlumājas radītais piesārņojums 
ir neliels, tas nepasliktina ciema iedzīvotāju vides kvalitāti. 

Pārējās pagasta dzīvojamās (gan daudzdzīvokļu, gan individuālās) mājas, 
darījumu iestādes siltumapgādei izmanto autonomus apkures katlus vai krāsnis. 
Pašvaldībā nav rūpnieciska (ražošanas) rakstura uzņēmumi, kuru stacionārie avoti 
emitētu ievērojamus piesārņojuma apjomus, kā arī GOS emisijas avotu, izmeši gaisā 
galvenokārt veidojas no katlu mājām un krāsnīm, kurās izmanto vienu no videi 
draudzīgākajiem kurināmā veidiem – koksni. 

5.4. Gāzes apgāde 
Dunavas pagastā vairs nepastāv centralizētā gāzes apgāde. Iedzīvotāji savām 

individuālajām vajadzībām izmanto balona gāzi. Gāzes balonu apmaiņas punkti 
pagastā pieejami trīs vietās: Dunavā „Tūjās”, Sudrabkalnā „Sudrabos” un ceļā uz 
Tadenavu „Birzkalnos”. 

Pagasta iedzīvotāji un uzņēmumi nav izrādījuši ieinteresētību gazificēt savus 
mājokļus, izmantojot apkurei dabas gāzi. 

Saskaņā ar a/s „Latvijas Gāze” sniegto informāciju, pagasta teritorijai gāzes 
apgāde teorētiski ir iespējama no maģistrālā gāzesvada Rīga - Daugavpils.  

Bijušās gāzes uzkrāšanas iekārtas Dunavas pagastā ir izsūknētas un 
neitralizētas.  

5.5. Elektroapgāde 
Dunavas pagastā elektroapgādi nodrošina a/s „Latvenergo” Sadales tīkla 

Ziemeļaustrumu reģions.  
Piegādātās elektroenerģijas jaudas apmierina patērētāju pieprasījumu pēc 

elektroenerģijas. Jaunu vietējās nozīmes līniju izbūve notiek atbilstoši individuālajiem 
pasūtījumiem un saskaņā ar LR MK 22.10.1996. noteikumu Nr.413 “Enerģijas 
piegādes un lietošanas noteikumi” prasībām. 

Saskaņā ar a/s „Latvenergo” attīstības plāniem, pakāpeniski tiek veikta 
elektroapgādes tīklu nomaiņa, pārejot no gaisa vadiem uz apakšzemes kabeļiem. 

Dunavas pagasta teritorijā ir šādi elektriskie tīkli, kuri pieder a/s 
“Latvenergo”: 

• 20 kV gaisvadu elektropārvades līniju kopgarums – 45,6 km; 
• transformatoru apakšstacijas – 6 gab. 

No vides un cilvēku aizsardzības prasībām jāievēro, ka darbojoties 
elektroapgādes objektu tuvumā 30 m no EPL vadiem, izmantojot celšanas 
mehānismus, jāparedz darbu veikšanas projekta izstrāde. Veicot apbūves, būvdarbu 
un mežizstrādes darbus augstsprieguma (330, 110 kV) EPL tuvumā, projekts 
jāsaskaņo ar Augstsprieguma tīklu, Rīgā, Dārzciema ielā 86, savukārt veicot darbus 
vidēja sprieguma (20 un 10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL tuvumā, projekts 
jāsaskaņo ar a/s „Latvenergo” Sadales tīkla Ziemeļaustrumu reģionu. 
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5.6. Sakaru sistēmas 
Efektīva sakaru komunikācijas sistēma ir svarīgs priekšnoteikums teritorijas 

attīstības nodrošināšanai.  
Dunavas pagastā stacionāros (fiksētos) sakarus nodrošina SIA „Lattelecom”. 

Telekomunikāciju tīkls ir analogs un pagasta teritorija pārklāta gan ar gaisvadu, gan 
pazemes kabeļiem. Izmantoto līniju skaits pagasta teritorijā – kabeļlīnijas – 30 km. 
Pagasta teritorijā atrodas 2 automātiskās telefonu centrāles (ATC). Taksofonu skaits – 
1 gab. (Dunavas ciemā). 2007.gadā Dunavas pagastā SIA “Lattelecom” sakarus 
izmantoja 108 abonenti. Telekomunikāciju fiksēto sakaru kvalitāte pagasta 
iedzīvotājus apmierina daļēji, jo lielākā daļa gaisvadu līniju ir novecojušas, līdz ar to 
nevar nodrošināt kvalitatīvus sakarus. Pēdējos gados iezīmējas tendence samazināties 
stacionāro telefona līniju izmantotāju skaitam, pieaug mobilo sakaru lietotāju skaits. 

2007.gada rudenī SIA „Tele 2” uzstādīja sava mobilā operatora sakaru torni 
pagasta teritorijā. Latvijas mobilo sakaru operatoru tīklu pārklājums pagasta teritorijā 
ir dažāds, piemēram, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” nodrošina labus sakarus, SIA 
“Tele2” nodrošina mainīgu uztveršanas zonu, savukārt SIA “Bite Latvija” spēj 
nodrošināt drošus sakarus visā pagasta teritorijas daļā, kas izvietota gar Daugavu, 
nepastāvīgi sakari ir pagasta R daļā (meža teritorijas), a/s “Telekom Baltija” Triatel 
pagasta teritorijā ir iespējama uztveršanas zona. 

Savukārt pasta pakalpojumus piedāvā a/s „Latvijas pasts”. Dunavas pagastā ir 
viena pasta nodaļa „Dunava” (LV- 5216) Dunavas ciemā. Pagasta iedzīvotāji var 
saņemt tādus pasta pakalpojumus kā pasta sūtījumu nosūtīšana un piegāde, 
neadresētie reklāmas un informatīvo materiālu piegāde, finanšu pakalpojumi un 
preses abonēšana. 

5.7. Atkritumu apsaimniekošana 
Pagastā kopumā ir uzstādīti 6 atkritumu konteineri ar tilpumu 2 m3, kuri 

atrodas Dunavas ciemā. Pie individuālām mājām ir novietoti maza izmēra atkritumu 
konteineri. 

Pagastā sadzīves atkritumus apsaimniekošanu veic SIA „Eglainīte”, kam ir 
izsniegta atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļauja. Atkritumus 1 reizi mēnesī no 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām izved SIA „Jēkabpils sadzīves pakalpojumi” uz 
rajona izgāztuvi „Plaušu kalns” Salas pagastā. Atkritumu galvenie ražotāji iedzīvotāji 
un apkalpojošā sfēra. 

Pagastā netiek veikta atkritumu šķirošana, kā arī sadzīves atkritumu 
konteineros nonāk arī bīstamie atkritumi. Kas savukārt rada atkritumu izgāztuves 
bīstamību (sprādzienu un ugunsbīstamību), kā arī negatīvu ietekmi uz vidi un 
izgāztuvē strādājošajiem.  

5.8. Kapsētas 

Dunavas pagasta teritorijā kopā ir 9 kapsētas, no kurām 7 ir darbojošas 
tradicionālas apbedīšanas veida kapsētas: 

• Daugavas kapsēta (atrodas Sadrabkalna centrā), platība 1,5 ha.  Apbedījumi 
galvenokārt notiek kapsētas Jaunajā daļā. Kapsētā ūdensapgāde pieejama no 
akas, atkritumi tiek savākti kaudzē un sadedzināti.  
Daugavas kapsētā atrodas Dignājas mācītāja Kārļa Juliusa Veinriha 
apbedījuma vieta un Vecā Stendera divu mazmeitu apbedījumu vietas. 
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• Dunavas kapsēta (atrodas 1 km no Dunavas ciema centra), platība 1,0 ha. 
Kapsētā ūdensapgāde pieejama no akas, atkritumi tiek savākti kaudzē un 
sadedzināti. 
Dunavas kapsētā atrodas Lāčplēša ordeņa kavalieru Jāņa Skudras, Eduarda 
Veisa apbedījumu vietas, kā arī Dunavas nacionālo partizānu Eduarda 
Platkaņa un Voiceka Platkaņa apbedījumu vietas.  

• Vuškāņu kapsēta (atrodas pie “Piesauļu” mājām), platība 0,3 ha. 
Ūdensapgāde no dīķa, atkritumi tiek savākti kaudzē un sadedzināti. 

• Skudru kapsēta (atrodas pie “Asariņu” mājām), platība 0,6 ha. Kapsētā 
ūdensapgāde pieejama no akas, atkritumi tiek savākti kaudzē un sadedzināti. 

• Kriškinānu kapsēta (atrodas pie “Burtnieku” mājām), platība 0,8 ha. Kapsētā 
ūdensapgāde pieejama no akas, atkritumi tiek savākti kaudzē un sadedzināti. 

• Celminieku kapsēta (atrodas Celminiekos 5 km no Tadenavas ciema), platība 
0,6 ha. Ūdensapgāde no dīķa, atkritumi tiek savākti kaudzē un sadedzināti. 

• Līču kapsēta (atrodas 0,3 km no bijušās Līču skolas), platība 0,3 ha. 
Ūdensapgāde no dīķa, atkritumi tiek savākti kaudzē un sadedzināti. 

 
Agrākās pagasta kapsētas, kurās apbedīšana vairs nenotiek: 

• Skudru kapsēta (atrodas 0,3 km no Dunavas kapsētas pie „Dzegužu” 
mājām. Bijusī Atbrīvošanas cīņu dalībnieku kapsēta. Šajā kapsētā 
apbedījumi nenotiek vairāk kā 50 gadus. 

• Dunavas vecā kapsēta (atrodas pretī Dunavas vecajai skolai). Arī šajā 
kapsētā apbedījumi nenotiek vairāk kā 50 gadus. 

 
Sudrabkalnā uz Ploņu salas atrodas vienas dzimtas kapi. Pagasta iedzīvotāju 

apbedīšanu veic arī Daugavpils rajona Dvietes pagasta Vāverīšu kapsētā (kapsēta 
atrodas pie Dunavas pagasta robežas ar Dvietes pagastu). 

 
Pagastā nedarbojas neviena dzīvnieku kapsēta, kritušie dzīvnieki tiek utilizēti 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Pagastā pieejamā sociālā un inženiertehniskā infrastruktūra attēlota 
5.kartoshēmā „Sociālā un tehniskā infrastruktūra. Apdzīvojuma struktūra”. 

 
Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Parādīt plānojumā pagasta maģistrālo inženierkomunikāciju izvietojumu 

un to aizsargjoslas. 
(2) Parādīt plānojumā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un attēlot tās sanitāro 

aizsargjoslu. 
(3) Parādīt teritorijas plānojumā kapsētu teritorijas un to sanitārās 

aizsargjoslas. 
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6. CEĻU TRANSPORTA STRUKTŪRA 

6.1. Autoceļi 
Jebkuras teritorijas viens no raksturojošiem rādītājiem ir ceļu tīkls (tā 

izvietojums, kvalitāte, nolietojums). Labi autoceļi nozīmē attīstītu infrastruktūru, 
ekonomiskās izaugsmes priekšrocības un plašas tūrisma (arī tranzīta) iespējas. 

Saskaņā ar LR likumu „Par autoceļiem”, autoceļus pēc to nozīmes iedala 
valsts autoceļos (galvenajos autoceļos, 1.šķiras autoceļos un 2.šķiras autoceļos), 
pašvaldības autoceļos, komersantu ceļos (uzņēmumu). 

Kopējais autoceļu garums pagastā ir 148,015 km, no tiem 35,16 km ir valsts 
autoceļi un pašvaldības ielas 1,705 km. Tikai 0,73 km ir asfaltēts ceļa un ielu posms 
(Dunavas ciemā). Autoceļu sazarojums pagasta administratīvajā teritorijā attēlots 
1.kartoshēmā. 

 
6.1.1. Valsts autoceļi 
 

Valsts autoceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas Dunavas 
pagastā apsaimnieko a/s „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa. 
Autoceļu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, regulāri veic ceļu greiderēšanu un sniega 
tīrīšanu ziemas mēnešos. Valsts autoceļu garums Dunavas pagastā ir 35,16 km, visi 
ceļi ir ar grants segumu.  

Valsts 2.šķiras autoceļi Jēkabpils – Dunava – Ilūkste un Dunava – Rubeņi 
nodrošina satiksmi ar Jēkabpils centru un kaimiņu pagastiem, līdz ar to tiek 
nodrošināta arī regulāra sabiedriskā transporta satiksme pagastā. 

Pavasara mēnešos ceļu stāvoklis ir ļoti slikts. Ceļa posms Dunava – Cukuriņi 
bieži ir pārplūdis, satiksme uz Ilūkstes pusi tiek pārtraukta uz ilgāku laiku, līdz ceļa 
posmu atjaunošanai. Pavasara mēnešos kravas transportam ceļi ir slēgti. 

Dunavas pagasta teritoriju šķērsojošie valsts autoceļi uzskaitīti 6.1.tabulā. 
 

6.1.tabula. Pašvaldības teritoriju šķērsojošie valsts autoceļi 

Ceļa šifrs Ceļa nosaukums 

Garums 
pagasta 
terit., 
km 

Autoceļa 
aizsarg-
josla, m 

Ceļa zemes 
nodalījuma 

joslas 
platums, m

Ceļa 
 tehniskā 

kategorija 

Intensi-
tāte 

AADT 

Valsts 2.šķiras autoceļi 

V 14(5)783 Jēkabpils – Dignāja 
- Ilūkste 25,610 30 19 V 208 

V 14 778 Daugava - Lapas 0,600 30 19 V 48 
V14 801 Rubeņi - Dunava 8,950 30 19 V 164 

 
 Plānotie pasākumi – saskaņā ar Zemgales autoceļu attīstības programmu laika 
posmā no 2009. – 2011 gadam plānots veikt garenvirziena valsts 2.šķiras autoceļa V 
14(5)783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste (km 0,6-58,7) rekonstrukciju 58,1 km garumā, 
plānotie līdzekļi no „Lauku autoceļu attīstības programmas”. 
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6.1.2. Pašvaldības autoceļi 

Pagastā ir sazarots koplietošanas autoceļu tīkls. Pašvaldības ceļi un ielas kopā 
sastāda 112, 855 km (t.sk. ceļi: grupa A – 50,14 km; grupa B – 41,56 km; grupa C – 
19,45 km un ielas – 1,705 km). Pašvaldības autoceļu novērtējums tika veikts 
2004.gadā: 

 autoceļi ar grants klātni – 111,619 km; 
 autoceļi ar melno segumu – 1,236 km; 
 tilti (dzelzsbetona) – 342 m2. 

Pašvaldības autoceļu saraksts dots Pielikuma 3.tabulā.  
Pašvaldības autoceļi regulāri, iespēju robežās tiek rekonstruēti. Esošie 

pašvaldību autoceļi un ielas pietiekami nodrošina piekļūšanu pagasta teritorijā 
esošajām iestādēm, mājām, saimniecībām. 

Pašvaldības autoceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas 
apsaimnieko pašvaldība (greiderēšana, sniega tīrīšana ziemas mēnešos, ceļmalu 
uzkopšanas darbi). Komersantu un māju ceļus un to zemes, tai skaitā ceļu zemes 
nodalījuma joslas apsaimnieko attiecīgais komersants vai fiziskā persona, kā īpašumā 
ceļš atrodas. 

6.2. Autotransports 
Uz 2007.gada 1.janvāri Dunavas pagastā reģistrēti 430 transportlīdzekļi, t.sk. 

345 vieglās automašīnas, 42 kravas automašīnas, 3 autobusi, 27 piekabes, 
puspiekabes, 11 motocikli un 2 mopēdi2. Dunavas pagastā reģistrēto transportlīdzekļu 
īpatsvars sastāda 1,9 % no Jēkabpils rajonā reģistrēto transportlīdzekļa kopskaita 
(22812 transportlīdzekļi). 

 No pagastā reģistrētiem 430 tikai 148 transportlīdzekļiem uz 2007.gada 
1.janvāri bija izieta tehniskā apskate jeb 34 % no kopējā pagasta teritorijā reģistrēto 
transportlīdzekļa kopskaita.  

6.3. Sabiedriskais transports 
Sabiedriskā transporta pakalpojumus pasažieru pārvadāšanā nodrošina SIA 

„Jēkabpils autobusu parks” (skatīt 6.4.tabulu). 
 

6.4.tabula. Pasažieru pārvadājumi pagastā 
Reisa 
Nr. 

Maršruta nosaukums Izpildes dienas Piezīmes 

02 Dunava – Vandāni - Zasa 1.2.3.4.5. (1 x dienā) 
 
 

Skolas laikā 

01 Dunava – Ģērķēni – Ogas - 
Zasa 

1.2.3.4.5. (1 x dienā) Skolas laikā 

01 Zasa - Dunava 1.2.3.4.5. (1 x dienā) 
 
 

Skolas laikā 

01/03 
 
02/04 

Jēkabpils - Cukuriņi 
 
Cukuriņi - Jēkabpils 

1.3.5 (2 x dienā) 
 
1.3.5. (2 x dienā) 

- 
 
- 

                                                 
2 www.csdd.lv informācija 
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01/03 
02/04 

Jēkabpils – Tadenava 
Tadenava - Jēkabpils 

2.4. (2 x dienā) 
2.4. (2 x dienā) 

- 
- 

01/05/07 
02/08/06 

Jēkabpils – Dunava 
Dunava - Jēkabpils 

6. (3 x dienā) 
6. (3 x dienā) 

- 
- 

05 Jēkabpils - Dunava 1.2.3.4.5.6.7. (1 x dienā) - 
03 
04 

Jēkabpils – Dunava 
Dunava - Jēkabpils 

7. (1 x dienā) 
7. (1 x dienā) 

- 
- 

 
Dunavas pagasta iedzīvotāju pārvietošanās iespējas uz Rīgu nodrošina 

starppilsētu autobusu satiksme no Jēkabpils autoostas, brauciens ar autobusu līdz 
Rīgai ilgst ~ 2 h, līdz Jēkabpilij no Dunavas centra – 1,68 h.  

Daugavas pārceltuve pie Dunavas nodrošina labu satiksmi pa Rīgas – 
Daugavpils autoceļu, savienojot pagastu ar Līvāniem, Jēkabpili, Daugavpili un citām 
pilsētām. Tāpat pārceltuve nodrošina piekļūšanu līdz Jersikas un Līvānu dzelzceļa 
stacijām. 

    
Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Attēlot plānojumā esošo pagasta ceļu un ielu tīklu, noteikt un parādīt 

autoceļu ekspluatācijas aizsargjoslas un ielu sarkanās līnijas. 
(2) Parādīt sabiedriskā transporta kustības maršrutus. 
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7. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

Dunavas pagasts 2005. gadā pagastu un novadu attīstības rangu tabulā starp 
453 pagastiem un novadiem ieņēma 339.vietu ar attīstības indeksu -0,587. Pagasta 
attīstības indeksa un ranga dinamika redzama 7.1.tabulā. Pagasta attīstība sešu gadu 
laikā ir uzkāpusi par 21 vietu, no 360. vietas 1999.gadā uz 339.vietu 2005.gadā.  

 
7.1. tabula Dunavas pagasta attīstības indeksa un ranga dinamika [Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras informācija] 3 
Gads Attīstības indekss Rangs 

1999. -0,570 360 
2000. -0,533 342 
2001. -0,580 350 
2002. -0,713 370 
2003. -0,652 347 
2004. -0,707 357 
2005. -0,587 339 
 

Pagastu attīstības vērtēšanai tiek izmantoti vairāki sociālekonomiskie rādītāji 
(piemēram, iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, bezdarba līmenis, iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju, nefinanšu investīcijas uz vienu 
iedzīvotāju, demogrāfiskās slodzes līmenis, ekonomiski aktīvo uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem). 

Dunavas pagasts ir iekļauts Zemgales plānošanas reģiona vietējas nozīmes 
īpaši atbalstāmo teritoriju sarakstā 2007. – 2009.gadam, jo attīstības indekss pēc 
2004.gada datiem ir ar negatīvu atzīmi –0,707.  

Īpaši atbalstāmā teritorija ir teritorija, kurā ilgstoši saglabājas negatīvas 
ekonomiskās un sociālās attīstības tendences vai viena no šim tendencēm un, kurai ar 
likumu piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss. 

Pagastā galvenā nodarbe saistīta ar lauksaimniecību un mežsaimniecību.  
 
Lauksaimniecība 
Lauksaimniecība ir sadrumstalota, pēc saimnieciskās platības pārsvarā ir sīkās 

saimniecības līdz 20 ha, ir tikai 12 zemnieku saimniecības, kuru lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības pārsniedz 30 ha. Lauksaimniecībā dominējošās ir 
augkopība un lopkopība, pamazām attīstās arī saimniecības, kas nodarbojas ar 
netradicionālo lauksaimniecību.  

Dunavas pagastā uz 2007.gada 1.janvāri bija reģistrētas 57 zemnieku 
saimniecība ar kopējo platību 1631,12 ha un 369 piemājas saimniecības ar kopējo 
platību 5050,2 ha, kā arī pārējās saimniecības – 44 īpašumi. Lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme aizņem 4350,7 ha platības jeb 35 % no pagasta kopējās platības, 
t.sk. aramzeme – 2932,6 ha jeb 67 % no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, augļu dārzi – 35,6 ha jeb 0,8 %, pļavas – 620 ha jeb 14 % un ganības – 762,5 
ha jeb 18 % (skatīt 7.1.attēlu). 

                                                 
3 www.vraa.gov.lv 
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7.1.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums 
 
Lielas lauksaimniecībā izmantojamās platības pavasaros plūdu laikā applūst, 

īpaši pagasta D daļā uz Cukuriņu ciema pusi. Lauksaimniecībā izmantojamā zemes 
pārsvarā ir meliorēta (2999 ha jeb 69 % no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes) un tiek apsaimniekota 97 % apmērā. 

Lielākās zemnieku saimniecības pagastā: 
 z/s „Rītausmas”, apsaimnieko ~ 236 ha lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi un 9,2 ha mežu. Pamatnozare – graudkopība, kartupeļu 
audzēšana, papildnozare – tirdzniecība (veikals, kafejnīca); 

 z/s „Lejasjērāni”, apsaimnieko ~ 512 ha lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi un 21,8 ha mežu. Saimniecība specializējusies graudkopībā un 
cūkkopībā.  

 z/s „Dimanti” - ~ 109 ha l/s izmantojamā zeme. 
 z/s „Nīdrupītes” - ~ 77 ha l/s izmantojamā zeme. 
 p/s „Robežas” - ~ 100 ha l/s izmantojamā zeme. 
 z/s „Silapēteri” - ~ 70 ha l/s izmantojamā zeme. 
 z/s „Dzelmes” – 69 ha l/s izmantojamā zeme. 

Pagastā paralēli tradicionālai lauksaimniecībai atsevišķas saimniecības 
nodarbojas arī ar netradicionālo lauksaimniecību: 

 piemājas saimniecībā „Robežas” tiek audzētas zemenes, nodarbojas ar 
biškopību; 

 5 piemājas saimniecības nodarbojas ar biškopību; 
 3 piemājas saimniecības audzē zemenes vairāk kā 1 ha platībā. 

Pēc Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centra datiem4 uz 2007.gada 
1.augustu Dunavas pagastā bija reģistrēti 156 liellopu ganāmpulku (898 dzīvnieki), 
t.sk. 149 govju ganāmpulki (462 dzīvnieki). Ganāmpulku skaits salīdzinājumā ar 
2006.gadu ir samazinājies par -12 ganāmpulkiem un samazinājies arī liellopu skaits 
vienā ganāmpulkā -17.  

                                                 
4 www.ldc.gov.lv 
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 z/s „Niedrupītes” 
ganāmpulks 

[foto L.Dimitrijeva] 

Pagastā ir 9 cūku ganāmpulki, kuros tiek nobarotas 115 cūkas, kā arī 10 aitu 
ganāmpulki (72 aitas), 2 kazu ganāmpulki (6 kazas) un 4 zirgu ganāmpulki, katrā pa 
vienam zirgam.  

 
Mežsaimniecība 
Otra lielākā nozare, kas attīstīta pagastā ir mežsaimniecība. Mežsaimniecība ir 

ražošanas nozare, kas veic mežu uzskaiti, atjaunošanu, kopšanu, izmantošanu, 
aizsardzību, kā arī tās uzdevums ir vadīt medību saimniecību un gādāt, lai meža 
resursi tiktu izmantoti racionāli, apmierinot tautsaimniecības vajadzības pēc koksnes 
u.c. mežu produkcijas. Dunavas pagastā 52 % no pagasta teritorijas jeb 6399,2 ha 
aizņem meži, ko sastāda valsts mežu zemes platības – 4753,9 ha un pārējās meža 
zemes - 1966,6 ha. 

 Līdz 1991.gadam visi meži pagastā piederēja valstij un kolhoziem. Pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas pakāpeniski uz mežiem atjaunojās īpašumtiesības, kā 
arī nomas tiesības. 

Meža ciršanas apjomiem pašvaldībā ir periodisks raksturs, kas saistīts ar 
mežizstrādes jaudām, koksnes tirgus konjunktīvu un nelabvēlīgu dabas faktoru 
ietekmi (piemēram, 2005.gada janvāra vētras postījumi). 

Pagasta iedzīvotāji mežistrādē iegūto koksni pārdod vai izmanto kā kurināmo.  
 
Secinājumi 
Lauksaimniecības nozarei, kas ir īpaši jutīga un atkarīga no sezonalitātes tiek 

piedāvāti finansiāli atbalsti. Valsts subsīdijas Dunavas pašvaldība ir saņēmusi 23399 
Ls, bet no Eiropas lauksaimniecības vadības un garantijas fonda (ELVGF) – 156202 
Ls apmērā. 

Pagastā galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību 
(galvenokārt ar mežizstrādi). Lauksaimniecībā dominē sīkražošana, mazas 
saimniecības, kurām ir ierobežota izaugsmes perspektīva. Trūkst lauksaimniecības 
produktu pārstrādes uzņēmumu pagasta teritorijā, slikti attīstīta saimniecību 
savstarpējā kooperācija. Latvijā kā jauna lauku apsaimniekošanas forma attīstās 
bioloģiskā lauksaimniecība. Arvien vairāk cilvēki apzinās ekoloģiski tīras produkcijas 
nozīmīgumu. Bioloģiskā lauksaimniecība ir specifiska joma, kur nepieciešamas dziļas 
profesionālās zināšanas. Dunavas pagastā 2006.gadā bija 9 bioloģiskās 
lauksaimniecības saimniecības. 
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Uzņēmējdarbība pagasta teritorijā ir vidēji attīstīta – attīstītās lauksaimniecība 
(augkopība, graudkopība), lopkopība, nedaudz arī netradicionālā lauksaimniecība. 
Pagastā nedaudz salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies pieejamais 
pakalpojumu sektors. Kā arī likvidēti kokapstrādes uzņēmumi, kas savukārt 
samazināja darba vietu skaitu pagastā.  

Pagasta iedzīvotāji ir nodarbināti pašvaldības iestādēs, lauksaimniecībā, 
tirdzniecībā, mežsaimniecībā. 

 
 

Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Paredzēt neizmantoto, pamesto ražošanas objektu rekultivāciju. 
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8. ZEMES IZMANTOŠANAS UN ĪPAŠUMA STRUKTŪRA 

8.1. Zemes izmantošanas struktūra 
Dunavas pagasta kopējā platība ir 12410,7 ha. Pēc Valsts Zemes dienesta 

bilances uz 01.01.2007. zemes sadalījumā pa lietošanas veidiem dominē meži, kas 
aizņem 6399,2 ha jeb 52 % no pagasta kopplatības un lauksaimniecībā izmantojamā 
zemes, kas aizņem 4350,7 ha jeb 35 %, t.sk. aramzeme – 2932,6 ha jeb 67 % no 
kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ganības – 762,5 ha jeb 18 %, pļavas – 
620 ha jeb 14 % un augļu dārzi – 35,6 ha. Zem ūdeņiem aizņemtās platības sastāda 
666 ha jeb 5,4 %, krūmāji – 179,8 ha jeb 1,4 %, ceļi – 275,2 ha jeb 2,2 %, pārējās 
zemes – 398,6 ha jeb 3,2 %, pagalmi – 117,8 ha jeb 0,9 % un purvi 23,4 ha jeb 0,2 % 
(skatīt 8.1.attēlu). 

Vidējais svērtais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais 
novērtējums pagastā uz 27.03.2006. – 35 balles/ha. Kopumā visā Jēkabpils rajonā 
lauksaimniecības zemes vidējā kadastrālā zemes vērtība ir 35 ballēm/ha, kadastrālā 
zemes vērtība svārstās robežās no 32 ballēm/ha (Elkšņu pag., Sēlpils pag.) līdz 38 
ballēm/ha (Gārsenes pag., Kūku pag., Saukas pag.).  

Meži
53%

Lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme

35%Pārējās zemes
3%

Pagalmi
1%Ceļi

2%

Zem ūdeņiem
5%Krūmāji

1%

 
8.1attēls. Zemes iedalījums lietošanas veidos [VZD bilance uz 01.01.2007.] 

 
 
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums attēlots 8.2.attēlā.  
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Aramzeme; 67

Ganības; 18

Pļavas; 14

Augļu dārzi; 0,8

 
8.2.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums [VZD Bilance uz 

01.01.2007.] 

8.2. Meliorācijas sistēmas 
Viens no intensīvas zemkopības priekšnoteikumiem ir meliorācija. 

Meliorācijas rezultātā uzlabojas augsnes mitruma režīms un līdz ar to arī augsnes 
fizikālās īpašības. Meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatība ir viens 
no priekšnoteikumiem sekmīgai lauksaimniecības, īpaši augkopības, attīstībai 
teritorijā [Lauksaimniecības nozares attīstība. Nozares pārskats rajona plānojuma 
izstrādāšanai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2000]. 

Pēc Valsts Zemes dienesta Bilances uz 01.01.2007. Dunavas pagastā 
meliorētas ir 2999 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemju jeb 69 % no 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatības. Informācija par Dunavas pagasta 
valsts nozīmes ūdensnotekām un koplietošanas un saimniecību meliorācijas būvēm 
dota 8.1.tabulā un 8.2. tabulā.. 

 
8.1.tabula. Valsts nozīmes ūdensnotekas pagastā [LAD Viduslatvijas 

reģionālā lauksaimniecības pārvalde]  
 Kods Sāk. 

pikets 
Beigu 
pikets 

Kopā, 
m 

Regulēts Bilance Izb. 
gads 

Eglona 
N-1 
promteka 

4336 0/00 
 
61/37 

61/37 
 
162/18 

6137 
 
10081 

6137 5713 1960. 

Skujupīte 
N-3 

4332 0/00 40/50 4050 4050 1499 1961. 

Puntouka 
N-36 

43372 0/00 
1/88 

1/88 
41/18 

188 
3930 

 
3930 

 
7743 

 
1985. 

Rožupīte 
N-2 

43362 0/00 75/00 7500 7500 3638 1959./74.

Kopā:    31886 21617 18593  
   t.sk. 

promtekas
16218 6137 5713  
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8.2.tabula. Ierīkotās koplietošanas un saimniecības meliorācijas būves 
[LAD Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde] 

Ūdensnotekas 
(koplietošanas), 

km 

Kontūrgrāvji 
(saimniecības), 

km 

Susinātājgrāvji 
(saimniecības), 

km 

Drenāža 
(saimniecības), 

km 
82,2 47,7 19,5 1774,6 

 
 
Valsts nozīmes meliorācijas būvju kopšanu un uzturēšanu budžeta līdzekļu 

ietvaros nodrošina Viduslatvijas lauksaimniecības pārvalde, bet koplietošanas 
meliorācijas būves (novadgrāvjus) zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kā to nosaka 
Meliorācijas likums. 

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (novadgrāvju) renovācijas darbi tiek 
veikti periodiski, atjaunojot sākotnējo gultņu parametrus. 

Lielākās zemnieku saimniecības, meliorētās lauksaimniecības zemes, 
ūdensnotekas skatīt 6.kartoshēmā „Lauksaimniecības zemju resursi, lielākās 
lauksaimniecības saimniecības”. 
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8.3. Zemes īpašuma un lietojums struktūra 
Zemes kā nekustāmā īpašuma sastāvdaļas uzskaitei ir pakļauta visa Latvijas 

Republikas teritorijas zeme neatkarīgi no tās īpašuma piederības. Zemes bilancē 
zemes īpašumi (t.sk. tiesiskie valdījumi) un brīvā valsts zeme tiek ierakstīta formas K-
1 tabulās. Zemes bilance tiek sastādīta, pamatojoties uz Kadastra reģistra datiem. 
Taču diemžēl šie dati nav pilnīgi, jo valstī nepastāv nepārtraukta un efektīva zemes 
lietošanas veidu uzskaite [Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā, A. Boruka 
redakcijā, Rīga – 2001]. 

Saskaņā ar Zemes bilances datiem uz 01.01.2007., Dunavas pagastā ir 
reģistrēti 377 zemes īpašumi ar kopējo platību 6223,2 ha, t.sk.: 

• 353 fizisko personu īpašumi (6103,5 ha); 
• 9 juridisko personu īpašumi (98,1 ha); 
• 10 pašvaldību īpašumi (3,7 ha); 
• 5 valsts un valsts institūciju lietojumi (17,9 ha). 

Un 274 zemes lietojumi ar kopējo platību 6187,5 ha, t.sk.: 
• 73 fizisko personu lietojumi (583,2 ha); 
• 1 juridisko personu lietojumi (1,7 ha); 
• 164 pašvaldību lietojumi (304,4 ha); 
• 36 valsts un valsts institūciju lietojumi (5298,2 ha). 

Pavisam Gaigalavas pagastā mērķu grupā „Lauksaimniecība” reģistrēti 470 
īpašumi vai lietojumi ar zemes kopplatību 6893,4 ha, kuru galvenā ekonomiskā 
darbība ir lauksaimniecība, tajā skaitā 57 zemnieku saimniecības (1631,1 ha), 369 
piemājas saimniecības (5050,2 ha) un 44 pārējās lauksaimniecības zemes (212,1 ha). 

Dunavas pagastā nav raksturīgas lielas saimniecības. Vidējais zemnieku 
saimniecības lielums 29 ha, bet piemājas saimniecības lielums – 14 ha. 

Zemes sadalījums pa nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu grupām Dunavas 
pagastā ir sekojošs [Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
grupām (pēc galvenā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas 
veidiem (ha) uz 01.01.2007.]: 

• lauksaimniecība – 6893,4 ha (470 īpašumi vai lietojuma veidi); 
• mežsaimniecība – 4863,8 ha (32); 
• ūdenssaimniecība – 426,1 ha (2); 
• vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijas – 

1,9 ha (3); 
• daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas – 4,0 ha (10); 
• darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve – 0,4 ha (2); 
• sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas – 15,7 ha (15); 
• satiksmes infrastruktūras objekti – 198,4 ha (104); 
• inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – 4,2 ha (9); 
• pārējie objekti – 2,8 ha (4). 

 
Teritorijas plānojuma uzdevumi 

(1) Attēlot valsts nozīmes ūdensnotekas un meliorētās LIZ. 
(2) Noteikt minimālās jaunveidojamās LIZ platības. 
(3) Teritorijas plānojumā attēlot ekspluatācijas aizsargjoslas ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm. 
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9. CIVILĀ AIZSARDZĪBA UN PAAUGSTINĀTA RISKA 
TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Saskaņā ar „Civilās aizsardzības likumu” (26.10.2006., stājas spēkā 
01.01.2007.) – civilās aizsardzības galvenie uzdevumi ir veikt katastrofu 
pārvaldīšanu, organizatoriskus, inženiertehniskus, ekonomiskus, finansiālus, sociālus, 
izglītojošus un zinātniskus pasākumus ar mērķi sniegt palīdzību iedzīvotājiem 
katastrofās, novērst katastrofu iespējamo kaitējumu īpašumam, videi un 
tautsaimniecībai vai samazināt katastrofu rezultātā radušos kaitējumu īpašumam, 
videi un tautsaimniecībai. 

2007.gadā ir izstrādāts un apstiprināts Dunavas pagasta civilās aizsardzības 
plāns, kurā ir noteikti pašvaldībā iespējamie katastrofu veidi, esošie bīstamie objekti, 
noteikts ārkārtas situāciju operatīvās komisijas sastāvs, apziņošanas shēma, kā arī 
uzskaitīts inženiertehniskais nodrošinājums avārijas seku likvidācijai. Par civilo 
aizsardzību un tās uzdevumu izpildi, ārkārtas situāciju seku likvidēšanu pagastā 
atbildīgs ir pašvaldības vadītājs.  

Dunavas pagastā nav bīstamu objektu, kuru darbība saistīta ar ķīmiskām, 
radioaktīvām, sprādzienbīstamām, bioloģiski aktīvām vielām un elektromagnētisko 
starojumu, kā arī enerģijas ražošanu un uzkrāšanu. 

 
Iespējamie apdraudējumi Dunavas pagastā: 

 Bīstamo vielu noplūde 
Daugavas ūdens piesārņojums ar bīstamām ķīmiskām vielām, kuru koncentrācija 
ūdenī var pārsniegt maksimāli pieļaujamās normas no Baltkrievijas Republikas 
Novopolockas pilsētas ķīmiskiem un naftas pārstrādes uzņēmumiem. 
 

 Plūdi 
Atkarībā no laika apstākļiem pavasarī Daugavā veidojas plūdi, kas appludina 
lielas teritorijas Dunavas pagastā. Visvairāk plūdi skar Daugavai pieguļošo 
Cukuriņu ciemu. Plūdi ilgst apmēram 10 – 30 dienas. Plūdu laikā vietējie 
iedzīvotāji no plūdu skartajām teritorijām tiek evakuēti. Applūstošās teritorijas 
pagastā skatīt 9.attēlā un 5.kartoshēmā. 
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9.attēls. Applūstošās teritorijas valstī, t.sk. arī Dunavas pagastā [Civilās 
aizsardzības plāns, Teritorijas attīstības plānošanas centrs, 2001] 

 
 Vētra, lietus gāzes, apledojums, putenis 

Vējš ar ātrumu no 25 – 30 m/s un vairāk var radīt sakaru un elektrolīniju 
pārrāvumus, var sagraut vai sabojāt dzīvojamās mājas un ražošanas ēkas, mežu 
postījumus, autoceļu un ielu aizsprostojumus ar nogāztiem kokiem, zariem). 
Ziemā putenis un apledojums var radīt transporta kustības traucējumus, avārijas, 
elektropārvades un sakaru līniju bojājumus, elektroenerģijas padeves 
pārtraukumus un mežu postījumus. 

 
 Mežu ugunsgrēki 

Saindēšanās ar dūmiem ugunsgrēku gadījumā. Pašvaldības mežos nav tādu 
platību, kurās (pēc statistikas) ugunsgrēki notiek sistemātiski. Ugunsgrēku 
izcelsmei ir gadījuma raksturs. Ugunsbīstamās 1. (ugunsbīstamība paaugstināta) 
un 2. (ugunsbīstamība augsta) klases mežaudzes aizņem attiecīgi 203,7 ha un 8,5 
ha, kopā tas sastāda 212,2 ha, savukārt 3.klases (ugunsbīstamība vidēja) 
mežaudzes aizņem 1282,8 ha, 4.klases (ugunsbīstamība zema) mežaudzes aizņem 
1949,7 ha un 5.klases (ugunsbīstamība ļoti zema) mežaudzes aizņem 2680,7 ha 
platības.5 Ugunsbīstamākās ir jaunaudzes un vidēja vecuma skujkoku audzes. 
 

 Elektrotīklu bojājumi 
Šie bojājumi rada iedzīvotāju informēšanas iespējas ierobežošanu. Šie bojājumi 
apdraud komunālo uzņēmumu, SIA „Lattelecom” tālruņu tīklu un mobilo sakaru 
operatoru darbību, kā arī radio un TV. Šo bojājumu var radīt vadu apledojums, 
vēja nolauzti koki uz elektropārvades līnijām u.c. 

                                                 
5 Valsts meža dienesta „Meža statistika 2005” 
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 Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās. 
 

 Cilvēku infekcijas slimības (gripas epidēmijas vai pandēmijas u.c. 
slimības), dzīvnieku infekcijas slimības (trakumsērgas, mutes un nagu 
sērga u.c.) un augu slimības (karantīnas un nekarantīnas slimības). 

 
Ūdenskrātuves ugunsdzēsības vajadzībām 

Ugunsgrēku dzēšanai pagasta teritorijā var izmantot dabīgās (Daugavas upe) 
un mākslīgās ūdenstilpes (ugunsdzēsības dīķis Dunavas ciemā), pie kurām iespējams 
piekļūt ar ugunsdzēsības tehniku, kā arī darbojošos artēziskos urbumus. 
 
Ugunsdzēsības, iedzīvotāju evakuācijas  tehnika 
 Ugunsdzēsības tehnikas nodrošinājums pagastā ir minimāls, var izmantot 
divus traktorus ar ūdens mucām, kas operatīvai un veiksmīgai ugunsgrēku likvidācijai 
ir stipri par maz.  
 Ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju seku likvidēšanu veic Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils brigāde. 
 Plūdu laikā iedzīvotāju evakuācijai izmanto divas motorlaivas un airu laivu. 
 

Teritorijas plānojuma uzdevumi 
(1) Attēlot pagasta esošās situācijas kartē ūdens ņemšanas vietas 

ugunsdzēsības vajadzībām.  
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10. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

Kultūras pieminekļi (kultūras mantojuma lielākā un vistiešāk uztveramā daļa) 
ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas 
teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu 
personu darbības vietas), kā arī atsevišķas ēkas, ēku grupas, atsevišķi kapi, mākslas 
darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai 
citāda kultūras vērtība un, kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas 
valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. 

Kultūras pieminekļi tiek iedalīti: 
• arheoloģijas pieminekļos; 
• pilsētbūvniecības pieminekļos; 
• arhitektūras pieminekļos; 
• mākslas pieminekļos; 
• vēstures pieminekļos. 

Dunavas pagastā atrodošo kultūras pieminekļu sekojošais uzskaitījums atbilst 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) sniegtajai informācijai. 
Pašvaldības teritorijā atrodas valsts aizsardzības kultūras pieminekļi, kas iesaistāmi 
Dunavas pagasta teritorijas attīstībā vadoties pēc Nacionālās programmas „Kultūra” 
(2000.-2010.) apakšprogrammas „Kultūras mantojums” (skatīt 10.1.tabulu). 

 
10.1.tabula. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Dunavas pagastā [LR 

Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojums Nr.128] 
Valsts 

aizsardz. 
Nr. 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās 
vieta 

Zemes īpašums 
(lietojums); piederība 

26 Vēstures 
piemineklis 

Dzejnieka Raiņa 
dzīves vieta 

(1865. – 1869.) 
Tadenava, Dunavas pag. 

 
Pašvaldība 

887 Arheoloģijas 
piemineklis 

Avotiņu 
apmetne 

Pie „Avotiņiem”, 
Sudrabkalna ciemā, 

Dunavas pag. 

Saimniecība „Avotiņi” 

889 Arheoloģijas 
piemineklis 

Drancānu 
apmetne 

Pie „Drancāniem”, 
Dunavas pag. 

Saimniecība „Robežas” 

890 Arheoloģijas 
piemineklis 

Galenieku 
apmetne 

Pie „Galeniekiem”, 
Sudrabkalna ciemā, 

Dunavas pag. 

Saimniecība „Galenieki”

891 Arheoloģijas 
piemineklis 

Dignājas 
pilskalns un 

apmetne 

Pie „Kusiņiem” un 
„Bāliņiem”, Dunavas 

pag. 

Saimniecība „Bāliņi” 

888 Arheoloģijas 
piemineklis 

Dobkalnu 
viduslaiku 

kapsēta 

Pie „Vecegloņu” mājām, 
Dunavas pag. 

Saimniecība 
„Jaundobkalni” 

892 Arheoloģijas 
piemineklis Ružu senkapi 

Pie ceļa no „Puntovkas 
grāvja” tilta uz 

„Laimām”, Dunavas 
pag. 

Saimniecība 
„Daugavsalas” 

893 Arheoloģijas Strautmaļu Sudrabkalna ciemā pie Saimniecība „Liepas” 
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Valsts 
aizsardz. 

Nr. 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās 
vieta 

Zemes īpašums 
(lietojums); piederība 

piemineklis senkapi Daugavas kapsētas, 
Dunavas pag. 

 
10.2.tabula.Pašvaldības aizsargājamie kultūras pieminekļi Dunavas 

pagastā 

Pieminekļa veids Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās 
vieta 

Zemes īpašums 
(lietojums); piederība 

Antona Rukmaņa, 
Dunavas Katoļu baznīcas 
prāvestu dzīves un darba 

vieta 

Vēstures 
piemineklis 

Mācītāja māja, 
Dunavas ciemā 

 
Romas katoļu baznīcas 

Dunavas draudze 

„Pirtiņa”, piemiņas 
akmens pirtiņas vietā, kur 

dzimis Rainis (1865 – 
1929) 

Vēstures 
piemineklis 

Pie mednieku kluba 
„Varslavāni” 

 
Pašvaldība 

Jāņa Skudras (1886 – 
1977), Lāčplēša ordeņa 
kavaliera apbedījuma 

vieta 

Vēstures 
piemineklis Dunavas kapsētā 

 
Pašvaldība 

Eduarda Veisa (1894 – 
1969), Lāčplēša ordeņa 
kavaliera apbedījuma 

vieta 

Vēstures 
piemineklis Dunavas kapsētā 

 
Pašvaldība 

Eduarda Platkaņa,  
Lāčplēša ordeņa kavaliera 

apbedījuma vieta 

Vēstures 
piemineklis Dunavas kapsētā 

 
Pašvaldība 

Voiceka Platkaņa, 
Lāčplēša ordeņa kavaliera 

apbedījuma vieta 

Vēstures 
piemineklis Dunavas kapsētā 

 
Pašvaldība 

Atbrīvošanas cīņu 
dalībnieku apbedījuma 

vieta – Skudru kapi 

Vēstures 
piemineklis Pie „Dzegužu” mājām 

 
Pašvaldība 

Kārļa Juliusa Veinriha 
(1810 – 1863) – Dignājas 
mācītāja apbedījuma vieta 

Vēstures 
piemineklis 

Sudrabkalna ciemā, 
Daugavas kapsētā 

 
Pašvaldība 

Vecā Stenderu divu 
mazmeitu apbedījuma 

vieta 

Vēstures 
piemineklis 

Sudrabkalna ciemā, 
Daugavas kapsētā 

 
Pašvaldība 

1919.gadā boļševiku 
nošautā Dunavas mācītāja 

pieminekļa vieta 

Vēstures 
piemineklis 

Pie „Smiltiņu”, 
„Raubišķu” mājām 

 
Saimniecība „Raubišķi” 

Rakstnieka Jāņa Lejnieka 
(Visvalža 1876 – 1938) 

(Viļa Plūdoņa brālis) 
dzīves un darba vieta. Pie 
ēkas – piemiņas plāksne. 

Vēstures 
piemineklis 

Dunavas ciemā, pie 
bijušā doktorāta ēkā 

„Ausekļos” 

 
Saimniecība „Ausekļi”,  

saimniecība „Rītausmas” 
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Jāņa Dzeldes (1889 – 
1956), veterinārzinātņu 
doktora, LLA profesora 

dzīves vieta „Pīckas” 

Vēstures 
piemineklis „Pīcku” mājas 

 
Saimniecība „Pīckas” 

Baltais krusts – „Dunavas 
kaujas” vieta, kurā 
1945.02.07. krita 8 
nacionālie partizāni 

Vēstures 
piemineklis 

Dunavas – Tadenavas 
ceļa ielokā pie 

„Baložu” mājām 

 
Saimniecība „Baloži” 

Dunavas nacionālo 
partizānu kaujas vieta 

(štāba novietne) 
05.12.1945. 

Vēstures 
piemineklis 

„Medņu” māju tuvumā 
(mežā) 

 
Tadenavas mežniecība 

„Ataugu” mājas, kuras 
padomju varas represīvais 

karaspēks nodedzināja 
1945.g. jūlijā, veicot 

atriebības aktu 

Vēstures 
piemineklis 

„Ataugu” mājas, 2 km 
no Dunavas ciema uz 

DA 

 
Saimniecība „Ataugas” 

 

Daugavas plostnieku 
akmens, piemiņas zīme 
(autors Vilnis Titāns) 

Vēstures 
piemineklis 

Pie Dunavas 
pārceltuves 

Pašvaldība 

Dunavas katoļu baznīca Arhitektūras 
piemineklis Dunavas ciemā Romas katoļu baznīcas 

Dunavas draudze 
„Saiešanas nams” – bijusī 
muižas magazines klēts 

Arhitektūras 
piemineklis Dunavas ciemā Romas katoļu baznīcas 

Dunavas draudze 
Dunavas vecās skolas 
komplekss ar Kārļa 

Ulmaņa piemiņas ozolu 

Arhitektūras 
piemineklis Dunavas ciemā 

 
Pašvaldība 

Asara dzīvojamās un 
ražošanas ēku komplekss 
(saglabājušās 3 dažādu 
periodu dzīvojamās un 

ražošanas ēkas) 

Arhitektūras 
piemineklis Dunavas ciemā 

 
 

Saimniecība „Asari” 

Bijušās ēkas Dunavas 
muižas vieta, apstādījumi 

(saglabājušies velvju 
pagrabi, saimniec. Ēku 

fragmenti) 

Arhitektūras 
piemineklis Dunavas ciemā 

 
 

Saimniecība „Klētnieki” 

Dignājas mācītāja muižas 
vieta, apstādījumi 
(saglabājušies ēku 

fragmenti, stādījumi) 

Arhitektūras 
piemineklis Sudrabkalna ciemā 

Dignājas evaņģēliski 
luteriskā draudze. 

Saimniecība „Ābelītes”, 
„Saļkones” 

Dignājas baznīcas 
saiešanas nams (ēka 
kalpoja kā padomju 
saimniecības klubs) 

Arhitektūras 
piemineklis Sudrabkalna ciemā 

 
Dignājas evaņģēliski 

luteriskā draudze 

Bijusī Līču skola, kuru 
uzcēla un vadīja skolotājs 

Pēteris Krievāns, 
atdāvināja to valstij 

Arhitektūras 
piemineklis Silacelminieku mežā 

 
Saimniecība „Līči” 
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Marinovas (Mariengotas) 
pusmuižas ēku komplekss 

Arhitektūras 
piemineklis Marinovā Saimniecība „Marijas” 

Bijušais Cukuriņu krogs 
(ķieģeļu mūra celtniecības 

paraugs) 

Arhitektūras 
piemineklis Cukuriņu ciemā 

Saimniecība „Dzintari” 

 
 Pie kultūrvēsturiskiem objektiem, kas atrodas pagasta teritorijā vēl var minēt 
sekojošus: 

 Kapsētas – Celminieku kapsēta, Dunavas Vecā kapsēta (apbedījumi nenotiek 
jau vairāk kā 50 gadus), Vuškānu kapsēta, Skudru kapsēta (bijusī Atbrīvošanas 
cīņu dalībnieku kapsēta, apbedījumi nenotiek jau vairāk kā 50 gadus), 
Kriškinānu kapsēta. Dzimtas kapsēta, kas atrodas uz Ploņu salas Sudrabkalnā. 

 Divu lielu akmeņu krāvums Dunavas pagasta „Rudzsētās”. 
 Piemiņas plāksne un piemineklis veltīts Rainim pie bij. Tadenavas muižas 

dzīvojamās ēkas. 

 Attēlā. Piemineklis Rainim. [foto L.Dimitrijeva] 
 
Saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” ap valsts aizsargājamiem kultūras 

pieminekļiem ir noteikta 500 m aizsargjosla (aizsardzības zona). 

Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai ir noteiktas teritorijas 
plānojuma III sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
Kultūrvēsturiskie objekti attēloti 2.kartoshēmā. 

Teritorijas plānojuma uzdevumi 

(1) Noteikt valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības 
zonas) un nodrošināt kultūras pieminekļu aizsardzību. 

(2) Attēlot valsts aizsargājamos un pašvaldības aizsardzībā esošos kultūras 
pieminekļus, kā arī citus pagastā esošos kultūrvēsturiski nozīmīgos 
objektus. 
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11. TŪRISMA UN REKREĀCIJAS POTENCIĀLS 

Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums, kā arī attīstīta infrastruktūra (cilvēka 
radītie resursi) ir nozīmīgākie tūrisma attīstībai nepieciešamie resursi.  

Pagastā tūrisma perspektīva galvenokārt saistīta ar Daugavas piekrasti, kas 
stiepjas gar pagasta A robežu 27 km garumā, kur perspektīvā plānotas atpūtas un 
rekreācijas vietas. Savdabīgas ainavas, dabas vērtības, kultūrvēsturiskie objekti 
nosaka tūrisma attīstības pagastā. Pagasta pusi teritorijas aizņem meži, kur ir plašas 
iespējas sēņošanai, ogošanai, ārstniecības augu vākšanai, medībām. 

 
Dabas tūrisms ieskaitot ekotūrismu, ietverot dabas, ainavu iepazīšanu, augu, 

dzīvnieku novērošanu dabiskos apstākļos: 
 Dignājas pilskalns – atrodas Daugavas kreisajā krastā Dignājas – 

Dunavas ceļa labajā pusē. Tā virsma ir 80 m gara un 35 m plata. 
Pilskalns ZA pakājē ir plašs laukums, kur atradusies sena apmetne. 

 Daugavas ainavas, t.sk. pārceltuve pāri Daugavai pie Dunavas. 
 Ploņu sala – platība 70 ha. Uz salas atrodas 2 saimniecības. Satiksme 

uz salu pāri Daugavai vasarā iespējama ar laivu, ziemā pa ledu. 
 Atpūtas vieta „Sēnīte”. 

 
Izziņas tūrisms – ar uzsvaru uz kultūras tūrismu, kas saistīts ar kultūrvēsturiskā 

mantojuma un ievērojamu vietu apzināšana: 
• Kultūrvēsturiskie objekti: 

 Dunavas Romas katoļu baznīca (Dunavas ciemā), izcils 
19.gadsimta arhitektūras piemineklis. 

 Mācītājmuiža Sudrabkalnā. 
• Apskates un izziņas objekts:  

 

 Raiņa muzejs Tadenavā (attēlā) („Vārslavāni”, Tadenavas 
ciems, Dunavas pag.). Muzeja izstāžu zālē apskatāmas izstādes, 
notiek Dzejas dienas. 

 Piemineklis Daugavas plostniekiem. 
 
Specializēto aktivitāšu un interešu tūrisms ietverot pārgājienus, braukšanu ar 
laivām, makšķerēšanu u.c. pasākumus: 

 Daugavas upes krasts – iekārtotas vairākas peldvietas. 
 Telšu vietas – atpūtas vieta Daugavas krastā pie mājām 

„Grantsbedres”, ierīkots volejbola laukums, ugunskura vietas, 
autostāvvieta. Pieejami lauku pirts pakalpojumi. 
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 Katru gadu tiek rīkoti Daugavas kultūras nedēļas pasākumi kopā ar kaimiņu 
pašvaldībām. Pasākumā tiek popularizētas pašvaldību tradīcijas. 

 Nepieciešamie pasākumi, lai attīstītos tūrisma nozare Dunavas pagastā: 

• Jāizstrādā Dunavas pagasta tūrisma attīstības plāns. 
• Jāatjauno tūrisma objekti (muižas ēkas u.c.) un jāveido jauni tūrisma 

objekti (amatnieku darbnīcas u.c.). 
• Jāpilnveido pagasta kultūras dzīve (jāorganizē pasākumi, kuros iesaistītu 

citus Latvijas rajonus u.t.mldz.). 
• Jāpiesaista papildus līdzekļi tūrisma uzņēmējdarbībai. 
• Pie apskates un kultūrvēsturiskiem objektiem nepieciešams izvietot 

informācijas stendus (norādes).  
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II DUNAVAS PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 

VADLĪNIJAS  
 

 
1 . TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA UN MĒRĶI 

 
Dunavas pagasta nākotnes vīzija noteikta, balstoties uz Dunavas pagastā 

izstrādāto sociāli ekonomisko attīstības programmu, laika periodam no 1998.-
2010.gadam, gan uz pašvaldības attīstības potenciālu, stiprajām pusēm un iespējām, 
gan ņemot vērā Zemgales reģiona un Jēkabpils rajona nākotnes attīstības iespējas un 
vīzijas, gan arī ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu. Daļēji sociāli 
ekonomiskā attīstības programmā ietvertā informācija patreiz vairs nav aktuāla, tā ir 
jāaktualizē pēc patreizējiem ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem, ir novērtētas 
pašvaldības stiprās (attīstības priekšrocības) un vājās puses (attīstības trūkumi). 

Dunavas pagasta pamatvērtības 
 Tīra vide un neskartas dabas teritorijas. Sakopts pagasta centrs. 

 Lieli mežu resursi – ar bagātīgu floru un faunu. 

 Ainaviski pievilcīgas teritorijas un atpūtas vietas pie Daugavas. 

 Dabas tūrisma resursi. 

 Kultūrvēsturiskā mantojuma resursi. 

 Komunālo pakalpojumu augsta attīstība (saglabāta centralizētā siltumapgāde 
Dunavas ciema centrā, bioloģisko attīrīšanas iekārtu modernizācija u.c.) un 
pietiekams nodrošinājums. 

 Sociālo pakalpojumu, pamatizglītības (jauna pamatskola) pieejamība. 
Izveidots Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts. 

 Pārceltuves pār Daugavu pieejamība, kas nodrošina nokļūšanu uz valsts 
galvenā autoceļa Rīga – Daugavpils (tikai vasaras sezonā). 

Pagasta vājās puses (attīstības trūkumi) 
 Ģeogrāfiskais novietojums – pagasts tālu atrodas no rajona centra (42 km) un 

citām lielām apdzīvotām vietām. Nav asfaltētu piebraucamo valsts 2.šķiras 
autoceļu. 

 Finansu resursu trūkums, pagasta ienākumi galvenokārt sastāv no valsts 
dotācijām. 

 Kopš 90.gadu sākuma pasliktinājusies demogrāfiskā situācija pašvaldībā 
(mirstība lielāka par dzimstību, jo jaunatne aizplūst uz pilsētām). 

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

 Strauji skolā samazinās skolēnu skaits. 
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 Trūkst tūrisma industrijai nepieciešamās infrastruktūras (slikti ceļi, nav 
uzņēmēju, kas veidotu tūrisma objektus, nav senu vēsturiski veidotu objektu 
uz kuru bāzes varētu veidot apskates objektus). 

Attīstības mērķi un prioritātes 
 Ilgtermiņa attīstības mērķis - nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu kvalitatīvu 

dzīvesveidi un sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 
Pašvaldības harmoniska attīstība kā sociālās stabilitātes faktors. 

 Vidējtermiņa un īstermiņa mērķi –  

o saglabāt pašvaldības sniegto sociālo un komunālo pakalpojumu bāzi; 

o pilnveidot izveidoto pašvaldības iedzīvotājiem pieejamos jauno 
tehnoloģiju pakalpojumus (internets, kopēšana, skenēšana, 
laminēšana). 

o radīt iedzīvotājiem nodarbinātības iespējas un radīt pārliecinoši 
pozitīvu attieksmi pret dzīvi; 

o attīstīt tautsaimniecības infrastruktūru, veicināt un atbalstīt jaunu 
uzņēmumu veidošanos pašvaldībā. 

Ekonomiskās attīstības virzieni izvirzīto mērķu sasniegšanai, kuri visvairāk var 
veicināt problēmu risināšanu: 

 kredītresursu piesaiste pagasta uzņēmēju projektu realizācijai; 

 papildus finansu resursu piesaiste uzņēmējdarbībai, kā arī komunālās 
saimniecības uzlabošanai, izmantojot dažādu fondu, ES naudas pieejamos 
līdzekļus; 

 radīt pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmums lauksaimniecības produkcijai; 

 pagasta teritorijas racionāla izmantošana, tās dažādošana, vides aizsardzība, 
dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un apsaimniekošana. 

Attīstības virzieni Dunavas pagastā 
 Lauksaimniecība – saglabāt vērtīgāko lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

platības, papildus tradicionālajai lauksaimniecībai (piena lopkopībai, 
graudkopībai) attīstot bioloģisko lauksaimniecību vai netradicionālo 
lauksaimniecību (zemeņu audzēšana, biškopība u.c.).  

 Mežsaimniecība – mežizstrāde, kokapstrāde. 

 Tūrisms – perspektīvās tūrisma formas - ekotūrisms un lauku tūrisms, 
Dunavas tēla veidošana un popularizēšana, informācijas brošūru izdošana par 
rekreācijas un tūrisma iespējām pagastā, informācijas izvietošana dažādos 
tūrisma portālos. Rekreācijas vietu izveide pie Daugavas. 

 
Kopēju interešu teritorijas 

Dunavas pagastam ir kopēja robeža ar Jēkabpils rajona Dignājas, Zasas, 
Rubenes pagastiem, Daugavpils rajona Dvietes pagastu un Daugavas upi. 

Galvenās kopīgo interešu teritorijas: 
• ar Jēkabpils rajona Dignājas pagastu – Dignājas pamatskolas 

izmantošana, kultūras un sporta pasākumu organizēšana, kopējas 
tūrisma attīstības intereses, Daugavas upes krasta līnija.  
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• ar Jēkabpils rajona Zasas pagastu – kultūras un sporta pasākumu 
organizēšana, robežzonas izmantošana. 

• ar Jēkabpils rajona Rubenes pagastu – kultūras un sporta pasākumu 
organizēšana, robežzonas izmantošana. 

• ar Daugavpils rajona Dvietes pagastu – Vāverīšu kapsētas 
izmantošana, kopīgs ūdensceļš - Daugava, robežzonas izmantošana. 

• Ar Dignājas, Zasas, Rubenes pagastiem - iecere – veidojot novadu, 
iekļauties novada (Daugavas) teritorijā. 

• Ar Dignājas, Zasas, Rubenes pašvaldībām – darbinieku darba 
pieredzes apmaiņa. 
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2. TERITORIJAS PLĀNOJUMA PAMATPRINCIPI UN 
DOKUMENTI UN 

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

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

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

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

Nacionālā plānojuma saistošā daļa ir LR MK 14.02.2006. noteikumi Nr.142 
„Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. Dunavas pagasta 
teritorijā saskaņā ar VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas rīcībā esošajiem augsnes 
kartēšanas un lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvās vērtēšanas 
materiāliem, nav nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemju.  
 Saskaņā ar MK noteikumu projektu „Nacionālas nozīmes paaugstināta riska 
teritorijas” Dunavas pagasts atrodas paaugstinātas applūšanas riska teritorijā – upju un 
ezeru palienes (A 17). 

 
Zemgales reģiona plānojums 

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

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

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

pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību. 
Pēc Zemgales reģiona telpiskās attīstības centru līmeņiem Dunavas pagasts 

atbilst pirmā līmeņa attīstības centram, kur nākotnes raksturojums saistīts ar 
amatniecības, tūrisma, lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes, 
mežizstrādes un pakalpojumu attīstību. Dunavas pagasta īpašā loma reģionā un 
Latvijā – izglītība, kultūras un sporta zemākā līmeņa centrs, kā arī ģeogrāfiskais 
izvietojums pie Daugavas. Uzlabojamie kritēriji – cilvēkresursu attīstība, izglītības, 
kultūras un sporta infrastruktūras attīstība, ceļi, tilts pāri Daugavai pie Līvāniem. 

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

iedzīvotāju skaits 836); 
2) iedzīvotāju skaits attīstības centrā ir ne mazāk kā 300 (pagasta 

administratīvā centrā - Dunavas ciemā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 
300) ;  

 valsts un pašvaldības pakalpojumi (pieejami pašvaldībā); 
 pamatskolas esamība (Dunavas pamatskola Dunavas ciemā); 
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 bibliotēkas esamība (pašvaldībā pieejamas divas bibliotēkas); 
 publiskā interneta pieejamība (pieejams pašvaldībā); 
 pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība (pieejams pašvaldībā); 
 sabiedriskā transporta pieejamība (pieejams pašvaldībā); 
 publiski pieejamu atpūtas teritoriju esamība (pārsvarā gar 

Daugavu); 
 neatliekamā medicīniskā palīdzība (pieejams pašvaldībā); 
 minimālais kultūras pakalpojumu grozs pirmā līmeņa attīstības 

centram (pieejams pašvaldībā). 
Attīstības centrs atbilst noteiktajam attīstības centra līmenim, ja tiek ievēroti 

75 % no vērtēšanas kritērijos noteiktajiem pakalpojumiem.  
Izstrādājot teritorijas plānojumu, ir ievērtēti arī citi Zemgales reģiona 

plānošanas dokumenti – Zemgales plānošanas reģiona Attīstības Stratēģija, 
Zemgales autoceļu attīstības programma, Zemgales uzņēmējdarbības attīstības 
koncepcija, Zemgales reģiona mežsaimniecības attīstības programma. 

JĒKABPILS RAJONA PLĀNOJUMS 
2005.gada 8.decembra Jēkabpils rajona padomes sēdē tika pieņemts lēmums 

par jauna Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Esošais 
Jēkabpils rajona teritorijas plānojums tika izstrādāts 2003.gadā. Jēkabpils rajona 
teritorijas plānojums gatavots laikā, kad aktīvi tika izstrādāts celulozes uzņēmuma 
projekts, kas plānojumā atspoguļojas kā nozīmīgs attīstības elements, piemēram, ceļu 
infrastruktūras attīstības perspektīvas galvenokārt tika saistītas ar celulozes rūpnīcas 
projektu.  

Attiecībā uz mežsaimniecisko darbību spēkā esošais rajona plānojums paredz 
to apsaimniekošanu likumdošanā noteiktajā kārtībā, kā arī dabas liegumu un 
mikroliegumu attēlošanu kartogrāfiskajā materiālā. Šīs prasības Dunavas pagasta 
plānojumā ir izpildītas. 

Esošais rajona plānojums paredz pašvaldību teritorijas plānojumos noteikt 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 
Vidusdaugavas reģionālās nodaļas datu bāzes datiem Dunavas pagastā šādu 
lauksaimniecības zemju nav. Pašvaldības teritorijas plānojumā attēlotas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, t.sk. norādītas arī meliorētās lauksaimniecības 
zemes. 
 Dunavas pagasta teritorijas plānojums paredz arī jaunu karjeru izveides 
iespējas lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijās, veicot izpēti un iegūstot 
licenci likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

Saskaņā ar rajona plānojumu paredzēts šāds Jēkabpils rajona apdzīvoto vietu 
dalījums līmeņos: 

Reģionālais centrs: Jēkabpils pilsēta. 
Vietējā līmeņa centri: Viesītes un Aknīstes pilsētas, Zasa un Sala. 
Lauku centri: Eķengrāve, Vārnava, Brodi, Laši, Asare, Ancene, Atašiene, 

Marinzeja, Troškas, Dignāja, Vandāni, Dunava, Sudrabkalns, Tadenava, Elskšņi, 
Apserde, Klauce, Gārsene, Kraujas, Vidsala, Dubulti, Spunģēni, Zīlāni, Kūkas, Jaunā 
muiža, Mežgale, Leimaņi, Mežāre, Buntiki, Mežaratītes, Cīruļi (Druvas), Rite, 
Rubeņi, Slate, Kaldabruņa, Gravāni, Ošāni, Birži, Sauka, Lone, Sēlija, Sēlpils, 
Jaunsēlpils, Vecsēlpils, Līkumi, Varieši, Medņi, Antūži, Vīpe, Poļakas, Landzāni un 
Liepas. 
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Ciemu statuss plānojumā tiek noteikts Dunavai, Sudrabkalnam un 
Cukuriņiem, noteiktas ciemu robežas. Detalizēts ciemu plānojums ir izstrādāts 
Dunavas un Sudrabkalna ciemiem. 
 Izstrādājot Dunavas pagasta teritorijas plānojumu ir apzinātas un attēlotas 
riska teritorijas un objekti, atzīmētas plūdu riska zonas robežas. Pašvaldībai ir 
izstrādāts un apstiprināts Civilās aizsardzības plāns. 
 Pašvaldības plānojumā ir attēlotas esošās un noteiktas perspektīvās atpūtas un 
rekreācijas teritorijas.  
 
3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA KONCEPCIJA  

2.1. UN 
Dunavas pagasta teritorijas plānojuma struktūra ir veidota, lai dotu pašvaldībai 

attīstības iespējas, nodrošinātu tās atsevišķo teritoriju pilnvērtīgu funkcionēšanu, 
inženiertehnisko un transporta nodrošinājumu, tajā pat laikā saglabājot dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības, un nodrošinot vides aizsardzības prasības. 

Lai pagasta teritorija netiktu haotiski apbūvēta, teritorijas plānojums nosaka 
telpiskās attīstības galvenās vadlīnijas un principus: 

(1) Jauna apbūve tiks koncentrēta galvenokārt Dunavas un Sudrabkalna ciemu 
robežās, maksimāli izmantojot esošos inženiertīklus un attīstot pakalpojumus. 

(2) Tiek respektēta bioloģiskā daudzveidība. Dabas lieguma teritorijas  
izmantošanu bez teritorijas plānojuma,  reglamentē dabas aizsardzības plāni un 
individuālie izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi u.c. vides 
likumdošana.  

(3) Tiek atbalstīta jaunu viensētu attīstība. 
(4) Tiek saglabāts un attīstīts pagasta iekšējais autoceļu tīkls. 
(5) Maksimāli tiek saglabātas lauksaimniecības teritorijas. 
(6) Tiek saglabāts Dunavas pagasta ciemam raksturīgais apbūves raksturs. Jaunai 

apbūvei pēc apjoma un formas ir harmoniski jāiekļaujas esošajā apbūvē un 
ainavā. 

(7) Tiek atbalstīta Daugavas piekrastes tūrisma un rekreācijas zonas izveide. 



DUNAVAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007.-2019. 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2007 
 

81

 
III TERITORIJAS ARHITEKTONISKI TELPISKĀ UZBŪVE 

UN IZMANTOŠANA  

1. Apdzīvojuma struktūra 
Lielākā daļa (~ 33 %) pagasta iedzīvotāju dzīvo divos lielākajos ciemos 

Dunavā un Sudrabkalnā, pārējie dzīvo – mazciemos, citās apdzīvotās vietās un 
viensētās. Joprojām pieaug pamesto viensētu skaits, it īpaši perifērijā, kur ir sliktāki 
piebraucamie ceļi, kā arī pie meža pamalēm. Iedzīvotāju blīvums ir 7,0 cilv./km2, kas 
ir viens no zemākajiem rādītājiem Jēkabpils rajonā un ir saistīts ar to, ka gandrīz 52 % 
pagasta teritorijas aizņem meži. 

Teritorijas plānojums paredz attīstīt pagasta lielākos ciemus Dunavu un 
Sudrabklanu, koncentrējot tur gan dzīvojamo apbūvi, gan pakalpojumus, gan nelielus 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumus (lauksaimniecības produkcijas uzglabāšanas 
noliktava Sudrabkalnā), gan vispārējas ražošanas uzņēmumu, kas nerada būtisku 
apkārtējās vides piesārņojumu (neliels galdniecības uzņēmums Dunavā). Teritorijas 
plānojumā tiek noteiktas Dunavas, Sudrabkalna ciemu robežas un perspektīvās 
apbūves un rekreācijas/tūrisma teritorijas. Plānojumā tiek noteiktas arī Cukuriņu 
ciema un Tadenavas robežas, bet netiek noteiktas perspektīvās apbūves vai cita veida 
teritorijas izmantošanas. Šiem ciemiem robežas jau ir noteiktas vēsturiski un tādas tās 
tiek saglabātas turpmākajā teritorijas plānošanas posmā. Ciemu sasniedzamību 
nodrošina stipri sazarotais pašvaldības ceļu tīkls. Teritorijas plānojums paredz 
stiprināt ciemu saiknes ar rajona centru, blakus pagastiem un apdzīvotām vietām 
otrpus Daugavai, nodrošinot sabiedrisko transportu, pārceltuvi un sazaroto ceļu tīklu.  

 
Dunavas ciems 
Dunavas ciems ar 160 (18,9 % no pagasta iedzīvotāju skaita) iedzīvotājiem ir 

pagasta lielākā apdzīvotā vieta un administratīvais centrs. Ciema apbūve ir 
veidojusies vēsturiski. Kopumā apbūvi var raksturot kā kompaktu un nepārblīvētu, 
darījumu un sabiedriskās apbūves teritorijas ir izklaidus pa visu ciema teritoriju. 

Izstrādājot teritorijas plānojuma Dunavas ciema robežas netika mainītas, tās 
palika iepriekšējās. 

Ciems izveidojies pie Eglones upes ietekas Daugavā un pie autoceļa V 783 
Jēkabpils – Dignāja - Ilūkste. Ciema teritoriju no visām pusēm ieskauj 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Bijušajā Asara kokzāģētavas teritorijas, kas 
atradās ciema Z daļā, teritorijas plānojumā plānota jaukta dzīvojamā un darījumu 
apbūve un gar Eglones upi ierīkot jaunu parka teritoriju. Teritorijas ciema ZR un RD 
daļās ir vienīgās ciema perspektīvās attīstības virzieni, kur patreiz ir lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, bet plānota lauku apbūve, kur bez lauksaimniecības var veikt 
apbūvi. Dunavas ciemā ir izveidojies skaidrs funkcionālais zonējums: sabiedriskā 
apbūve, darījumu apbūve, jaukta dzīvojamā un darījumu apbūve, jaukta dzīvojamā un 
sabiedriskā apbūve, mazstāvu dzīvojamā apbūve, daudzdzīvokļu apbūve, lauku 
apbūve, dabas pamatnes teritorijas (parki), tehniskās un komunālās apkalpes zona, kas 
tiek plānota, attīstot ciema attīstību.  

 
Sudrabkalna ciems  
Pagasta otra lielākā apdzīvotā vieta ir Sudrabkalns ar 120 iedzīvotājiem.  
Apbūve ciemā ir veidojusies gar autoceļu V 783 un Daugavu. Sudrabkalna 

ciema apbūvi var raksturot kā plaši izvērstu, nepārblīvētu, bez izteikta centra un 
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labiekārtotām ielām. Padomju varas gados ciemā atradās daudz ražošanas ēkas un 
fermas, kuras patreiz ir pamestas un neapsaimniekotas. Ciema apbūvi raksturo 
dzīvojamo māju gan mazstāvu, gan daudzstāvu apbūve, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, gar Daugavu attīstās rekreācijas un tūrisma teritorijas. Ciemā ir 
daudz kultūrvēsturisko objektu. 

2. Transports 
Pagastā ir sazarots koplietošanas autoceļu tīkls. Pagasta teritoriju šķērso trīs 

valsts 2. šķiras autoceļi – V 14(5) 783, V14 778, V14 801, kas nodrošina 
sasniedzamību ar rajona centru – Jēkabpili, kaimiņu pašvaldībām, kaimiņu rajonu 
pilsētām – Ilūksti un tuvākajām apdzīvotajām vietām. Izmantojot pārceltuvi var 
sasniegt Daugavas upes labā krasta apdzīvotās vietas (Līvānus u.c.). Valsts 2. šķiras 
autoceļi ir sliktā stāvoklī, īpaši rudenī un pavasarī. Plaši sazarots ir pašvaldības 
autoceļu tīkls, kas ir labākā stāvoklī par valsts autoceļiem. 

Teritorijas plānojums neparedz jaunu autoceļu izbūvi. Lai atrisinātu 
piekļūšanu individuālas apbūves zemēm, ir jāparedz jaunu privātu autoceļu 
iekārtošana vai ciema robežās jaunu ielu ierīkošana. 

3. Inženierinfrastruktūra 
ELEKTROAPGĀDE 

Dunavas pagastā elektroapgādi nodrošina a/s „Latvenergo” Sadales tīkla 
Ziemeļaustrumu reģions. Dunavas pagasta teritorijā ir 20 kV un 0,4 kV gaisvadu 
elektropārvades līnijas un trasnformatoru apakšstacijas. 

Piegādātās elektroenerģijas jaudas apmierina patērētāju pieprasījumu pēc 
elektroenerģijas. Jaunu vietējās nozīmes līniju izbūve notiek atbilstoši individuālajiem 
pasūtījumiem un saskaņā ar LR MK 22.10.1996. noteikumu Nr.413 “Enerģijas 
piegādes un lietošanas noteikumi” prasībām. 

Saskaņā ar a/s „Latvenergo” attīstības plāniem, pakāpeniski tiek veikta 
elektroapgādes tīklu nomaiņa, pārejot no gaisa vadiem uz apakšzemes kabeļiem. 

Efektīvākai energoapgādei jāveic iekšējo tīklu (no mājas uz māju), 
iekškvartāla elektrotīklu un kabeļu (ciemos) sakārtošana un remonts. 
 
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA 

Dunavas pagasta komunālo saimniecību pārzina SIA „Eglainīte”, kas ir 
izveidota ar pagasta padomes pamatkapitālu 100 % apmērā. 

SIA „Eglainīte” pienākumos ietilpst nodrošināt pagasta iedzīvotājus ar: 
• apkuri – Dunavas ciema trim daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (54 

dzīvokļi) un skolai.  
• centralizētās ūdensapgādes nodrošināšana – Dunavas ciemā 7 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (88 dzīvokļi), centra 11 
privātmājām, skolai un 3 veikaliem. Sudrabkalna ciemā ar centralizēto 
ūdensapgādi nodrošina 2 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (30 
dzīvokļi).  

• kanalizācijas pakalpojumi – Dunavas ciemā ierīkota centralizēta 
kanalizācijas sistēma, kur tiek novadīti notekūdeņi no pamatskolas, 7 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, 3 privātmājām un 3 veikaliem. 
Notekūdeņi tiek novadīti attīrīt uz bioloģiskām notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām BIO-100x2, attīrīto notekūdeņu izplūde Rožupītē. 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas patreizējais tehniskais stāvoklis ir labs, 
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jo 2004./2005. gadā tika veikta NAI rekonstrukcija, kā rezultātā 
uzlabojusies un modernizējusies NAI darbības sistēma. 
Sudrabkalna ciems – notekūdeņi no ciema divām daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām centralizēti tiek novadīti uz nosēdaku, kuras 
tilpums ~ 20 m3. Tālāk notekūdeņi tiek izvesti uz Dunavas ciema 
bioloģiskām NAI. 
Pārējos ciemos un apdzīvotās vietās notekūdeņu novada uz 
krājrezervuāriem ar izvešanu vai iesūcina gruntī, kā arī daudzās 
individuālās mājās ir sausās tualetes. 

 
SILTUMAPGĀDE 
 Dunavas ciemā SIA „Eglainīte” nodrošina centralizētu siltumapgādi Dunavas 
pamatskolai, 3 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (54 dzīvokļus nodrošina ar apkuri). 
Pagasta padome, pasta nodaļa Dunava, bibliotēka atrodas vienā no daudzdzīvokļu 
mājām, līdz ar to arī šīs iestādes tiek nodrošinātas ar siltumapgādi no katlu mājā 
saražotās siltumapgādes. Pārējos ciemos daudzdzīvokļu un individuālās mājās, kā arī 
darījumu un sabiedriskās ēkās siltumapgāde tiek nodrošināta individuāli. 
 
SAKARU TĪKLI 

Dunavas pagastā stacionāros (fiksētos) sakarus nodrošina SIA „Lattelecom”. 
Telekomunikāciju tīkls ir analogs un pagasta teritorija pārklāta gan ar gaisvadu, gan 
pazemes kabeļiem. Izmantoto līniju skaits pagasta teritorijā – kabeļlīnijas – 30 km. 
Pagasta teritorijā atrodas 2 automātiskās telefonu centrāles (ATC). Taksofonu skaits – 
1 gab. (Dunavas ciemā). 2007.gadā Dunavas pagastā SIA “Lattelecom” sakarus 
izmantoja 108 abonenti. Telekomunikāciju fiksēto sakaru kvalitāte pagasta 
iedzīvotājus apmierina daļēji, jo lielākā daļa gaisvadu līniju ir novecojušas, līdz ar to 
nevar nodrošināt kvalitatīvus sakarus. Pēdējos gados iezīmējas tendence samazināties 
stacionāro telefona līniju izmantotāju skaitam, pieaug mobilo sakaru lietotāju skaits. 

2007.gada rudenī SIA „Tele 2” uzstādīja sava mobilā operatora sakaru torni 
pagasta teritorijā. Latvijas mobilo sakaru operatoru tīklu pārklājums pagasta teritorijā 
ir dažāds, piemēram, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” nodrošina labus sakarus, SIA 
“Tele2” nodrošina mainīgu uztveršanas zonu, savukārt SIA “Bite Latvija” spēj 
nodrošināt drošus sakarus visā pagasta teritorijas daļā, kas izvietota gar Daugavu, 
nepastāvīgi sakari ir pagasta R daļā (meža teritorijas), a/s “Telekom Baltija” Triatel 
pagasta teritorijā ir iespējama uztveršanas zona. 
 
Secinājumi: 

Dunavas pagastā ir pietiekams nodrošinājums ar inženierkomunikācijām, 
ekonomisko iespēju robežās tiek veikti rekonstrukcijas un pastāvīgie remonta darbi 
atsevišķām inženierkomunikācijām. Tā piemēram ir uzstādīta jauna atdzelžošanas 
stacija, lai nodrošinātu Dunavas ciema iedzīvotājiem likumdošanas normām atbilstošu 
dzeramo ūdeni, rekonstruētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas savukārt 
ļauj novadīt Rožupītē atbilstoši normām attīrītus notekūdeņus. Sakaru uzlabošanai 
uzstādīts jauns SIA „Tele2” mobilais tornis, tiek modernizētas SIA „Lattelecom” 
sakaru līnijas, arī perspektīvā būtu veicama novecojušo sakaru gaisvadu līniju 
nomaiņa pret kabeļlīnijām (sevišķi blīvi apdzīvotajās teritorijās), pirms tam izstrādājot 
tehniskos projektus.  

Uzsākot kādas jaunas teritorijas attīstību, ir jāparedz viss nepieciešamais 
inženiertīklu nodrošinājums. Teritorijas plānojumā blīvu apbūvi paredzēts veidot 
Dunavas un Sudrabkalna ciemos, līdz ar to uzsākot būvniecību ciema teritorijā, 
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nepieciešams paredzēt pieslēgšanos jau esošajai ciema inženierinfrastruktūras 
sistēmai, vai arī plānot citus risinājuma veidus.  

4. Dabas teritorijas 
Dabas teritorijas, to kvalitāte un pieejamība nākotnē būs viens no galvenajiem 

dzīves vides augstas kvalitātes rādītājiem, tāpēc teritorijas plānojums paredz pēc 
iespējas saglabāt neskartas un nepārveidotas visas esošās dabas pamatnes teritorijas.  

Dabas pamatnes teritorijas ietver dabas teritorijas, tai skaitā arī dabas liegumu, 
mikroliegumus, ūdeņus, mežus, koku pudurus un atsevišķi augošus kokus, alejas, 
palienes un dabīgās pļavas, apstādījumus, pludmales, upju gravas. Katrai no šīm 
teritorijai ir savi specifiski nosacījumi, tādēļ atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem, 
vides aizsardzības prasībām un teritorijas apsaimniekošanas noteikumiem, katrā 
konkrētā gadījumā atļauto izmantošanu un īpašus noteikumus ir jānosaka atsevišķi. 
Apbūve šajās teritorijās pieļaujama tikai tad, ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas 
nodrošināšanai.  

Saskaņā ar MK 15.06.1999. noteikumiem Nr.212 „Noteikumi par dabas 
liegumiem” pašvaldības teritorijā atrodas dabas liegums „Eglone” (Natura 2000 
teritorija). Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu - jaukti 
platlapju meži, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas. Teritorija 
atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu - apšu, egļu, bērzu 
mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi. Vairāki nogabali 
izdalīti kā dabiskie meža biotopi. Upes ielejā mēreni mitras pļavas, kā arī parkveida 
pļavas. Teritorijā vairāki dižkoki, ozoli, kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās. 
No aizsargājamiem augu, ķērpju un putnu sugām sastopamas - jumstiņu gladiola, 
parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija, baltmugurdzenis, 
vidējais dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna u.c. 

Šajā teritorijā nav paredzēta ne apbūve, ne videi kaitīgu rūpniecības 
uzņēmumu izveide un attīstība, teritorijā tiek saglabātas līdzšinējās dabas vērtības. 
Teritorijas plānojums dabas lieguma teritorijā zemes transformāciju pieļauj tikai 
veicot ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai 
rekonstrukciju, saskaņojot to ar reģionālo vides pārvaldi. Dabas lieguma teritorijas 
vispārējo aizsardzību un izmantošanu regulē LR 02.03.1993. likums „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” un MK 22.07.2003. noteikumi Nr.415 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
sakarā ar to, ka dabas liegumam nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns un 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
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5. TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA  
 

Dunavas pagasta teritorija ir iedalīta izmantošanas zonās, kas grafiski attēlota 
kartē „Dunavas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” M 1:10 000, kurā 
attēlota arī Dunavas ciema un Sudrabkalna ciema plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana” M 1:5000. To izmantošanas noteikumi detalizēti ir aprakstīti Dunavas 
pagasta teritorijas plānojuma III daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. 

Ar Dunavas pagasta teritorijas plānojumu tiek noteiktas: 
1) Mežsaimniecības teritorijas. 
2) Ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas. 
3) Rekreācijas un tūrisma attīstības teritorijas, t.sk. parku teritorijas. 
4) Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. 
5) Mazdārziņu teritorijas. 
6) Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijas. 
7) Jaukta dzīvojamā un sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija. 
8) Jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu apbūves teritorija. 
9) Lauku apbūves teritorijas.  
10) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas. 
11) Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas. 
12) Darījumu iestāžu apbūves teritorijas. 
13) Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas, t.sk. kapsētu teritorijas. 
14) Līnijbūvju teritorijas. 

5.1. Mežsaimniecības teritorijas 
Dunavā vairāk kā 52 % pagasta teritorijas aizņem meži. Dunavas pagasta 

teritorijas plānojumā kā mežu teritorijas tiek izdalītas meža zemes, t.i., mežs, mežu 
izcirtumi, jaunaudzes, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā 
ietilpstošie un tam pieguļošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. 

Teritorijas plānojums paredz maksimāli saglabāt visas meža teritorijas. Mežos 
ir paredzēta mežsaimnieciskā darbība, izņemot aizsargājamās teritorijas un 
aizsargjoslas, kurās ir noteiktas īpašas prasības saskaņā ar likumdošanas prasībām. Ar 
Dunavas pagasta lēmumu šajā teritorijā ir atļauta vienas dzīvojamās mājas ar 
palīgēkām būvniecība. 

Šīs teritorijas izmantojamas arī kā iedzīvotāju atpūtai un rekreācijai 
nepieciešamās teritorijas.  

5.2.Ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas  
Kā ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas plānojumā ir noteiktas virszemes 

ūdenstilpes (ezeri, dažādas izcelsmes dīķi, citas mākslīgās ūdenstilpes), ūdensteces 
(upes, strauti un meliorācijas grāvji), kā arī ar to izmantošanu saistītā infrastruktūra 
(pārceltuve, laivu piestātnes, laipas u.c.). 
 Nozīmīga ūdenstece pagastā ir Daugava, kuras krastos ir paredzēts saglabāt 
jau esošās atpūtas un rekreācijas vietas, t.sk. arī peldvietas, kā arī plānotas jaunas 
rekreācijas un tūrisma vietas. Daugavas garums pagasta administratīvajā teritorijā ir  
21,9 km. 
 Teritorijas plānojumā šīs teritorijas izmantošanas mērķis ir noteikts kā dabas 
pamatnes teritorijas, kas izmantojamas zivsaimniecībai, iedzīvotāju atpūtai, tūrismam, 



DUNAVAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007.-2019. 
 

SIA „Reģionālie projekti”, 2007 
 

86

ūdens sportam, arī kā ūdens ņemšanas vietas saimnieciskām vajadzībām un 
ugunsdzēsības vajadzībām (vietās, kur ir piekļūšanas ceļi).  

5.3. Rekreācijas un tūrisma attīstības teritorijas, t.sk. parku teritorijas 
Šo teritoriju izmantošana saistīta ar tūrismu, rekreāciju, sportu, dzīvojamo 

apbūvi, kvalitatīvas dabas vides nodrošināšanu un ietver ar rekreāciju un tūrisma 
infrastruktūru saistītās ēkas un būves. 

Dunavas pagasta plānojums paredz saglabāt esošos pagalmus un apstādījumus 
pie daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām un darījumu iestādēm un veidot jaunas parku 
teritorijas Dunavas ciemā pie vecās skolas un pie Eglones upes ciema robežās. Parku 
un pastādījumu teritorijās ir aizliegta būvniecība, izņemot īslaicīgas lietošanas būvju 
būvniecību. 

Rekreācijas un tūrisma teritorijas galvenokārt plānotas Daugavas upes krastos 
un uz Ploņu salu. 

5.4. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un mazdārziņu teritorijas 
 Lauksaimniecības zemes ir viens no Dunavas pagasta svarīgākajiem 
resursiem, kas saglabājams pagasta teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Tās ir teritorijas, 
kur primārā atļautā izmantošana ir lauksaimniecība, bet sekundārais – citas šajā 
teritorijā atļautās izmantošanas, kā, piemēram, savrupmājas ar palīgēkām būvniecība, 
derīgo izrakteņu ieguve, dīķu ierīkošana u.c.  

Plānojums paredz Dunavas ciemā saglabāt esošās mazdārziņu teritorijas tik 
ilgi, cik iedzīvotājiem tas būs nepieciešams.  

Lauksaimniecības zemēs ir pieļaujama zemes gabalu sadalīšana, nosakot 
jaunveidojamiem zemes gabaliem minimālo platību 2 ha.  

Ir atļauta neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošana. 

5.5. Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijas 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas paredzētas, lai veicinātu tradicionālās 

lauku apdzīvojuma struktūras attīstību un iedzīvotāju nodrošinājumu ar mājokli 
pagasta ciemos. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir izdalītas esošajos 
Dunavas pagasta ciemos – Dunavā, Sudrabkalnā, Cukuriņos un Tadenavā. Teritorijas 
plānojums paredz koncentrēt jaunveidojamas savrupmāju dzīvojamās teritorijas 
(minimālais zemes gabala lielums 2500 m2) Dunavas un Sudrabkalna ciemu teritorijā, 
kur jau ir attīstīts ielu un piebraucamo ceļu tīkls un pieejamas inženierkomunikācijas. 

5.6. Jaukta dzīvojamā un sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija  

Jaukta dzīvojamā un sabiedrisko iestāžu teritorija nozīmē zemesgabalu, kur 
primārais zemes, ēkas, būves vai tās daļas galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamā 
apbūve (gan savrupmājas, gan daudzdzīvokļu mājas) un sabiedriskās iestādes, kā arī 
darījumu iestādes, tirdzniecības vai pakalpojumu objekti. Šīs teritorijas pagastā 
atrodas tikai Dunavas pagasta administratīvajā centrā Dunavā, kur pagasta padome, 
pasta nodaļa, bibliotēka un doktorāts atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. 

5.7. Jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu apbūves teritorija  
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus teritorijas 

plānojums paredz veidot jauktas dzīvojamo un darījuma iestāžu teritorijas Dunavas 
ciemā. Tas dos iespējas iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus dzīves vietas tiešā 
tuvumā un dažādot nodarbinātības iespējas. 
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5.8. Lauku apbūves teritorijas 
Pagasta teritorijas plānojums paredz Dunavas ciema teritorijā plašās 

lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas izmantot lauku apbūvei, nosakot tur 
daudzveidīgākas saimniekošanas iespējas, lai nesablīvētu apbūvi un saglabātu 
apkārtējās ainavas raksturu. Lauku apbūves teritorijās minimālā jaunveidojamā zemes 
gabala platība ir noteikta 0,5 ha.  

Plānojums paredz Dunavas ciemā lauku apbūves teritorijas, lai pēc iespējas 
tiktu saglabāti atklāti skati uz apkārtni.  

5.9. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas  
Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo apbūvi 

Dunavas un Sudrabkalna ciemos un neparedz pagastā jaunas daudzdzīvokļu 
dzīvojamās apbūves teritorijas.  

5.10. Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas  
Dunavas pagasta teritorijas plānojumā sabiedriskas iestāžu apbūves teritorijas 

izdalītas ar mērķi nodrošināt valsts un pašvaldības, sabiedrisko organizāciju sociālās 
un apkalpojošās sfēras nekomerciālu apbūvi. 

Teritorijas plānojumā kā esošās sabiedriskās iestāžu apbūves teritorijas ir 
izdalītas: Dunavas pamatskola Dunavas ciemā, vecā skola Dunavas ciemā, Dunavas 
Romas katoļu baznīca Dunavas ciemā, bibliotēka un Raiņa muzejs Tadenavā. 

Jaunas sabiedriskas iestāžu apbūves teritorijas pagastā netiek plānotas. 

5.11. Darījumu iestāžu apbūves teritorijas 
Darījumu iestāžu apbūves teritorijas nozīmē teritorijas, kurās galvenais zemes 

un būvju izmantošanas veids ir komerciāla rakstura darījuma iestādes – bankas, 
viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes, kā arī 
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti. Pieļaujama vieglās rūpniecības 
uzņēmumu ar nebūtisku piesārņojumu izvietošana. 

Teritorijas plānojumā kā esošās darījumu iestāžu apbūves teritorijas ir 
izdalītas: veikali, kafejnīca. 

Jaunas darījumu iestāžu apbūves teritorijas pagastā netiek plānotas. 

5.12. Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas, t.sk. kapsētu teritorijas  
Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas parādītas, lai informētu par to 

atrašanās vietām, aizsargjoslām un izmantošanas nosacījumiem. Tās ir teritorijas, 
kurās galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts un pagasta 
inženierkomunikāciju objekti, kā arī transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes. 
Dzīvojamā apbūve šajā teritorijā nav pieļaujama. 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošās komunālas un tehniskās apbūves 
teritorijas. 

Teritorijas plānojumā laika posmā no 2007. - 2019.gadam esošo kapsētu 
paplašināšana nav plānota, kā arī nav plānota jaunu kapsētu ierīkošana. 

5.13. Līnijbūvju teritorijas  
Teritorijas plānojums paredz saglabāt un uzlabot pagasta iekšējo autoceļu 

tīklu, lai nodrošinātu visu teritoriju savstarpējo sasaisti un līdzvērtīgu zemes īpašumu 
sasniedzamību, tādējādi garantējot drošu un ērtu satiksmi un pieslēgumus valsts 
autoceļiem.  
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Teritorijas plānojums iezīmē pagasta iekšējo autoceļu un ielu principiālu 
shēmu, sīkāku detalizāciju, konkrētas trases un parametru izvēli atstājot profesionālu 
projektētāju ziņā. Veidojot jaunas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas, lauku 
apbūves veidosies jauni vietējas nozīmes transporta infrastruktūras elementi – ielas, 
autoceļi, apgriešanās laukumi utt., kuru detalizēti parametri jānosaka detālplānojumos.  

5.14.Detāplānojumu izstrāde 
Teritorijas plānojums nenosaka teritorijas, kurās obligāti izstrādājami 

detālplānojumi. Detālplānojumi izstrādājami likumdošanā un Dunavas pagasta 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā 
kārtībā.  
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1.tabula 
Dunavas pagasta kūdras atradņu raksturojums 

 

Atradnes platība, ha Kūdras dziļums, m Kūdras resursi 
Nr. 
p. 
k. 

Nosaukums 

Nr. 
Kūdras 
fondā  
un uz 
kartes 

Izpētes 
pakāpe “0” 

robežās 

rūpn. izmanto- 
jamā dziļuma 

(0,9m) robežās 
lielākais vidējais tūkst.m3 tūkst. t 

Kūdras 
iegulas 

tips 

Kūdras 
īpašību 

raksturojums 

Izmantošanas 
virziens 

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

1. Dunavas 4826 P 12 nav datu (n.d.) 2,6 1,2 132 n.d. P R 20-35 
A 0,9-6,8 Mēslojums 

2. Dzērvju 1 4841 P 21 n.d. 3,75 2,0 311 n.d. Z 
R 15-20 
A 2,2-13,6 
W 79,3-90,3 

Mēslojums 

3. Gaišais 4824 P 72 n.d. 2,0 0,9 504 n.d. A A 20,5 
W 84,01 Lauksaimniecībā 

4. Kalnciemu 3920 P 2 n.d. 2,5 1,0 14 n.d. Z R 40-50 
A 6,9-9,3 Mēslojums 

398 n.d. 4,5 2,1 6352 n.d. P, Z  

264 n.d. 4,5 n.d. 5280 n.d. P 
R 25-50 
A 7,8-10,1 
W 86,7-90,2 5. Olaju 4825 P 

134 n.d. 1,2  1072 n.d. Z R 25-50 
W 81,8-87,3 

Mēslojums 

6. Vidiņu 4842 P 24 n.d. 2,0 0,8 264 n.d. Z R 40-45 
A 17,1-29,6 Mēslojums 

Apzīmējumi: 
4.kolonā: P – prognozēto resursu kategorija 
11.kolonā: Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra, A– augstā tipa kūdra 
12.kolonā: R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – kūdras pelnainība (%), W – dabīgais mitrums (%) 
                                                 
1 atradne atrodas Rubenes (lielākā daļa) un Dunavas pagastā; dota platība un resursi Dunavas pagasta robežās, pārējie rādītāji – kopējie visai atradnei 
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2.tabula 
Dunavas pagasta ūdensapgādes urbumu raksturojums 

 
Koordinātas, m 

(LKS 92 sistēma) Filtra intervāls, m 
LVĢMA 
DB Nr. 

X Y 

Urbuma 
atveres 

absolūtais 
augstums, 

m 

Urbuma 
dziļums,

m 

Urbša-
nas 

gads 
Ūdens 

horizonts 
no līdz 

Statiskais 
līmenis, m 
no zemes 
virsmas 

Sūknē-
šanas 
debits, 

l/s 

Pazemi-
nājums,

m 

Urbuma 
tagadējais 

statuss 
Adrese 

13462 6232214 636538 95 120 1964 D2br+D3gj 92.5 120 0 8 10.1 darbojošs Dunavas ciematā 

13463 6237034 635061 91 90 1991 D3 gj 70 81.2 -1 2 6.7 neizmanto "Alkšņi" dzīv. māja 

21692 6230507 639609 95 70 2006 D3 gj 58 69 -1.5 2 1 darbojošs saimn. "Silapēteri" 

21831 6228476 641662 nav datu 2007 nav datu darbojošs z/s "Robežas" (Riteņi) 

21832 6226382 640471 nav datu 2007 nav datu darbojošs z/s "Graudiņi" 

22122 6238570 634613 94.5 95 1976 D3 gj 79 92 0.1 4 5 neizmanto ferma "Sīļi" 

22123 6237239 635187 91 90 1969 D3 gj 73.8 88 -1.3 2.7 3.6 darbojošs ferma'" Jāņi" 

22124 6236313 634362 99 112 1976 D3 gj 94 109 4.9 3 15 darbojošs ferma "Kalni" 

22125 6235431 633866 96 90 1969 D3 gj 69 87 2.43 3 6.18 neizmanto ferma "Ozoli" 

22126 6234066 633342 101 80 1969 D3 gj 61 78 5.35 2 5.75 neizmanto ferma "Auzāni" 

22127 6232075 636035 93 90 1972 D3 gj 76 88 -2.02 2.1 36.14 neizmanto Dunavas bērnu dārzs un 
mehāniskās darbnīcas 

22128 6231021 636291 94 80 1966 D3 gj 64.7 77 -0.4 4.5 2.8 neizmanto ferma "Rupšenieki" 

22129 6229644 640201 97 80 1968 D3 gj 61 76 1.55 2 1.7 neizmanto ferma "Marinova" 

22130 6226601 641370 96.5 85 1972 D3 gj 72 82 0.51 1.2 32.09 darbojošs ferma "Niedras" 

22131 6221780 644414 93 80 1967 D3 gj 61 77 1.45 1.5 6.7 aiztamponēts ferma "Cirši" 

22132 6231541 635311 96 100 1980 D3 gj 80 98 3 2 7.6 neizmanto lopbarības cehs "Sapņi" 

22152 6227864 632388 96.5 90 1985 D3 gj 79 89 -1 2 3 neizmanto palīgsaimniecība "Tadaine" 

22153 6227028 633074 97 95 1987 D3 gj 71.3 93.5 -0.3 2 3.5 neizmanto palīgsaimniecība "Tadenava" 
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22571 6226637 641311 96.5 90 1991 D3 gj 77.8 88 1 1.5 15 nav zināms ferma "Niedras" 
 



 95 

3.tabula 
Dunavas pagasta autoceļu saraksts 

Grupa A 
 

Adrese (km) Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri 
autoceļa tiltu 

Nr.
p.k. 

Autoceļa nosaukums 
no līdz 

garums 
(km) 

seguma 
veids 

skaits garums 
 (m) 

Īpašas atzīmes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Upmalītes – Apsītes 0 3,26 3,26 grants    
2. Ceļmalas – Līdums 0 3,99 4,00 grants    
3. Daugava – Lapas – Auzāni – 

Ērgļi 
0,60 5,27 4,67 grants   Turpinājums 

ceļam V 14778 
4. Ozolkalni – Sapņi – Klosteri 0 2,51 2,51 grants 1 24 x 7,5 180 m2 
5. Dunava – Līči - Strazdiņi 0 6,52 6,52 grants    
6. Tālivaldes – Piesaules - 

Krusts 
0 4,39 4,39 grants    

  4,39 5,84 1,45 grants   1,45 km reģistrēts 
uz Dvietes pag. 
zemes 

  5,84 6,62 0,78 grants    
   Kopā: 6,62     
8. Bērzones – Ataugas – 

Pļaviņas 
0 3,61 3,61 grants    

9. Dzelmes – Krusts – Kokts 0 4,56 4,56 grants    
  4,56 5,09 0,53 bez seguma    
   Kopā:  5,09     
17. Tadaine – Kraukļi – 

Celminieki – Mellenes 
0 0,53 0,53 grants    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  0,53 1,92 1,39 bez seguma    
  1,92 5,43 3,51 grants    
  5,43 6,92 1,49 bez seguma    
   Kopā: 6,92     

22. Virbuļi – Marinova – 
Dunavas un Strazdiņu ceļš 

0 1,30 1,30 grants    

28. Daugavas skola – Dumbrāji 0 0,87 0,87 grants    
35. Adītāji – Krūmiņi 0 1,78 1,78 bez seguma    
62. Sleju zemju ceļš 0 0,60 0,60 bez seguma    
63. Katlu māja – Daugava 0 0,29 0,29 grants    
68. Baznīca - Sarmas 0 0,60 0,60 grants    
69. Dunavas kapsēta – Skudru 

kapsēta 
0 0,56 0,56 grants    

73. Kastaņas – Kūtiņas – 
Jāņkalni 

0 0,40 0,40 grants    

  0,40 0,84 0,44 bez seguma    
   Kopā: 0,84     

89. Katlu mājas ceļš 0 0,10 0,10 grants    
 

Grupa B 
1 2 3 4 5 6 7 8  9  
7. Abaroņi – Dreimaņi – Vītoli 0 1,05 1,05 grants    
  1,05 2,90 1,85 bez seguma    
   Kopā: 2,90     

10. Robežas – Skudru kapi – 
Līči 

0 3,08 3,08 grants    

11. Dzintari – pagasta robeža – 
Naudnieki 

0 0,47 0,47 grants    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. Tadaine – Puriņi 0 1,14 1,14 grants 1 18 x 9 162 m2 
13. Apīņi – Gribbūti – Zasas 

pagasts 
0 0,91 0,91 grants    

14. Dambīši – Ancīši - Kraukļi 0 0,70 0,70 grants    
  0,70 1,54 0,84 bez seguma    
   Kopā: 1,54     
15. Lieplejas - Ruskuļi 0 3,08 3,08 bez seguma    
16. Daugmala – Amatiņi 0 0,46 0,46 grants    
19. Grantsbedres – Daugava 0 0,15 0,15 grants    
23. Uz Vegoriem 0 0,40 0,40 grants    
24. Sīļi - Ganības 0 0,81 0,81 grants    
25. Alkšņi - Gribūti 0 0,90 0,90 grants    
  0,90 1,34 0,44 bez seguma    
   Kopā: 1,34     
29. Ķekavas - Jaunaizporieši 0 0,30 0,30 bez seguma    
  0,30 0,69 0,39 grants    
   Kopā: 0,69     
30. Kapmaļi – Līdakas - 

Mazlīdumnieki 
0 0,69 0,69 grants    

32. Jaunkļaviņi - Veldziņi 0 1,96 1,96 bez seguma    
33. Auzāni - Apšusalenieki 0 0,86 0,86 bez seguma    
34. Veckrūmiņi – Druviņu 

Kalnieši 
0 0,89 0,89 bez seguma    

36. Prūsāni - izgāztuve 0 0,73 0,73 bez seguma    
37. Rupšenieki - Krieviņi 0 1,75 1,75 grants    
  1,75 2,05 0,30 bez seguma    
   Kopā: 2,05     
38. Arkliņu ceļš 0 0,68 0,68 grants    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
39. Piesaules – Medņi - Abaroņi 0 1,00 1,00 grants    
  1,00 1,68 0,68 bez seguma    
   Kopā: 1,68     
40. Zemgaļi - Lainieki 0 1,27 1,27 bez seguma    
42. Līči - Zvaigznes 0 1,72 1,72 bez seguma    
44. Guģa ceļš 0 0,65 0,65 grants    
45. Lopu – Kapu ceļš 0 0,52 0,52 bez seguma    
48. Līču kapi – Dūcēji - Ezers 0 0,83 0,83 bez seguma    
50. Pļāvēji - Asari 0 0,69 0,69 bez seguma    
55. Dignājas – pilskalna ceļš 0 0,06 0,06 grants    
56. Pīcku ceļš 0 0,26 0,26 bez seguma    
64. Kanalizācijas attīrīšanas 

ierīču ceļš -Sudrabkalns 
0 0,19 0,19 grants    

65. Beču ceļš 0 0,08 0,08 grants    
66. Zaļkalni - Vecķieģelnīca 0 0,56 0,56 bez seguma    
67. Lazdas – Plāņi - Skaistkalni 0 1,37 1,37 bez seguma    
70. Mālkalni – Skudru kapsēta 0 0,66 0,66 grants    
71. Dunavas kapsēta – Upleju 

lauks 
0 0,36 0,36 bez seguma    

72. Rudzīši - Prūsāni 0 1,17 1,17 bez seguma    
74. Attīrīšanas iekārtu ceļš 0 0,23 0,23 grants    
76. Vecās skolas ceļš 0 0,44 0,44 bez seguma    
77. Dzīvnieku kapsētas ceļš 0 0,87 0,87 bez seguma    
80. Tadenava - Līčupes 0 0,19 0,19 grants    
81. Stūrīši – Birznieki – Valsts 

mežs 
0 0,63 0,63 bez seguma    

85. Mellenes – Vītiņi – Valsts 
mežs 

0 0,50 0,50 bez seguma    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
86. Griezes – Valsts mežs 0 0,25 0,25 bez seguma    
88. Cukuriņi - Rullīši 0 1,55 1,55 bez seguma    

 
Grupa C 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Tadaine – Krustalīči – Cirša 
līnija 

0 2,35 2,35 bez seguma    

26. Bedraines – Uzvaras - 
Rāceņi 

0 2,01 2,01 bez seguma    

27. Lejiņas – Pormaļi – Stirnu 
rags 

0 1,27 1,27 bez seguma    

31. Dominieki - Veckrūmiņi 0 1,11 1,11 bez seguma    
41. Vasaraudži – Avotiņš 0 1,35 1,35 bez seguma    
43. Ozolzīles - Laimas 0 0,91 0,91 bez seguma    
46. Vilcāni - Olāji 0 1,15 1,15 bez seguma    
47. Rupešnieki - Rudzīši 0 0,37 0,37 grants    
49. Līču ceļš 0 0,42 0,42 bez seguma    
51. Riekstiņu ceļš 0 0,46 0,46 bez seguma    
52. Lejiņas - Skujupītes 0 0,91 0,91 bez seguma    
53. Rudzsētu caurteka - Strautiņi 0 0,19 0,19 grants    
54. Galenieki – Kalnbirzes – 

Lejas Jērānu ceļš 
0 1,53 1,53 bez seguma    

58. Kalnu ferma - Alkšņi 0 0,56 0,56 grants    
59. Stariņi – Jērānu ganības 0 1,23 1,23 bez seguma    
60. Akņupītes – Kalna Kārkli 0 0,60 0,60 bez seguma    
61. Auzānu ferma – Vārti - 

Jaunkalngali 
0 1,18 1,18 bez seguma    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
75. Ausekļu ceļš 0 0,04 0,04 asfaltbetons    
78. Līči - Dzelminieki 0 0,23 0,23 bez seguma    
82. Stirnas - Vīksnas 0 0,39 0,39 grants    
83. Kokaudzētava – Rauši - 

Kurši 
0 0,92 0,92 bez seguma    

87. Autoceļš Jēkabpils – Ilūkste 
– Ozolzīļu lauks 

0 0,27 0,27 bez seguma    

 
Ielas 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100. Baznīcas iela 0 0,040 0,040 asfaltbetons - - 200 m2 
  0,040 0,159 0,119 grants - - 773 m2 
   Kopā: 0,159     
101. Skolas iela 0 0,650 0,650 asfaltbetons - - 3900 m2 
  0,650 0,702 0,052 grants - - 364 m2 
   Kopā: 0,702     
102. Žagaru iela 0 0,185 0,185 grants - - 117 m2 
103. Liepu iela 0 0,298 0,298 grants - - 2086 m2 
104. Dumbrāju iela  0 0,361 0,361 grants - - 2166 m2 

 




