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Tabores pagasta  teritorijas plānojums ir neatņemama pagasta attīstības 

plānošanas dokumentu sastāvdaļa, kura izstrādes mērķis ir noteikt pagasta teritorijas 
izmantošanas telpiskās attīstības mērķus, virzienus un intereses. Pagasta teritorijas 
plānojumā tiek noteiktas  pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un 
ierobežojumi, noteikta pašvaldības teritorijas patreizējā un plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana. Tabores pagasta teritorijas plānojums nosaka pagasta intereses teritorijas 
izmantošanā ar perspektīvu uz 12 gadiem.  

Saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” pašvaldībām ir aktīvi jāiesaistās 
reģionālajā plānošanā un teritorijas attīstības stratēģiju izstrādē, lai ar reģionālo attīstību 
saistīto jautājumu risināšana un līdzsvarota attīstība noritētu pēc iespējas efektīvāk. 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts mērķdotāciju teritorijas 
plānojumu izstrādei piešķiršanas komisija 2003.gada 19.decembrī  ar lēmumu Nr. 17 
(protokols Nr. 11, 2.) piešķīra mērķdotāciju Tabores pagasta padomei sekojošu pasākumu 
finansēšanai: 

• teritorijas plānojuma izstrādāšana; 
• detālplānojuma izstrādāšana 
• plānošanas speciālistu apmācība. 
Tabores  pagasta teritorijas plānojuma  izstrāde uzsākta , pamatojoties uz Tabores 

pagasta padomes 2004.gada 10.februāra  sēdes lēmumu Nr.14 (sēdes protokola izraksts 
nr.2, 1&)  ”Par Tabores  pagasta teritorijas plānojuma, detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu un attīstības programmas aktualizāciju”. 

Tabores pagasta teritorijas plānojumu uzsāka izstrādāt saskaņā ar LR MK 
noteikumiem nr.34  “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi ” 
(2004.13.01.)  ievērojot tajos minēto teritorijas plānu izstrādāšanas kārtību un 
procedūru, Latvijas Būvnormatīviem, pašvaldības konceptuālajiem dokumentiem un 
citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem teritorijas plānošanā, pamatojoties uz vides 
aizsardzības institūciju rekomendācijām un pagastā darbojošos uzņēmumu un iestāžu 
attīstības plāniem. 
 2004.gada 26.maijā Tabores pagasta padome ar lēmumu Nr. 61, veica grozījumus 
lēmumā Nr. 14, un izslēdza no plānotajiem pasākumiem „Detālplānojuma izstrādāšana” 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts mērķdotāciju teritorijas 
plānojumu izstrādei piešķiršanas komisija 2004.gada 17.septembrī  ar lēmumu Nr. 3 
(protokols Nr. 5, 4.&) izdarīja grozījumus valsts mērķdotācijas teritorijas plānojumu 
piešķiršanas komisijas sēdēs 19.12.2003.g. lēmumā Nr.17, un izslēdza pasākumu 
„Detālplānojumu izstrādāšana” . 

2004.gada 26.oktobrī ar lēmumu Nr. 46-p , Vides pārraudzības valsts birojs 
nolēma piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Tabores pagasta 
teritorijas plānojumam, par ko Tabores pagasts 2004.gada 1.novembrī saņēma Vides 
pārraudzības valsts biroja  vēstuli Nr. 7-04/1579. 

Valsts mērķdotāciju teritorijas plānojumu izstrādei piešķiršanas komisija 
2004.gada 17.septembrī ar lēmumu Nr.3 papildus piešķīra mērķdotāciju teritorijas 
plānojuma ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma veikšanai. 

2004.gada 24.novembrī Tabores pagasta padomes lēmumā  Nr. 14 „Par Tabores 
pagasta teritorijas plānojuma uzsākšanu”  tika  veikti grozījumi teritorijas plānošanas 
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izstrādes darba uzdevumā, un turpmākā teritorijas plānojuma izstrāde tika veikta saskaņā 
ar LR MK noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi.” " 
( 19.10.2004.) (padomes lēmums Nr. 126 (prot.Nr.12, 1&) 

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

Teritorijas plānojuma tekstuālā daļa strukturēta divās daļās: „Paskaidrojuma 
raksts” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Teritorijas plānojuma 
sastāvā tiek iekļauts arī pārskats par Tabores pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma 
izstrādi. 
 
„Paskaidrojuma rakstā” ietilpst šāda informācija:   

1)  teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts, ietverot resursu, infrastruktūras, 
ekonomisko aktivitāšu un citu aspektu raksturojumu, izvērtējot teritorijas 
attīstības priekšnoteikumus, 
2) teritorijas attīstības pamatnostādnes, t.sk. teritorijas attīstības vīzija, ilgtermiņa 
un īstermiņa mērķi un virzieni, saskaņā ar Tabores  pagasta sociālās un 
ekonomiskās attīstības plānu (attīstības programmu),   
3) teritorijas perspektīvās (atļautās) izmantošanas risinājumi un to pamatojumus. 

 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” iekļauj:  

1) teritorijas izmantošanas mērķus, 
2) informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu, 
3) prasības dažādu teritoriju izmantošanai, 
4) aizsargjoslas un aprobežojumi tajās, 
5) prasības, ko izvirza Daugavpils baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 
6) būvtiesību īstenošanas kārtība, 
7) prasības detālplānojumiem, 
8) citus Tabores pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

 
”Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” ir ietverti detalizēti 

nosacījumi un prasības teritorijas izmantošanai, t.sk. nekustamo īpašumu sadalīšanai (vai 
apvienošanai), piekļūšanai, apbūvei un labiekārtošanai (apbūves blīvuma un intensitātes 
parametri, prasības infrastruktūras nodrošinājumam u.c.) saskaņā ar MK noteikumu Nr. 
883 (19.10.2004.) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 25.punkta 
prasībām. Apbūves noteikumi, tiek apstiprināti kā Tabores pagasta saistošie noteikumi. 

Teritorijas plānojuma grafiskā daļa veidota mērogā 1: 10 000, LKS - 92 sistēmā, 
analogā un digitālā veidā. Kartēs ir ietverta informācija par esošo zemes lietojumu, 
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apbūvi, infrastruktūras nodrošinājumu atbilstoši kartes mēroga (1 cm uz kartes – 100 m 
dabā) detalizācijas iespējām, kā arī ietverta kadastra informācija (zemes īpašumu 
robežas), aprobežojumi (aizsargjoslas) un plānotās (atļautās) izmantošanas zonējums.  

Tabores pagasta teritorijas plānojuma ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma 
veikšanai, Tabores pagasta padome noslēdza līgumu ar SIA „Limnoloģijas institūtu” par 
vides pārskata izstrādāšanu Tabores pagasta teritorijas plānojumam. 

Tabores pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats (saistošie noteikumi) 
pagasta teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. 

Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālos plānojumus un 
uzsākot jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, būvpro-
jektēšanu un būvniecību, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saim-
niecisko darbību Tabores pagasta teritorijā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Teritorijas plānošanas uzdevumi ir šādi: 

• izvērtēt vietējās pašvaldību teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā 
izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus; 

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

pasākumos; 
• radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas 

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

plānojumu; 
• veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas 

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

kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 
 
Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumu izstrādā, pamatojoties uz spēkā esošo 

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

 
 
 
 
 
 

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

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

Pagasta plānojums balstās uz attīstības programmā atklātajām teritorijas attīstības 
priekšrocībām un attīstības prioritātēm. Plānojums rada vienlīdzīgus priekšnoteikumus 
uzņēmējdarbībai attīstībai visā pagasta teritorijā. 
 
 
 
 
 

1.2.ZIŅOJUMS PAR PLĀNOJUMA ATBILST ĪBU AUGSTĀKA 
LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM  
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Izstrādājot Tabores pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju, tika ņemti vērā 

augstāka līmeņa plānošanas dokumenti. Nacionālais plānojums, kas joprojām atrodas 
izstrādes stadijā, nosaka valsts intereses un prasības valsts teritorijas izmantošanā un 
attīstībā.  

Izstrādājot teritorijas plānojumu, ir izvērtēti šādi plānošanas dokumenti: Latgales 
attīstības plāns (2000.gada augusts), Latgales telpiskais struktūrplāns (2004.gads) 
Latgales tūrisma  attīstības stratēģija, Daugavpils rajona sociāli ekonomiskās attīstības 
programma (apstiprināta 1999.gada 21.jūnijā – atrodas aktualizācijas stadijā), Daugavpils 
rajona teritorijas plānojuma 1.redakcija,  Daugavpils rajona teritorijas plānojuma galīgās 
redakcijas projekts, Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (2003.).  

Tabores pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijā ir ievērtēti un uzsvērti pašvaldībai 
būtiskākie virzieni. 

Galvenie reģiona attīstības virzieni, kas ir aktuāli arī Tabores pagasta pašvaldībā: 
• Cilvēkresursu attīstība; 
• Infrastruktūras attīstība (t.sk. sakaru);  
• Produktīvā sektora attīstība; 
• Izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana; 
• Tūrisma attīstība. 
Izvērtējot Tabores pagasta lomu un vietu reģionā un rajonā saistībā ar šiem 

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

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

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

 
 
Daugavpils rajonā realizējas “Jaunā sanitārā sadzīves atkritumu apglabāšanas 

poligona” būvniecība , kura realizēšanas rezultātā Daugavpils rajona Demenes pagastā 
tiks izveidota Dienvidlatgales reģionālais sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons. 
Tabores pagasts piedalās Dienvidlatgales sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona 
projektā. 

 
 
Valsts Kancelejas Informācijas Sabiedrības biroja ERAF Nacionālās programmas 

“Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projekta 
“Daugavpils rajona pašvaldību Inform ācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas 
tīkla izveides pilotprojekts” ietvaros Tabores pagastā tiks izveidota IT infrastruktūra, 
kuru izmantos pagasta skola, bibliotēka. 

 
 
Saskaņā ar valdības izstrādāto novadu veidošanas projektu, Tabores pagasts ir 

iekļauts Grīvas novadā. 
Grīvas novads: Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Salienas, Skrudalienas, 
Tabores, Vecsalienas pagasti. 

• Teritorijas plat ība: 809.7 km2 .  
• Iedzīvotāju skaits: 12 570. 
• Ieteicamais administratīvais centrs: Daugavpils. 
• Ieteicamās pašvaldības pakalpojumu sniegšanas vietas: Červonka, 

Demene, Medumi, Mirnijs, Kalkūni, Kumbuļi, Saliena, Silene, Skrudaliena, 
Tabore. 

No Daugavpils uz dienvidiem esošajā teritorijā, starp Ilūkstes novadu un Daugavas 
upi nav viena dominējoša centra un visi ceļi ir radiāli virzīti uz Daugavpili. Šī novada 
centrs varētu atrasties Daugavpils pilsētas Grīvas daļā. Apvienotas četras rajona izpētes 
projektā piedāvātās administratīvās teritorijas. 
 Kā ieteicamā pakalpojumu sniegšanas vieta Tabores pagastā ir minēta Tabore. 

Tabores pagastam šobrīd nav 100% kapacitātes kļūt par novada centru. 
Tabores pagastam ir jābūt pieejamiem vismaz šādiem pakalpojumiem: 

• pašvaldības administrācijas pakalpojumiem, 
• pamatskolai, 
• bibliotēkai, 
• sabiedriskajam interneta pieejas punktam, 
• tirdzniecībai t.sk. pārtikas un rūpniecības precēm, 
• centralizētai ūdensapgādei, notekūdeņu attīrīšanai, 
• melnā seguma ceļa savienojumam ar pilsētām vai reģionālas, nacionālas 
• nozīmes autoceļu, 
• publiski pieejamām atpūtas teritorijām, 
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• sabiedriskajam transportam ar pieturvietu, 
• sociālajam darbiniekam, 
• iecirkņa inspektoram, 
• pastam, 
• ražošanas zonai, 
• darba vietām - vairāk kā 50 % no darbaspējīgo iedzīvotāju skaita. 

Tabores pagasts visas prasības nevar nodrošināt, taču pašvaldībai ir jātiecas šos 
pakalpojumus piedāvāt, lai „noturētu” pašvaldībā iedzīvotājus, piemēram, jānodrošina 
publiska interneta pieeja, jāpanāk sakaru kvalitātes uzlabošanu. Pagasta prioritārais 
uzdevums ir nodrošināt pagasta autoceļu uzturēšanu atbilstošā kārtībā un tehniskā 
stāvoklī, lai nodrošinātu satiksmi starp pagasta lielākajiem ciemiem jo šobrīd skolas 
vecuma bērni no tuvākās apkārtnes (kā arī no citām pašvaldībām) apmeklē Tabores 
pamatskolu. Pagasta bērni mācās arī citās pašvaldībās Laucesas pagasta Birznieku 
pamatskolā; Naujenes pagasta Lāču pamatskolā, Skrudalienas pagasta Skrudalienas 
pamatskolā. 
 Šobrīd pašvaldība strādā pie sava novadu veidošanas modeļa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.PLĀNOŠANAS KONTEKSTS 
 
 

1.4.1.Juridiskā bāze 
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Sākot ar 1998.gada novembri spēkā stājās “Teritorijas attīstības plānošanas 
likums”, kurš  zaudēja spēku līdz ar jauna likuma -“Teritorijas pl ānošanas likums” - 
spēkā stāšanos 2002.gada jūnijā. Teritorijas plānošanas likuma mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību valstī, izmantojot efektīvu teritorijas plānošanas 
sistēmu. 

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

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

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

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

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

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

• 1997. gada 1. aprīļa MK noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 

• Likums „Zvejniecības likums”, 1995. gada 12. aprīlī, 

• Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”,1992. gada 12. februāris, 

• MK 2003. gada 12. septembra MK noteikumi Nr. 684 „Noteikumi par 
nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, 

• MK 2003. gada 12. septembra MK noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 

• MK 1996. gada 23. aprīļa Noteikumi Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas 
un noformēšanas noteikumi” u.c. 
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1.4.2.Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti 
 

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

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

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

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

 
Nacionālā plānojuma izstrādāšanas uzdevums – veicināt pretrunu novēršanu starp 

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

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

Latgales attīstības plāns -reģiona attīstības stratēģija 

Latgales reģiona attīstības stratēģija balstās uz trīs galvenajiem pīlāriem: ražošanas 
sektoru, cilvēkresursu un infrastruktūras attīstību. 

Katram no tiem ir noteiktas stratēģiskās izvēles un prioritātes: 

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

Latgales reģiona  telpiskais struktūrplāns, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes izsniegtajiem nosacījumiem  Tabores pagasta teritorijas plānojuma 
izstrādei, ir rekomendējošs dokuments vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei. 

Struktūrplānā tiek apskatītas atklātās teritorijas, pilsētvide un infrastruktūra. 
Saistībā ar jau izstrādātajiem plānošanas dokumentiem Latgales reģiona telpiskā 
struktūrplānā tiek noteikta esošo telpisko struktūru attīstības vīzija, uzdevumi un 
pasākumi.  
 

Latgales telpiskajā struktūrplānā lauku apvidos no ģeogrāfiskā un funkcionālā aspekta 
šī projekta ietvaros ir izdalītas sešas koherentās teritorijas: 
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• Daugavas ieleja; 
• Centrālais un austrumu mitrāju apgabals; 
• Ezerzeme; 
• Ziemeļu mežu apgabals; 
• Lauksaimniecības apgabals; 
• Pierobeža.  

 

Tabores pagasts ietilpst 2 no šīm teritorijām: 

1) Daugavas ieleja 
Daugavas ieleja stiepjas gar abiem Daugavas krastiem no valsts robežas līdz 

Jēkabpilij. Daugavas ielejas nozīmīgas daļas – Daugavas loki un Augšdaugava – ir 
nacionālas nozīmes aizsargājamās teritorijas. Vislielākās vērtības ir kultūrainava un upes 
dabiskais tecējums, kas  novērtējams un izmantojams kā ilgtspējīgas attīstības resurss.  
Daugavas ielejā var atrast daudzus kultūras pieminekļus un raksturīgās kultūrainavas, šeit 
arvien vēl ir dzīvas daudzas tradīcijas. 

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

 
 

 

1.attēls. Daugavas ieleja Latgales reģionā 

 

2) Lauksaimniecības zemes 
Lielas vienlaidus lauksaimniecības zemju platības koncentrētas Daugavpils, 

Jēkabpils, Preiļu un Rēzeknes rajonos. augstvērtīgāko zemi. Tā kā Šajos apgabalos tiek 
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saražota lielākā lauksaimniecības produkcijas daļa, te ir arī relatīvi labākās augsnes, tāpēc 
šīs teritorijas tiek atzītas par vitāli svarīgām lauksaimniecības attīstībai. 

 

 

 
2.attēls. Lauksaimniecības zemes Latgales reģionā 

 
 
 
 

1.4.4.Rajonu līmeņa plānošanas dokumenti 
 

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

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

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

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

un izejvielu izmantošanu, ekoloģiski tīru tehnoloģiju pielietošanu un vides 
aizsardzības prasību konsekventu ievērošanu; 
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6. Nodrošināt rajona nozīmes kultūras pieminekļu un īpaši aizsargājamo dabas 
objektu saglabāšanu; 

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

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

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

optimizēt atkritumu deponēšanas vietu skaitu un izvietojumu rajona teritorijā, 
nodrošināt mūsdienīgu tehnoloģijām atbilstošu sadzīves atkritumu glabāšanu un 
pārstrādi; 

11. Veicināt dabas vērtību saglabāšanu, videi labvēlīgas sociālās politikas un 
ekonomisko attīstību; 

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

Daugavpils rajona teritorijas plānojums apstiprināts 2006.gada jūnijā. 
 
 
 
 

1.4.5.Vietējo kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti 
 
 Tabores pagasts atrodas Augšzemes D daļā, Daugavpils rajonā, robežojas ar 
Daugavpils pilsētu, Naujenes, Vecsalienas, Skrudalienas, Laucesas pagastiem Daugavpils 
rajonā. Pagasta kopējā platība ir 7663,8 ha (Latvijas pagasti, 2002). 
 

1.tabula 
 
Daugavpils pilsēta  Izstrādāta Daugavpils  attīstības stratēģija,  ir izstrādāts 

Daugavpils pilsētas  teritorijas plānojums, bet nav 
apstiprināts kā saistošie noteikumi 

Naujenes pagasts Izstrādāta Naujenes pagasta attīstības programma,  ir 
izstrādāts Naujenes pagasta  teritorijas plānojums, tiek 
veikti grozījumi teritorijas plānojumā 

Vecsalienas pagasts Izstrādāta Vecsalienas pagasta attīstības programma un 
uzsākti grozījumi Vecsalienas pagasta teritorijas 
plānojumā 

Skrudalienas pagasts Izstrādāta Skrudalienas pagasta attīstības programma, ir 
uzsākts darbs pie teritorijas plānojuma izstrādes 

Laucesas pagastu Izstrādāta Laucesas pagasta attīstības programma, ir 
uzsākts darbs pie teritorijas plānojuma izstrādes 

 
  Šobrīd pašvaldībām, ar kurām robežojas Tabores pagasts, tikai 2 nav izstrādāti 
plānošanas dokumenti, tie atrodas izstrādes stadijā. Pārējām pašvaldībām teritorijas 
plānojumi ir izstrādāti, tas nozīmē, ka šīs pašvaldības savus teritoriju plānojumus ir 



 

Tabores pagasta teritorijas plānojums. 2006.-2018.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

19 

saskaņojušas ar Tabores pagastu un darba procesā robežteritoriju attīstība jau ir 
saskaņota. Izstrādes stadijā esošos plānojumus svarīgi savstarpēji saskaņot, lai 
perspektīvā nerastos teritoriju izmantošanu un interešu konflikti.  

Lai nodrošinātu sabalansētu teritoriju plānošanu un saskaņā ar MK noteikumiem 
par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādi, visā Tabores pagasta teritorijas 
plānojuma izstrādes procesā tiek veikta pieguļošo teritoriju perspektīvās attīstības 
saskaņošana, pieprasot nosacījumus plānojuma izstrādei, kā arī atzinumus un citu 
informāciju. 
 
 
 

1.4.6.Tabores pagasta plānošanas dokumenti  
 
 

2000.gadā ir apstiprināta Tabores  pagasta attīstības programma .Pagasta attīstības 
programmu ir nepieciešams atjaunot, īpaši uzlabojot tās stratēģisko daļu.  
2004. gada 10.februārī   Tabores pagasta padome pieņēma lēmumu par teritorijas 
plānojuma izstrādi (Lēmums Nr.14 (sēdes protokola izraksts nr.2, 1&))  . Teritorijas 
plānojuma izstrādes gaitā tika izvērtētas attīstības programmas ieviešanas sekmes, kā arī 
pārskatīti pagasta attīstības mērķi. 
2004. gadā VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa veica Tabores  pagasta kartogrāfiskā 
materiāla (aizsargjoslu) izstrādi. Izstrādātais dokuments nosaka ciemu robežas, dažādu 
objektu izvietojumu un to aizsargjoslas saskaņā ar „Aizsragjoslu likumu) 

2004.gada 24.februārī „Latvijas Vēstnesī” tika publicēts sludinājums Tabores 
pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā 
posma izsludināšanu. 

2004.gada 26.oktobrī ar lēmumu Nr. 46-p , Vides pārraudzības valsts birojs 
nolēma piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Tabores pagasta 
teritorijas plānojumam.  

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

2005.gada 28.septembrī  tika pieņemts lēmums Nr. 108  „Par Tabores pagasta 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai ”, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no 
2005.gada 14.okrtobra līdz 2005.gada 25.novembrim.  
 Sabiedriskās apspriešanas sanāksme  - 2005.gada 23.novembrī. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.PAGASTA TERITORIJAS ATT ĪSTĪBAS MĒRĶIS 
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1.5.1. Pašvaldības nākotnes vīzija 
  

Pagasta padome  iedzīvotāju labklājības veicināšanai, līdzsvarotas, daudzveidīgas un 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai iecerējuši īstenot dažādus ilgtermiņa un īstermiņa 
pasākumus, kas tālākā nākotnē ļautu Tabores pagastam  kļūt par vietu, kur realizējies 
šāds nākotnes redzējums: 
  

• Tabores pagastā sekmīgi strādā un attīstās daudzi vietējie mazie un vidējie 
uzņēmumi, apkalpojošā sfēra uzņēmumi,darbojas daudzi iecienīti tūrisma 
objekti. 

 
• Pagasta iedzīvotājiem ir nodrošināts darbs uz vietas ,tiek sniegti kvalitatīvi  

sociālie pakalpojumi,sadzīves apstākļi. 
 

• Iedzīvotāji dzīvo sociāli un ekonomiski aktīvā teritorijā ar daudzveidīgu dabas  
vidi un sakoptu kultūrvēsturisko mantojumu, ar izglītības, kultūras un atpūtas 
iespējām, viņi ir lepni par savu pagastu. 

 
• Personības attīstība ieņem svarīgāku vietu cilvēku ikdienā, nekā pārtika, 

apģērbs, mājoklis, jo viņa darbs ir pietiekoši apmaksāts un viņa dzīves 
materiālā puse ir nodrošināta. 

 
• Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir pozitīvs. 

 
• Skola un pedagogu kolektīvs, kopīgi ar pārējo inteliģenci kļuvuši par vietējās 

sabiedrības ideju centru un rūpējas, lai pagastā  tiek saglabātas un nodotas 
nākamajām paaudzēm iepriekšējo paaudžu radītās garīgās un materiālās 
kultūras vērtības. 

 
• Jaunieši pēc skolas beigšanas atgriežas pagastā, kur savas zināšanas iegulda 

pagasta attīstībā. 
 

• Pagasta izaugsmē īpaša loma ir pakalpojumu un informācijas tīkla attīstībai. 
 

• Pagastā attīstīta uzņēmējdarbība un ekonomiski spēcīga lauksaimniecība, kas 
ražo konkurētspējīgu produkciju. 

 
• Tiek uzklausīts jebkura iedzīvotāja viedoklis, jo visi jautājumi starp 

iedzīvotājiem un pašvaldību un valsts pārvaldes iestādēm tiek risināti mierīgā, 
demokrātiskā ceļā.  

 
 
 
 

1.5.2.Pašvaldības attīstības stratēģija 
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Pamatproblēmas: 

2.tabula 
 
Galvenās problēmas Apakšproblēmas Iespējamie risinajumi 

Bezdarbs • Zināšanu trūkums par tirgus 
ekonomiku 

• Sociālisma laika speciālisti 
nespēj pārorientēties uz jauno 
sistēmu 

• Ražošanas sašaurināšanās 
• Iedzīvotāju pasivitāte, apātija , 

nespēja uztvert jauno 

• Jaunu darba vietu 
radīšana 

• Ciešāka sadarbība ar 
rajona Tautas izglītības 
un kultūras centru, 
Valsts nodarbinātības 
centra Daugavpils 
fili āle, Daugavpils 
lauksaimniecības 
konsultāciju birojs 
pieaugušo apmācības 
jomā 

• Attīstīt vietējās 
bibliotēkas informācijas 
sniegšanas 
pakalpojumus 

• Veicināt pieredzes 
apmaiņas pasākumu 
rīkošanu un sadarbību 
kā tādu ar citām 
administratīvajām 
teritorijām, īpaši ar 
veiksmīgiem 
uzņēmējdarbības 
iesācējiem 

• Veicināt kopuzņēmumu 
veidošanu pagasta 
teritorijā 

 
Ekonomiskās 
problēmas 

• Iedzīvotajiem ir zema 
maksātspēja 

• Nav savas nišas ārējā tirgus 
• Vietējiem l/s produktiem nav 

noieta ,nav konkurētspējīgi 
• Par nodoto produkciju netiek 

savlaicīgi samaksāts 
• Nav kooperācijas vienotu 

mērķu sasniegšanai 
(produkcijas noieta 
meklēšanai,  informācijas 

• Netradicionālās 
lauksaimniecības 
attīstība zemnieku 
saimniecībās 

• Panākt racionālu vietējo 
resursu izmantošanu 

• Veicināt ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju 
izglītības un 
pārkvalifikācijas 
iespējas 
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ieguvei un izplatīšanai ,utml.) 
• Nav kooperācijas iespējamo 

savstarpējo pakalpojumu 
sniegšanai (kombaini , 
stādāmmašīna …) 

• Trūkst kvalificētu speciālistu 
• Nav uzņēmumu  
• Zemnieku saimniecības mazas 

zemju platības 
• Sociālā laika neefektīvas 

saimniekošanas rezultātā 
notikušais firmu sabrukums 

• Nav līdzekļu kvalitātes un 
konkurētspējīgas ražošanas 
uzsākšanai 

• Nodrošināt biznesa 
informācijas pieejamību 
pagastā 

• Veicināt 
nelauksaimniecisko 
nozaru attīstību pagastā 
(tūrisms, rekreācija, 
tranzītkoridora 
infrastruktūra u.c.) 

• Kokaudzētavu 
ierīkošana kvalitatīvu 
mērķa koku audzēšanai 
(skuju ,lapu koki) 

• Lauksaimniecības 
līmeņa zināšanu 
paaugstinašana 

• Zemnieku kooperatīvu 
veidošana 

• L/s palīgražotņu 
attīstība zivsaimniecība 
, sēnes, biškopība, stādu 
audzēšana …) 

• Darbietilpīgo kultūru 
audzēšana ( dārzeņi , 
augļi ,ogas ,to 
pārstrāde) 

• L/s produktu pārstrādes 
nozares attīstība 

• Veicināt kopuzņēmumu 
veidošanu 

Kvalitat īvas 
infrastrukt ūras 
trūkums 

• Vecmodīga ,nolietota l/s 
tehnika 

• Novecojošas ūdens attīrīšanas 
iekārtas 

• Nav ūdens atdzelzošanas 
stacijas 

• Kanalizācijas iekārtas ir sliktā 
tehniskā stāvoklī 

• Nav pietiekami laba satiksme 
ar Daugavpili 

• Dzeramā ūdens 
kvalitātes uzlabošana 

• Ūdens attīrīšanas 
iekārtu rekonstrukcija 

• Investīciju piesaiste 
• Sabiedriskā transporta 

nodrošināšana ar 
Daugavpili no rīta un 
vakarā 

• Vietējo uzņēmēju 
piesaistīšana ērtas 
satiksmes 
nodrošināšanai ar 
Daugavpili 

• Panākt infrastruktūras 
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renovāciju pēc Eiropas 
standartiem, lai 
nodrošinātu pamatus 
kopuzņēmumu 
veidošanai, 
tranzītkoridora 
apkalpošanas un 
tūrisma attīstībai 
pagastā   

Inform ācijas trūkums • Iedzīvotāju pasivitāte 
• Nav Interneta 
• Jaunākā informācija bieži 

aizķeras dažu institūciju 
plauktos 

• Nav speciālista ,kas nodarbotos 
ar projektu rakstīšanu  

• Regulāra jaunākās 
informācijas 
izvietošana uz 
informatīvajiem dēļiem 

• Aktivizēt bibliotēkas 
darbu kā vietējā 
informācijas centra 

• Pieņemt darbā 
speciālistu ,kas  
nodarbotos ar projektu 
rakstīšanu 

• Atbalstīt informatīvo 
pasākumu rīkošanu 
pagastā 

• Nodrošināt Interneta 
pieejamību pagastā 

Dabas vides 
problēmas 

• Daudzas zemes pieprasītās un 
piešķirtās netiek 
apsaimniekotas 

• LIZ aizaug ar krūmiem, 
nezālēm 

• Meliorācijas sistēmas netiek 
kontrolētas un atjaunotas,  tās 
ir nolietojošās un daudzās 
vietās nedarbojās 

• Meži tiek izcirsti ,netiek 
atjaunoti 

• Nav atrisināta izstrādāto 
karjeru renovācijas problēma 

• Valsts investīciju 
piesaiste 

• Izmantot iespējamās 
pašvaldību sankcijas, ja 
iedzīvotāji nesakārto 
savas mājas apkārtni, 
neizcērt krūmus gar 
pašu ceļmalām , 
grāvjiem 

• Biežāk rīkot talkas un 
konkursus uz sakoptāko 
lauku sētu, lauku 
saimniecību u.c. 

• Veicināt dabas 
izglītības un 
aizsardzības pasākumu 
rīkošanu pagastā 

• Aktīvāk sadarboties ar 
citiem pagastiem, kuru 
teritorijās atrodas dabas 
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parka “Daugavas loki”  
aizsargājamā zona  

• Veicināt eko-tūrisma 
attīstību pagastā 

Nepietiekama 
maznodrošināto 
iedzīvotāju sociālā 
aizsardzība 

• Nav speciāla pakalpojumu 
klāsta ar speciālām vajadzībām 

• Veselības aprūpe iedzīvotājiem 
nav izvirzīta  ka viena no 
galvenajām prioritātēm 
(sākumā domā kā pārtikt ,taču 
zobu , plaušu  ārstēšanu atliek 
uz nākotni vai nenoteiktu 
laiku) 

• Alternatīvo sociālās 
aprūpes iestāžu un 
pakalpojumu 
izveidošanu 

• Speciālo pakalpojumu 
klāsta izveide cilvēkiem 
ar speciālām 
vajadzībām 

• Rīkot sociālās 
palīdzības pasākumus, 
kuri orientēti uz 
psiholoģiskās 
palīdzības sniegšanu 

• Specializētā 
profesionālā izglītība 
sociāli 
mazaizsargātajām 
iedzīvotāju grupām 
(invalīdi,  sievietes ar 
maziem bērniem, 
pensionāri, kuri vēlas 
strādāt u.c.) 

Nelabvēlīgo ģimeņu 
esamība 

• Alkoholisms  
• Bērniem netiek pievērsts  

pietiekami daudz uzmanības 
• Pieaug vienaldzība ,sociāla 

apātija 
• Bezdarbs 
• Nelegāla alkohola tirdzniecība 
• Nav iespējams visus bērnus no 

nelabvēlīgām  ģimenēm  
izvietot  bērnu patversmē 
ierobežoto vietu dēļ 

• Nodarbinātības iespēju 
radīšana 

• Nelegāla alkohola 
tirgotavu iznīcināšana 

• Pusaudžu kontrole  
mājās, skolā, sabiedrībā  

• lai novērstu alkohola  
lietošanu un smēķēšanu 

• Dažādot un modernizēt 
kultūras nozares 
pakalpojumu 
piedāvājumu pagastā 

• Psiholoģiskās 
palīdzības iespējas 
pagastā 

• Veicināt sabiedrisko 
organizāciju 
aktivizēšanos pagastā 

• Ģimenes izglītība 
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  Pamatojoties uz šo shēmu, par Daugavpils rajona Tabores pagasta problēmu 
priorit ārajiem risin ājumiem tiek izvirz īti: 

3.tabula 
 
1.  Daudzveidīgas uzņēmējdarbības aktivizēšana un atbalstīšana.  

 
2 Kultūrvēsturiskās vides un dabas mantojuma saglabāšana un izmantošana, tūrisma 

nozares attīstība 
 

3 Netradicionālas lauksaimniecības attīstība 
 

4 Iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana: 
• ūdensapgādes sistēmas (kvalitatīvs dzeramais ūdens),siltumapgādes sistēmas , 

kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un modernizācija, 
• modernas sakaru sistēmas ieviešana (telefoni, internets ) 
• ceļu infrastruktūras uzlabošana ,pilnveidošana,  
• sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana 

 
5 Pagasta vides labiekārtošana: 

• māju un apkārtējas vides sakopšana;  
• apkalpe un sadzīves pakalpojumi 

 
6 Kultūras dzīves  un brīvā laika pavadīšanas iespēju aktivizēšana. 
 
 
 

1.5.3.Pašvaldības attīstības galvenie mērķi  
 

4.tabula 
 
1. Veidot biznesam labvēlīgu vidi, atbalstīt esošos mazos un vidējos ražošanas 

uzņēmumus, veicināt jaunu orientētu ražotņu rašanos. 
 

2 Tūrisma nozares attīstība (lauku tūrisms ) ,konkurētspējīgas   tūrisma infrastruktūras 
izveidošana., sadzīves pakalpojumu attīstība 

3 Netradicionālās lauksaimniecības attīstība ,saimniecību specializācija un kooperācija 
 

4 Inženierinfrastruktūras uzlabošana, nodrošinot iedzīvotājus ar ūdeni, siltumu , enerģiju, 
kanalizāciju; veidot  pieejamu sakaru līmeni, ceļu stāvokļa un transportsakaru 
uzlabošana 

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

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

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

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

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

• Uzlabot satiksmi pagasta robežās - uzturēt kārtībā ceļu fondu. 
 
 
Sociālā sfēra 
• Īstenot mūža izglītību pagasta iedzīvotājiem, organizēt dažāda veida kursus un 

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

maznodrošinātajām ģimenēm; 
• Pilnveidot medicīnas pakalpojumu pieejamību; 
• Iespēju robežās sniegt sociālo palīdzību maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, 

vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām; 
• Uzturēt izglītības iestādes tādā līmenī, lai bērniem būtu iespējams iegūt 

konkurētspējīgu izglītību; 
• Veicināt jaunatnes perspektīvas dzīvei, darbam un atpūtai pagastā. 

 
 
Dabas aizsardzība un kultūra 
• Veicināt pagasta kultūras dzīves attīstību, latvisko tradīciju izkopšanu, atbalstīt 

pašdarbības kolektīvus; 
• Pagasta bibliotēku uzskatīt par svarīgu kultūras, izglītības un informācijas centru, 

tāpēc turpināt darbu, lai izveidotu sabiedriskā interneta pieejamību pagasta 
bibliotēkā; 

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

tādējādi ceļot iedzīvotāju pašapziņu; 
• Rūpēties par vides saglabāšanu, nepiesārņošanu (ūdens, sadzīviskie atkritumi); 
• Nodrošināt kvalitatīvu, videi draudzīgu zemes dzīļu izmantošanu; 
• Nodrošināt labu pazemes ūdeņu kvantitatīvo stāvokļi un labu pazemes ūdens 
ķīmisko kvalitāti; 
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• Veicināt meža nozares ilgtspējīgu attīstību un rentabilitāti, vienlaicīgi saglabājot 
pagasta mežu bioloģisko daudzveidību; 

• Veicot saimniecisko darbību, tiekties pēc purvu teritoriju bioloģiskās daudzveidības 
un mitruma režīma saglabāšanas vides aizsardzības nolūkos. 

 
 
 
 
 
 

1.6.TERITORIJAS PLĀNOJUMA UZDEVUMS  
 
• Izstrādāt pagasta teritorijas zonējumu, ņemot vērā augstāka līmeņa plānošanas 

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

apbūves zonas. 
• Attēlot kartē infrastruktūras objektus un teritorijas, norādīt to aizsargjoslas. 
• Veikt artēzisko urbumu, dižkoku inventarizāciju, dabas resursu atradņu apzināšanu. 
• Noteikt rekultivējamās teritorijas. 
• Paredzēt teritorijas atpūtas vietu iekārtošanai dabā, rekreācijas teritorijas. 
• Noteikt prioritāros atjaunojamos un uzlabojamos ceļa posmus. 
• Attēlot dabas un kultūras pieminekļus un to aizsargjoslas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS  
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2.1.VISPĀRĪGS TERITORIJAS RAKSTUROJUMS 
 
 
 Tabores pagasts atrodas Augšzemes dienvidu daļā, Daugavpils rajonā,  robežojas ar 
Daugavpils pilsētu, Naujenes, Vecsalienas, Skrudalienas, Laucesas pagastiem Daugavpils 
rajonā. Pagasta kopējā platība ir 7663,8 ha (Latvijas pagasti, 2002). 
 Tabores pagasts atrodas Augšzemes augstienes Skrudalienas paugurainē, bet 
Daugavas loka ieskautā pagasta ziemeļu daļa – Latgales augstienes Augšdaugavas 
pazeminājumā. Skrudalienas paugurainei raksturīgas grēdas, vaļņi, pauguri. Augstākais 
paugurs (190,4 m vjl.) atrodas pie Orešņikiem pagasta dienvidu daļā. Upju tīkls ir ļoti 
sazarots, taču upītes ir nelielas. Daugavā ietek Logovka, Molčanovka, Marjanovka, 
Gļinovka (veido robežu ar Laucesas pagastu), Tabore. Lielu ūdenstilpju pagastā nav, 
vairākās vietās (Rubeņu, Galdiņu apkaimē) ir mazu ezeriņu grupas. Lasenbergā atrodas 
vairāki dīķi, kas izveidoti bijušajā Lasenbekas muižā. 
 Pagasta teritorijā esošo autoceļu kopgarums sastāda 146 km. 
 Tabores pagastā atrodas daudz kultūras un vēstures mantojuma objektu. Valsts 
nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Elernes-Āboltiņu apmetne, Lasiņu (Lasenbergas) 
pilskalns. Vietējas nozīmes arheoloģiskie pieminekļi – Lapikišku senkapi, Mednieku 
viduslaiku kapsēta. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Elernes katoļu baznīca ar 
mūra žogu. Valsts nozīmes mākslas – cilnis “Marijas pasludināšana” Elernes baznīcā. 
 Tabores pagastā aug 3 dižkoki –  ozols, liepa un kļava.  
 Ievērojamākie pagasta dabas tertiorijas ir aizsargājamais ainavu apvidus 
“Augšdaugava” (NATURA 2000 teritorija) un tās daļa - dabas parks “Daugavas loki”. 
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3.attēls. Tabores pagasta teritorijas izvietojums 
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2.2. TERITORIJAS ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE 
 
 

2.2.1.Pirmskvartāra nogulumi 
 

Pagasta Pirmskvartāla struktūras pamatīpatnības ir ielejveida iegrauzumi. Tieši 
virs senās upes gultnes paslaik atrodas pagasta lielākās apdzīvotās vietas – Tabore un 
Sadnieki. Šajos iecirkņos izveidojas Vidusdevona Burtnieku nogulumi. Visu pārējo 
teritoriju vienveidīgi klāj Augšdevona Gaujas svīta.  
 
 
 
 

2.2.2.Kvartāra nogulumi 
 

Pagasta teritorijā kvartāra nogulumu struktūra ir daudzveidīga, galvenokārt, 
pateicoties Daugavas ūdeņiem.  

Iecirknī gar Daugavas loku izveidojas plašs Augspleistocēna Aluviālo nogulumu 
areāls. Upes loka konturu atkārto Holocēna Aluviālo nogulumu josla. Šo nogulumu 
smilts-grants struktūra ir lielākā pagasta teritorijas dziles bagātība.  

Pārējo teritoriju vienmērīgi klāj Glacigēnie nogulumi, kuru vietām dažādo nelieli 
Purvu, Limnoglaciālo un Fluvioglaciālo slāņu areāli. Teritorijas dienvidaustrumu stūrī 
Fluvioglaciālo nogulumu kopums veido plašu iecirkņi. 

   
 
 

 

2.2.3.Reljefs. Ainavas 
 

Tabores pagasta teritorijas reljefs ir ļoti bagāts ar dažādām formām un īpatnībām.  
Te krustojas 3 dabas apvidi (V. Juškevičs, Latvijas ģeoloģiskā karte, 2003.g.): 
 

5.tabula 
 

Dabas apvidus Pagasta teritorijas daļa 
Augšdaugavas pazeminājums Z, iecirkņis starp Daugavas loku 
Skrudalienas pauguraine D, ieskaitot Tabores ciemu 
Jersikas līdzenums R pagasta robeža 

 
 
Augšdaugavas pazeminājums aizņem līdz 8 km platu, relatīvi pazeminātu 

reljefa joslu Latgales augstienes dienvidu nogāzē. Tā galvenais elements ir līdz 4,5 km 
platā un 35 - 45 m dziļā terasētā Daugavas ieleja ar gravu un pieteku stipri saposmotiem 
krastiem. Ielejas forma ir izteikti asimetriska. Daugava šajā posmā veido vairākas 
iegrauztās meandras ar stāvām kraujām ielejas pamatkrasta loku virsotnēs un daudzām 
terasēm pretējā pusē. Upes ielejā izsekojamas astoņas virspalu terases, no kurām 
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augstākās (II – VIII virspalu terases) radušās, ledāja kušanas ūdeņiem noplūstot Nīcgales 
baseinā no Latgales un Augšzemes augstienēm, tādejādi Daugavpils apkārtnē izveidojot 
plašu deltu. Ielejas pamatkrastam pārsvarā raksturīgas iegarenas formas morēnas vai 
fluvioglaciālo nogulumu veidotu pauguru virknes, vietām ar dažāda dziļuma un lieluma 
ieplakām, kas mijas ar viļņotu morēnas līdzenumu. Pauguru virsotnes lielākoties atrodas 
150 - 160 m v.j.l.. 

Ielejā labi izsekojama I, daļēji II un III virspalu terases. Tās attiecīgi atrodas vidēji 
ap 8, 11 un 15 metrus virs upes līmeņa. Augstākās terases sastopamas tikai fragmentāri. 
Terašu virsa parasti ir gravu saposmota. Pirmo virspalu terasi veido dažādgraudaina 
smilts, kuras biezums sasniedz 5 - 7 m. Tās virsma ir vāji vi ļņota, vietām ar lēzeniem, 
gariem pazeminājumiem. Bieži plūdu laikā to pārklāj palu ūdeņi. Pārējās terases ir 
erozijas tipa un tās iegrauztas morēnā vai fluvioglaciālajos nogulumos. 

Daugavas ielejas ģeoloģiskā uzbūve ir sarežģīta un daudzveidīga. Ielejas pamatnē 
ir dziļu ielejveida iegrauzumu sašķelta devona iežu virsa, kuras absolūtais augstums 
lielākajos palikšņos sasniedz 90 - 95 m (pie Ververiem devona ieži atsedzas upes krastā), 
bet iegrauzumos pazeminās līdz – 46 m (pie Žīdiņiem). Kvartāra nogulumu biezums 
ielejā mainās no 7 - 10 līdz 50 - 60 m, ielejveida iegrauzumos vairāk par 100 m. Tos 
aizpilda pārskalots un pārgulsnēts devona smilšakmeņu materiāls, Lētīžas un Kurzemes 
leduslaikmetu nogulumi, pat starpleduslaikmeta veidojumi. Ārpus iegrauzumiem 
Daugavas ielejā devona iežus pārsedz galvenokārt Latvijas leduslaikmeta veidojumi – 
brūna vai pelēkbrūna morēnas mālsmilts un dažādgraudaina smilts ar granšainas un 
oļainas smilts starpkārtām. Nogulumu biezums pie Elernes sasniedz 30 m. Pašreizējā 
Daugavas ieleja ir mantojusi senāku ielejveida formu un sākusi veidoties vismaz pirms 
pēdējā ledāja uzvirzīšanās vai pat agrāk. Zem alūvija gulošo dažāda vecuma kvartāra 
nogulumu slāņos ir ar granti un oļiem aizpildīti iegrauzumi, kuros senāko apledojumu 
morēnu un starpmorēnu nogulumi ir daļēji vai pilnīgi erodēti. Šajā ielejas posmā 
potenciāli bīstami var kļūt tikai erozijas procesi, īpaši jaunu gravu veidošanās ieleju 
stāvajās nogāzēs, ja pieaug tehnoloģiskā slodze vai tiek izcirsti meži. 

Daugavas pazeminājums ir relatīvi maz mūsdienās pārveidota teritorija ar 
skaistām ainavām. Tajā saglabājušies raksturīgie dabas kompleksi un reti augi. Kopā ar 
Skrudalienas pauguraines ziemeļu daļu tas iekļauts aizsargājamo ainavu apvidū 
“Augšzeme”, īpaši izdalot kā dabas parku “Daugavas loki” – ielejas posmu starp 
Krāslavu un Naujeni. Šeit atrodas arī vairāki aizsargājamie ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi. 

 
Skrudalienas pauguraine aizņem Augšzemes austrumu daļu. Tā robežojas ar 

Ilūkstes pauguraini rietumos, Augšdaugavas pazeminājumu ziemeļos, bet dienvidos 
turpinās kā Augštaitijas augstiene Lietuvā. Hipsometriski augstākie iecirkņi ir ledāja 
malas veidota grēda starp Vecsalienu un Skrudalienu (augstākā virsotne – Skrudalienas 
kalns – 201 m v.j.l.), nelielie starpmēļu masīvi starp Laucesu un Kumpotu un pie 
Salienas. Starp šīm reljefa formām atrodas zemākas (5 - 15 m augstas) savstarpēji 
paralēli, vietām arī perpendikulāri orientētu, grēdu un vaļņu virknes, kuras atdala viļņoti, 
daļēji pārpurvoti, ar mālu vai smilti pārklāti l īdzenumi. Zemākās vietas aizņem ezeri. 
Dienvidaustrumu un austrumu daļā pārsvarā izplatīti vi ļņoti fluvioglaciālie līdzenumi, 
kurus ziemeļaustrumu virzienā šķērso līdz 10 m augsti, izlocīti vaļņi, retāk grēdas. 
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 Devona iežu virsma pauguraines pamatnē atrodas 60  -80 m v.j.l.. Šī virsma ir 
samērā nelīdzena ar lokālām līdz 30-40 m dziļām depresijām un vairāk par 100 m dziļiem 
ielejveida iegrauzumiem, īpaši pauguraines rietumu daļā. Ielejveida iegrauzumi, 
acīmredzot, saistīti ar lūzumu zonām dziļāk gulošos zemkvartāra iežos, iespējams arī 
kristāliskajā pamatklintājā. Kvartāra nogulumu biezums pauguraines lielākajā daļā 
pārsniedz 80 m. Maksimālie biezumi ir augstākajos pauguros un, īpaši, devona virsas 
depresijās un iegrauzumos, kur tie sasniedz 200 - 210 m. 
 Ģeoloģiskā griezuma augšējo, 40 - 80 m biezo slāni, veido pēdējā leduslaikmeta 
nogulumi, kuru sastāvā ievērojamu vietu ieņem ledāja kušanas veidojumi – smilts, grants 
un aleirīts, retāk māls. Šo nogulumu dislocētās un saraustītās slāņkopas mijas ar brūnas, 
pelēkbrūnas vai sarkanbrūnas neviendabīgas morēnas mālsmilts starpkārtām. 
 Latvijas leduslaikmeta nogulumi pārklāj iepriekšējā – Kurzemes leduslaikmeta 
morēnu. Pauguraines ziemeļdaļā tos bieži atdala līdz 20-30 m bieza aleirītiska vai 
granšaina smilts. Kurzemes morēna atrodas pauguraines pamatnē un gandrīz nepārtrauktā 
slānī pārsedz dziļāk gulošos Gaujas un Burtnieku svītas iežus. Morēnas sastāvs ir 
mainīgs: no blīvas dzeltenpelēkas un pelēkas, ļoti smilšainas un granšainas mālsmilts līdz 
brūnam, pelēkbrūnam vai pelēkam smilšmālam. Visvecākā – Lētīžas leduslaikmeta 
nogulumi sastopami tikai devona virsas depresijās un iegrauzumos. Morēna te ir ļoti 
blīva, pelēkbrūna, brūna, retāk pelēka mālsmilts un smilšmāls, kas pēc sastāva un 
īpašībām maz atšķiras no Kurzemes morēnas. Dziļākos ielejveida iegrauzumus aizpilda 
arī biezas aleirīta un smalkgraudainas vai granšainas, oļainas smilts slāņkopas. 
 Ģruntsūdeņu līmenis paugurainē pārsvarā atrodas 3 - 7 m dziļumā, bet 
pazeminātajos līdzenuma iecirkņos tuvu zemes virspusei. Šeit novērojama pārpurvošanās. 
Pazemes ūdeņi ir dabiski nosacīti izolēti. To statiskais līmenis pie Silenes atrodas ap 140 
m v.j.l.. Augšzemes augstieni uzskata par vienu no pazemes ūdeņu barošanās rajoniem. 
Tās teritorijā tādēļ nav ieteicams ierīkot lielākus dabisko vidi piesārņojošus objektus. 
 Skrudalienas pauguraines rietumu daļa starp Laucesi un Kumpotu ietilpst 
Augšzemes, bet ziemeļaustrumu daļa – Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū.  

 
Jersikas līdzenums aizņem Austrumlatvijas dienviddaļu. Tas ir viļņots 

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

Gandrīz visu kvartāra segu veido pēdējā leduslaikmeta nogulumi. Senāki, 
pārsvarā Kurzemes leduslaikmeta nogulumi, sastapti tikai iegrauzumos. Līdzenumu klāj 
slokšņu māli, kas slāņa pamatnē kļūst viendabīgāki. To biezums mainās no dažiem 
metriem līdz 10 - 15 m atsevišķos vaļņveida paaugstinājumos. Daugavpils apkārtnē 
mālus pārsedz smalkgraudaina smilts. Tā bieži pārpūsta kāpās. Plašus līdzenuma 
pazeminātos iecirkņus aizņem purvi, kuros kūdras biezums sasniedz pat 8 - 9 m. Mālus 
no dziļāk gulošajiem devona iežiem atdala plāna (1 - 5 m), brūna vai pelēkbrūna morēnas 
mālsmilts. Vaļņveida formas pārsvarā sastāv no māliem, vietām ar morēnas izciļņiem to 
pamatnēs. Poligonālajās sistēmās atsevišķu formu kodolus veido smilts un grants 
nogulumi. Jersikas līdzenuma reljefa un tajā izplatīto nogulumu veidošanās galvenokārt 
saistīta ar leduslaikmeta beigu posmu.  
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Sprostezeriem izzūdot, leduslaikmeta beigu posmā līdzenuma zemākajās vietās 
palika dažāda lieluma lokāli baseini. Daži no tiem ir saglabājušies līdz mūsdienām, citi 
aizauguši un pārpurvojušies. Šajos ezeros uzkrājās zilgani, mazkarbonātiski māli, 
sapropeļi, saldūdens kaļķieži, kas sastopami ezeru gultnēs un purvu pamatnēs.  

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

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

 
 

Tabores pagasta reljefa raksturīgākās iezīmes: 
 
• Tabores pagasta dienvidu daļa, atbilstoši esošajai rajonēšanai (Ramans, Zelčs, 

1995) atrodas Augšzemes augstienes fizioģeogrāfiskajā apgabalā, 
Skrudalienas paugurainē, bet ziemeļu daļa – Augšdaugavas pazeminājumā; 

• kopumā pagasta teritorija ir novietota salīdzinoši augstu virs jūras līmeņa – 
vidēji, 150 līdz 175 m v.j.l; 

• pagasta teritorijas augstākā dienvidu daļa atrodas Skrudalienas paugurainē, 
šajā pagasta daļā izvietojusies Skrudalienas grēda, uz austrumiem šīs reljefa 
formas atrodas zemākas (5 - 15 m augstas) savstarpēji paralēli orientētu, grēdu 
un vaļņu virknes, kuras piekļaujas Daugavas ielejai; 

• starp Skrudalienas grēdas un vaļņu un pauguru virkņu veidoto reljefu atrodas 
viļņotas, daļēji pārpurvotas platības, kurās savukārt vietām ir kēmu 
sīkpauguru un morēnpauguru joslas;  

• pagasta dienvidu daļa kopumā ir novietota augstāk (te atrodas arī pagasta 
virsmas augstākais punkts) - bet tālāk virzienā uz dienvidiem jau Skrudalienas 
pagastā virsma paaugstinās līdz 190 - 200 m v.j.l.; 

• pagasta teritorijas ziemeļu daļa atrodas Augšdaugavas pazeminājumā un 
novietota zemāk par pārējo teritoriju – vidēji apm. 95 – 110 m vjl., šīs pagasta 
daļas zemais novietojums nosaka arī potenciālu šīs teritorijas applūšanu ļoti 
augstu pavasara palu vai spēcīgu lietusgāžu izraisītu plūdu gadījumos; 
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• Tabores pagastā ietilpstošās Daugavas ielejas daļas dziļums ir vidēji 30 līdz 
35 m, platums no 1,0 km Butišku loka virsotnē līdz 3,5 km Elernes lokā; 

• lielāko ielejas platības daļu aizņem reljefā vāji izteiktās II - V virspalu terases; 
• akumulatīvā I virspalu terase, kuras augstums virs upes līmeņa ir 6 līdz 7 

metri un kura pavasara palos bieži applūst, aizņem šauru joslu gar Daugavas 
palieni; 

• pagasta virsmas zemākais punkts atrodas Daugavas ielejā (86,7 m v.j.l.), 
augstākais – paugurs pie Orešņiekim (190,4 m v.j.l.) pagasta dienvidu daļā; 

• atšķirīgās reljefa formu absolūtā augstuma vērtības nosaka arī lielu reljefa 
amplitūdu, respektīvi – augstuma starpība starp teritorijas zemāko un augstāko 
punktu Tabores pagastā ir apm. 105 m; 

• austrumrietumu virzienā cauri pagasta teritorijai stiepjas vairākas labi izteiktas 
kāples, ko veido Daugavas senlejas kreisā pamatkrasta un virspalu terasu 
stāvās nogāzes; 

• virspalu terasu un pamatkrasta nogāzi stipri saposmo gravas, sengravas un V-
veidīgas mazo upīšu ielejas, sevišķi blīvs šāds erozijas formu tīkls izveidojies 
uz dienvidaustrumiem no Elernes, Butišku lokā; 

• starp Tabores ciemu un Elerni raksturīgs vidēji augsts un zems paugurains 
reljefs; 

• starp Daugavas ieleju un Zborku sādžu pagasta teritoriju aizņem 
sīkpauguraine, kas veido Skrudalienas grēdas ziemeļu galu. 

 
6.tabula 

 
Tabores pagasta teritorijas augstākās vietas 

 
Augstākās vietas 

nosaukums 
Augstums, m vjl. Izvietojums pagasta 

teritorij ā 
Orešņiki 190,4 DA 

 
 

Pēc Latvijas ainavrajonēšanas kartes (K.Ramans, 1990.) Tabores pagasts atrodas  
starp 2 ainavzemēm: 

1. Daugavzeme:  
Krāslavas-Naujenes Daugavas mežandru apvidus – ziemeļos gar 
Daugavu; 

2. Augšzeme: 
Skrudalienas-Bornes āru pacēlums ar Silaines ezeraini  – dienvidu 

daļā. 
 

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

1. Līdzenumu ainavas: 
a. smilšaino līdzenumu mežāre – vidus un dienvidu daļā. 

2. Mozaīkveida pauguru un paugurgrēdu  ainavas: 
a. mežāru morēnas pauguraine – gar dienvidu robežu. 
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3. Unikālās ainavas: 

a. terasēto upju ieleju un ielejveida pazeminājumu ainavas – 
Daugavas ieleja gar ziemeļu robežu. 

 
 
 
 
Tabores pagasta ainavu raksturīgākās iezīmes: 
 

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

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

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

• galvenokārt Skrudalienas pauguraines starppauguru pazeminājumos un upju 
ielejās. 

 
 

Pagasta teritorijā sastopamās ainavu tipu raksturojums atbilst to pieņemtajām 
definējumam: 
 

Pauguraine ir Latvijas augstienēm tipisks sīkkontūrains, mozaīkveida un estētiski 
pievilcīgs ainavu vienību tips, kas raksturojas ar lielu bioloģisko un ainavisko 
daudzveidību. Dažādes uzbūves pauguru un ieplaku mija nosaka ļoti lielu augšņu, 
mitruma, mikroklimata un augāja kontrastainību. Paugurainei ir tipiska zemes 
lietojuma veidu daudzveidība un sīkkonturainība. No vizuālās uztveres viedokļa 
plaši un atklāti skati mijas ar tuviem un noslēgtiem skatiem.  
 
Mežāre ir ainavu vienību tips, kur novērojama lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju mija ar mežu masīviem un puduriem. Reljefs viegli viļņots vai plakans. 
Mežāres struktūra ir mozaīkveida. Ļoti svarīgi ainavas elementi ir viensētas, 
dabīgās pļavas un atsevišķi koku puduri (birztalas). Dominē tuvi un vidēji tuvi 
skati, kas noslēdzas meža sienā vai viensētu pudurī. 

 
Ezeraine ir ainavu vienību tips, Augstienēs raksturīga pauguru un ieplaku mija, 
kur starppauguru ieplakās atrodas ezeri ar tiem pieguļošām pļavām, mežiem vai 
krūmājiem. Līdzenumos un zemienēs reljefs ir plakans, un ezeru krasti ir zemi un 
plaši. Tie bieži ir pārpurvoti vai arī meliorēti. Atsevišķos gadījumos ainaviskā un 
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bioloģiskā ziņā viens no vērtīgākajiem ainavu sakopojumiem Latvijas ainavu 
segā. Daudzi vizuāli pievilcīgi skati uz ezeru un tām pieguļošām ainavām.  

 
 
 
Valsts un starptautiskās nozīmes ainavas Tabores pagasta teritorijā 
 
 Dažām pagasta teritorijas ainavu grupām ir noteikta nacionālā nozīme un tās 
atrodas valsts aizsargājamo teritoriju grupā. Ir izdalītas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kuru tiešais mērķis ir ainavu apvidu aizsardzība – aizsargājamo ainavu apvidus 
“Augšdaugava”. Šī īpaši aizsargājamā dabas teritorija vienlaikus ir iekļauta ES 
aizsargājamo teritoriju tīklā – NATURA 2000. 
 

7.tabula 
 

Augšdaugava  
Administratīvais 
iedalījums 

Naujenes pagasts, Salienas pagasts, Vecsalienas pagasts, 
Tabores pagasts, Skrudalienas pagasts, teritorija ietilpst arī 
Krāslavas rajona  

Platība, ha 52325 
Dibināšanas gads 1990.g. 
Dabas vērtības Teritorija dibināta, lai saglabātu izcilas kultūrainaviskas un 

dabaszinātniskas vērtības Daugavas ielējā un tās apkārtnē. 
Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un 
dzīvnieku sugu. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu 
direktīvas biotope kā – upju straujteces, klajas iekšzemes 
kāpas ar kāpsmildzenes pļavām, minerālvielām bagāti avoti 
un avotu purvi, nogāžu un gravu meži, sausas pļavas 
kaļķainās augsnēs u.c. 

 
 
Pagasta teritorijā atrodas arī valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija 

dabas parks „Daugavas loki”, kurā ainavu vērtības ir izdalītas kā atsevišķie aizsargājamie 
elementi (pēc Latvijas Vides aģentūras Dabas aizsardzības informatīvās sistēmas datiem).  
 

8.tabula 
 

 
Daugavas loki 
 

 

Administrat īvais 
iedalījums 

Naujenes pagasts, Salienas pagasts, Vecsalienas pagasts, 
Tabores pagasts, Skrudalienas pagasts. Teritorija ietilpst arī 
Krāslavas rajonā 

Platība, ha 12372 
Dibināšanas gads 1990.g. 
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Dabas vērt ības Teritorija dibināta, lai saglabātu unikālo Daugavas ielejas 
vidusteces ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, dabas 
daudzveidību tajos, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. 
Dabas parkā ietilpst 8 lieli Daugavas līkumi no Krāslavas līdz 
Naujenes gravai. 

 
 
 
 
 
 

2.2.4.Augsnes 
 
 
 Pēc Latvijas augšņu kartes (sk.attēlu) Tabores pagasta teritorijā ir pārstāvētas 
šādas augsnes grupas: 

• velēnu podzolaugsnes un pseidoglejotās augsnes – pamatā dienvidu daļā; 
• tipiskais podzols – ziemeļu daļā. 

  
 Visu teritorijas augsņu struktūra – izteikts mālsmilts un smiltsmāls.  
 Tabores pagasta teritorija ietilpst Austrumlatvijas pauguraino augstieņu augšņu 
rajonā (Āva, 1994), kur augsnes veidojušās uz karbonātu saturošas smilšmāla morēnas, 
ko bieži vien sedz smiltis un mālsmilts. Šajā reģionā izplatītas vāji un vidēji podzolētas 
velēnu podzolaugsnes, velēnu glejaugsnes un velēnpodzolētās glejaugsnes, erodētas vāji 
un vidēji podzolētas velēnu podzolaugsnes, pauguru virsotnēs arī velēnu 
karbonātaugsnes. Daudz mazākā mērā pagasta teritorijā upju aplūstošajās palienēs un 
beznoteces ieplakās izveidojušās aluviālās, purvu un glejotās augsnes. 
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4.attēls. Latvijas augsnes 
(Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2003.g.) 

 
 

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datiem pagasta 
teritorijas dienvidu daļu klāj augšņu sega ar augstu absorbcijas spēju (malaina un 
aleirītiska augsne), līdz ar ko piesārņojums sajā zonā aizturās augsnē uz ilgāku laiku, 
nekā pārējā pagasta teritorijā.  
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2.3. KLIMATS 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.attēls. Latvijas klimatiskā karte 
(Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2003.g.) 
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2.4.DERĪGO IZRAKTE ŅU ATRADŅU TERITORIJAS 
 

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

 
Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu Tabores pagasta teritorijā nav.  

 
 

 
 

2.4.1.Smilts, smilts-grants 
 

Smilts un grants atradnes pagasta teritorijā ir plašas un tiek samērā aktīvi 
izmantotas. Tieši Tabores pagastā atrodas vienas no plašākajām smilts/grants atradnēm 
daugavpils rajonā (sk.tabulu). 

 
9.tabula 

Daugavpils rajona smilts-grants un smilts atradnes ar lielāku plat ību 
(pēc VĢD datiem) 

 
 Atradnes Administrat īvā teritorija Plat ība, ha 

1. Daugavas gultne-
1992.g. 

Līksnas pagasts, 
Nīcgales pagasts 

499,0 

2. Elerne Tabores pagasts 487,0 
3. Butišķi Naujenes pagasts 472,8 
4. Ververi Naujenes pagasts 362,0 
5. Daugavas gultne-

1989.g. 
Līksnas pagasts, 
Tabores pagasts 

270,0 

 
Valsts ģeoloģijas dienesta (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģījas aģentūra) 

datu bāzē iekļautas ziņas par 3 smilts-grants un smilts atradnēm un prognozēto krājumu 
laukumiem Tabores pagasta teritorijā (sk.pielikumu): 

• Daugavas gultne – 1968.g.; 
• Daugavas gultne – 1989.g.; 
• Elerne. 

. 
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10.tabula 
 

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

 
Atradnes (A) un prognozējam kr ājumu laukumi (Pl) 

Daugavas gultne-1968.g A 
Daugavas gultne-1989.g A 
Elerne A 

 
Tabores pagasta Elernes atradnē notiek visaktīvākā izstrāde rajonā - 64,59 

tūkst.m³ pēc 2003.gada datiem. Tā ir viena no visnozīmīgākajām grants un smilts iegulām 
Daugavpils rajonā. Atradne atrodas Daugavas ielejā. Tā ir aluviālā tipa iegula, kura 
veidojusies upes straumēm sanesot kā arī sajaucot smilts un grants materiālu. 

Atradne detalizēti pētīta 1961. un 1966. gadā, kad tajā attiecīgi aprēķināti 15,0 un 
17,0 miljoni kubikmetru A kategorijas krājumi. Pēc tam, trīsdesmit gadu laikā, atradne 
intensīvi tika izmantota, turklāt derīgo materiālu te vienlaicīgi ieguva vairākas (līdz 
sešām) organizācijas. Īpaši strauji ieguves apjomi pieauga astoņdesmito gadu vidū, kad 
uz Daugavas tika uzsākta hidrostacijas celtniecība. Diemžēl šajā laikā ieguves darbi 
karjeros netika pienācīgi saskaņoti, un arī iegūto izejvielu apjomu uzskaite bija visai 
nepilnīga, tāpēc, lai noteiktu pārpalikušo krājumu daudzumu, 1990.g. ekspedīcija 
“Centrģeolnerud” veica papildizpētes darbus un divos atradnes iecirkņos (I un II) 
precizēja krājumu daudzumu, kuru atlikums, joprojām turpinoties ieguvei, 2004. gada 1. 
janvārī aprēķināts: izpētīto (A kategorija) –7,6 milj.m3, novērtēto (N kategorija) –8,24 
milj.m3. Zīmīgi, ka abos iecirkņos ir apmēram vienāds krājumu apjoms un līdzīgs derīga 
slāņa granulometriskais sastāvs. Tā, piemēram grants frakcijas saturs abos iecirkņos ir 
diezgan nemainīgs un svārstās no 26,3 līdz 44,7 %, bet vidēji tas ir 35,5 % .  

Pašlaik Elernes atradnē grants-smilts maisījumu iegūst jau 7 organizācijas: I 
iecirknī – SIA “Biokoks”, SIA “Mežvidi”, SIA “Rols”; II iecirknī - SIA “Meliors”, VAS 
“Latgales ceļi”, SIA “SAU Preiļi” un SIA “Daugavpils SCO”. Kopējā ieguve 2003. gadā, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājās un sastādīja – 64,6 tūkst. m3.  

Pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes datiem kādu jaunu derīgo izrakteņu 
ieguves aktivitāšu 2004.-2005.gadā Tabores pagastā nenotika. 

Pastāv vairāki apstākļi, kas apgrūtina atradņu izstrādāšanu pagasta teritroijā:  
Daugavas gultne – 1968.g. - NATURA2000 teritorija aizsargajamo ainavu 
apvidus „Augšdaugava”; dabas parks „Daugavas loki”; Daugava un tās 
aizsargjosla; kapu aizsargjoslas; aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem; 
 
Daugavas gultne – 1989.g.- Daugava un tās aizsargjosla; upes Gļinovka 
aizsargjosla; kapu aizsargjoslas; aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem; 
 
Elerne - NATURA2000 teritorija aizsargajamo ainavu apvidus „Augšdaugava”; 
Daugava un tās aizsargjosla; kapu aizsargjoslas; aizsargjoslas ap kultūras 
pieminekļiem; upes Marjanovka aizsargjosla; autoceļš un aizsragjosla ap to. 
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KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS: 
• Daugavas gultne – 1968.g – ar Naujenes, Vecsalienas pagastiem; 
• Daugavas gultne – 1989.g. – ar Līksnas pagastu. 

 
 
 
 
 

2.4.2.Kūdra 
 

Tabore pagasta teritorijā kūdras krājumi nav lieli. Pārsvarā tie koncentrējās 
pagasta centrālajā daļā.  

Pamatojoties uz Valsts ģeoloģijas dienesta informāciju, kas tika dota Pārskatā par 
Daugavpils rajona zemes dzīļu resursiem un mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem (2004.), 
pagasta teritorijā ir identificētas 6 kūdras atradnes (sk.pielikumu). Visas tās satur zema 
tipa kūdru.  

Pastāv vairāki apstākļi, kas apgrūtina atradņu izstrādāšanu pagasta teritroijā:  
• kūdras atradne Nr.14845– NATURA2000 teritorija aizsargajamo ainavu 

apvidus „Augšdaugava”; autoceļš un aizsargjosla ap to; 
• kūdras atradne Nr.14869– NATURA2000 teritorija aizsargajamo ainavu 

apvidus „Augšdaugava”; autoceļš un aizsargjosla ap to; 
• kūdras atradne Nr.14881– NATURA2000 teritorija aizsargajamo ainavu 

apvidus „Augšdaugava”; aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem; 
• kūdras atradne Nr.14894– NATURA2000 teritorija aizsargajamo ainavu 

apvidus „Augšdaugava”; 
• kūdras atradne Nr.14893 – NATURA2000 teritorija aizsargajamo ainavu 

apvidus „Augšdaugava”; aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem; upes 
Marjanovka aizsargjosla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabores pagasta teritorijas plānojums. 2006.-2018.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

43 

 
 

2.5.HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 
 
 
 

2.5.1.Pazemes ūdeņi 
 
Tabores pagasts ietilpst Baltijas artēziskā baseina austrumu daļā, teritorijas 

hidroģeoloģisko griezumu veido ūdeni saturošu un vāji caurlaidīgu slāņkopu mija. 
 
Pirmskvartāra ūdens horizontu nogulumu 

Galvenie Pirmskvartāra nogulumu pazemes ūdens resursi Tabores pagasta 
teritorijā - Augšdevona nogulumu Gaujas svītas, kā arī Vidusdevona Burtnieku nogulumi 
ūdens horizonta krājumi.  

 
Kvartāra ūdens horizontu nogulumi 

Fluvioglaciālo nogulumu ūdens horizontu areāli sastopami mazos areālos. 
Lielākais atrodas pagasta dienviaustrumu daļā uz robežas ar Skrudalienas un Vecsalienas 
pagastu teritorijām.  

Purvu nogulumu ūdens horizontu areāli sastopami mazos areālos.  
Limnoglaciālo nogulumu ūdens horizonti maz izplatīti pagasta teritorijā. Ūdens 

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

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

Aluviālo nogulumu ūdens horizonts izplatīts pagasta teritorijā Daugavas upjes 
ielejā, iecirknī gar Daugavas loku. Šeit ūdeni saturošu smilšu un smilts – grants – oļu 
nogulumu biezums ir samērā liels. Pašlaik horizonta ūdeņus ūdensapgādei izmanto 
atsevišķās saimniecībās. 

Ņemot vērā kvartāra augšējo nogulumu ūdens horizontu mainīgo un nelielo 
biezumu, kā arī daudzviet to neaizsargātību no piesārņojuma, tā ūdeņi izmantojami tikai 
atsevišķu zemnieku un nelielu objektu ūdens apgādes vajadzībām. 

 
 
 

Dziļurbumi 
 
Pamatojoties uz 2004.gada Valsts ģeoloģijas dienesta informācijas, Tabores pagasta 

teritorijā ir identificēti 20 izurbtos urbumus. Tie ir orientēti uz Burtnieku nogulumu ūdens 
horizontu izmantošanu (sk.tabulu). 

 
 
 



 

Tabores pagasta teritorijas plānojums. 2006.-2018.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

44 

11.tabula 
 

Tabores pagasta teritorijā ierīkotu ūdens apgādes urbumu  
raksturojums pēc ūdens horizonta  

(pēc Valsts ģeoloģijas dienesta datiem uz 2004.g.) 
 

Ūdens ņemšanas horizonts Urbumu skaits 
Kvart ārs (Q) 1 

Vidusdevona Arukilas un Burtnieku svīta 
(D2 ar+ br) 

6 
Devons (D): 

Vidusdevona Burtnieku svīta (D2 br) 13 
 
 
 
Arukilas-Amatas ūdenshorizontu kompleksa virsmas ieguvuma dziļus pagasta 

teritorijā svārstās – no 100 metriem pagasta dienvidu daļa līdz 25 metriem Daugavas upes 
krastā ziemeļu daļā.  

Lielākā daļa urbumu izvietota pagasta ziemeļrietumu daļā, tuvāk robežai ar pilsētu. 
Urbumi pagastā nav īpaši dziļi, tomēr gandrīz visi urbumi ir dziļāki par 110 metriem. 

 Dziļākais urbums atrodas pagasta ziemeļu pusē, Sadniekos: 
•  Nr. 23031 (f. "Budišķi") – dziļums 176 m. 

Dziļākos urbumos parsvarā izmanto Vidusdevona Arukilas un Burtnieku horizontu 
ūdeņus, un tie izvietoti gan teritorijas dienviddaļā, gan centralajā daļa: 

• Nr. 20975 (centrs Tabore-3) – dziļums 165 m; 
• Nr. 20974 (f. "Cibulišķi") – dziļums 165 m. 

Urbumi ar mazāku dziļumu atrodas pagasta ziemeļaustrumu daļā, Elernē: 
• Nr. 20966 (Elernes sādžā ) – dziļums 84 m (D2 br). 

 
Pēc Tabores pagasta padomes informācijas daudzie urbumi nedarbojas un daži pat 

nav atrodami – Nr.23596, Nr.20736, Nr.20969, Nr.20737, Nr.20970, Nr.23031, 
Nr.20972. 

Pagasta teritorijā nav nevienas augšupejošu pazemes ūdens plūsmas zonas, kas 
varētu pasargāt pazemes ūdeņus no iespējamā piesārņojuma infiltrācijas dabīgos 
apstākļos. Ja teritorijas dienvidu daļā zemas caurlaidības ieži, kuru biezums šeit sasniedz 
50 metrus, vēl var palīdzet aizsargāt pazemes ūdens krājumus, ziemeļu daļu pilnībā klāj 
smilšainās augsnes, kurus raksturo augsta caurlaidība. Turklāt ūdeni vāji caurlaidīgo iežu 
biezums te ir tikai 25 metri.  

 Ar to, ka pagasta teritorijas Kvartāra nogulumiem ir laba filtrācijas īpašība, var 
izskaidrot faktu, ka Tabores pagastā ir ļoti daudz avotu, kuru izplūdes vietas ir Daugavas 
upes gultnē un palienes pamatnē. Avotu ūdens bagāts ar dzelzs sāļiem.  
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2.5.2.Virszemes ūdeņi 
 

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

 
Upju baseinu apgabals 

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

 

 
6.attēls. Latvijas upju baseinu apgabalu shēma 

 
 

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

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

 
 Daugavas upju baseina apgabalā: 

• Daugavas augšgals. 
 
  

 
Tabores pagasta upju ūdensobjekti  

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

pagastā ir pārstāvēti 2 upju baseinu apgabala upju ūdensobjekti – viens aizņem gandzrīz 
visu pagasta teritoriju (D500), otrais parādās pavisam nelielā zonā pagasta teritorijas 
dienvidaustrumu strūrī (D496).  
 
 

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

 12.tabula 
 

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

 
Upju ūdensobjekti   

Tipa nosaukums 

 

Lielupes 
apgabalā 

Daugavas 
apgabalā 

Upju 
ūdensobjektu 

skaits 

Vidējas upes 
4.tips 
Potomāla tipa vidēja 
upe  

 

- 

D496 
 

1 

Lielas upes 
6.tips 
Potomāla tipa liela 
upe 

- 
D500 

 
 
1 

* “Upju baseinu apgabalu raksturojums. Antropoģēno slodžu uz pazemes un virszemes 
ūdeņiem vērtējums. Ekonomiskā analīze”(Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, 
2005.g.) 
 
 Katram konkrētajam Latvijas upju tipam ir noteikti dabiskā stāvokļa raksturojošie 
rādītāji, l īdz ar ko var norādīt Tabores upju tipu etalonstāvokļa pazīmes (sk. tabulu).  
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 13.tabula 
 

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

 
Tips - 4 Tips - 6 Indikat īvie rādītāji  

Lēna potamāla 
tipa vidējā upe 

Lēna potamāla 
tipa lielā upe 

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

praelongus, 
P.lucens, Sium 
erectum, 

Potamogeton 
praelongus, 
P.lucens 

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

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

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

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

lucius, Alburnoides 
bipunctatus 

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

Anomāliju, saslimšanu un parazītu līmenis 
(%) 

<2% <2% 

3.Ķīmiskie un fizikāli – ķīmiskie rādītāji  
3.1. Vispārējie elementi 
Skābekļa nosacījumi 
Izšķīdušais skābeklis, (mg/l) (minimālā 
koncentrācija) 

>7 >7 

BSP5 (mg/l) <2,0 <2,0 
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Biogēnie elementi 
Pkop (mg/l) <0,06 <0,045 
Nkop (mg/l) <2 <1,8 
N-NH4 (mg/l) <0,16 <0,1 19 
 
* pēc “Upju baseinu apgabalu raksturojums. Antropoģēno slodžu uz pazemes un 
virszemes ūdeņiem vērtējums. Ekonomiskā analīze” (Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūra, 2005.g.) 
 
 
Ūdensteces  

Dažāda garuma un rakstura ūdensteces ļoti bagāti pārstāvētas pagasta teritorijā. 
Tabores pagastā ūdensteču tīkla biezība ir vidēji 1140 m/km2, kas ir apmēram 1,3 reizes 
vairāk nekā vidēji Daugavas baseinā. 
 
 

 
14.tabula 

Lielākās Tabores pagasta upes 
(uz VZD datu pamata) 

 

Upes nosaukums 
Administrat īvās teritorijas, 
kuras  ta šķērso Daugavpils 

rajona robežās 

Kopējais 
garums, km Ietekas vieta 

Daugava 

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

1005 Baltijas jūrā 

Gļinovka 
Tabores pagasts, 

Laucesas pagasts 
12 Daugava 

Marjanovka Tabores pagasts 12 Daugava 

 
 
Daugava. Tā ir pagasta lielākā upe un teritorijas hidrogrāfiskā tīkla pamatelements, kura 
bagātina pagasta ainavu ar krāšņiem Butišku un Elernes lokiem. Daugavas gultnes 
platums pie Tabores pagasta teritorijas ir līdz 200 m. Upes garenkritums – 6 m, kas vidēji 
ir ap 15 cm uz 1 km. Straumes ātrums – 0,3-0,4 m/s. Daugava pieder pie upēm, kurām 
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izveidojas noturīga ledus sega. Maksimālais pavasara ūdens līmenis vērojams ledus 
sastrēguma laikā, kas Daugavas ūdens līmenis var pacelties par 10-13 m. maksimālais 
caurplūdums parasti iestājas 5-6- dienas pēc ledus iešanas. Daugavas vidējā gada notece 
ir 680 kub.m/s, palu laikā 2790 kub.m/s, kas ir 57% no gada noteces. 
 

15.tabula 

Tabores pagasta ūdensteces- Daugavas pietekas 
(uz VZD datu pamata) 

 
Upes nosaukums 

Gļinovkasupe 
Marjanovkas upe  
Tabore 
Molčanovkas upe 
Logovkas upe 

 
 
Gļinovka. Daugavas pieteka. Gan ņem savu sākumu Tabores pagasta teritorijā, gan 
papildina tā rietumu robežu - robežu ar Laucesas pagastu. Upe izceļas ar sarežģītas 
formas bagātu gultnes formu. Platākā teritorijas upe (neskaitot Daugavu). 
 
Marjanovka. Daugavas pieteka. Sadala pagasta teritoriju uz pusēm - no dienvidiem 
dodās gandrīz taisnā ceļa uz ziemeliem un pie Daugavas Elernes loka sākuma, pirms 
savienot savus ūdeņus ar Daugavas ūdeņiem, strauji pagriež uz rietumiem. Lielākā daļa 
upes mākslīgi pārveidota meliorācijas pasākumu gaitā. 
 
Tabore. Daugavas pieteka. Daugavā ietek netālu no Marjanovkas ietekas, bet tās ieteka 
atrodas vēl vairāk uz rietumiem. Lielākā daļa upes mākslīgi pārveidota meliorācijas 
pasākumu gaitā. 
 
Molčanovka. Daugavas pieteka.  Savu ceļu uz Daugavu beidz tuvāk Gļinovkas ietekai.  
 
Logovka. Daugavas pieteka. Šīs upes baseins aizņem pagasta austrumu daļu. Lielākā daļa 
upes mākslīgi pārveidota meliorācijas pasākumu gaitā. 
 

Bez tām pagasta teritorijā ir vairākas mazākas dabīgās un mākslīgās ūdensteces. 
Pagasta mazās upes pieder pie upju hidroloģiskā rajona, proti, pie rajona ar viendabīgu 
virszemes un pazemes ūdeņu likumsakarīgām pārmaiņām noteiktā laikā. Tām ir 
raksturīgs: 667 mm nokrišņu gadā; notece – 240 mm gadā, kas ir 36% np nokrišņu 
daudzuma; iztvaikošana – 427 mm gadā, kas ir 64% no nokrišņu daudzuma.  
   
 
 
 
Plūdu apdraudētās teritorijas  
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Daugavas plašie pavasara plūdi ietekmē gandrīz visu pagastā esošo upju raksturu.  

Tomēr Tabores pagasta teritorijā applūšanas draudi ir nelieli. Visbiežāk plūdi veidojas, 
kad palu laikā Daugavas tecējuma posmā pie Glaudānu salas Dvietes pagastā vai pie 
Vaikulāniem Līksnas pagastā veidojoties vižņiem, samazinās upes aktīvais šķērsgriezums 
un caurplūdums. Tas izsauc strauju ūdenslīmeņa celšanos ne tikai lejpus Daugavpils, bet 
arī Daugavas senlejā augšpus Kraujas. Līdz ar to lielos palos ūdens līmenis Daugavā 
Tabores pagastā pavasarī var celties vairāk nekā 6-7 m virs mazūdens perioda līmeņa. 
Taču parasti Tabores pagastā pali nenodara lielus zaudējumus, jo parasti applūst tikai I 
virspalu terase Maļutku vasarnīcu ciematā, kā arī Elernes loka virsotnē un tajā esošais 
Elernes grants karjers. Tikai ļoti augsta palu līmeņa apstākļos var notikt I virspalu terases 
un uz tās esošā ceļā Daugavpils – Krāslava (V673) applūšana pagasta ziemeļaustrumu 
daļā starp Logovku un Elernes katoļu kapiem. 
 Pašlaik ar Daugavpils Universitātes spekiem (D.Grūberts) tiek veikta Daugavpils 
rajona, t.sk. Tabores pagasta, applūstošu teritoriju kartēšana. 
 

 
   
Ūdenskrātuves 
 
Tabores pagasts ir diezgan nabadzīgs ar ūdenstilpēm – dabiskas cilmes ezeru nav, ir 

tikai dīķi un karjeru ezeri Elernes grants karjerā, kuru platība sasniedz  0,5 līdz 0,7 ha.  
 

Adamovas dīķis. Liels, atrodas pagasta ziemeļu daļā, tuvāk Daugavas Butišku lokam. 
Samērā purvainie krasti, īpaši rietumu un ziemeļu krastmalas. 
 

 
KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS:  
(neskaitot Daugavu) 

• Molčanovka – ar Laucesas pagastu; 
• Glinovka - ar Laucesas pagastu. 
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2.6.MEŽI 
 
 

2.6.1.Vispārējais apraksts 
 

Tabores pagastā meža zemes aizņem nelielu teritorijas daļu – 21% no pagasta 
kopplatības (sk.tabulu). Lielākie meža masīvi - Elernes mežs, Marjanovas mežs, Tabores 
mežs. 

 
16.tabula 

 
Tabores pagasta meža zemju platība 

(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 
 

Mežs, ha Meža zemes kopā, ha 
Meža zemju kopplatība 

attiecībā pret pašvaldības 
kopplatību, % 

1614,5 1629,2 21 
 
 

 
17.tabula 

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

 

Meža 
iedalījums Mežs Purvi Lauces Pārpl ūstoši 

klajumi 

Zem 
infrastruk 

tūras 
objektiem 

Kopā 

Valsts 754,6 0,0 2,0 1,1 6,5 764,2 
Pārējie 859,9 0,0 5,1 0,0 0,0 865,0 
Kopā 1614,5 0,0 7,1 1,1 6,5 1629,2 

 
 Darbību Daugavpils rajona meža teritorijās pārvalda Valsts meža dienesta 
Daugavpils virsmežniecība, kuras funkciju veikšanu Tabores pagasta teritorijā nodrošina 
Grīvas mežniecība. 

Ap14% no pagasta mežiem ir iekļauti īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas 
parka “Daugavas loki”. 

Pagasta meži nodrošināti ar samērā labi attīstītu ceļu tīklu un atrodas netālu no 
lielām maģistrālēm, kas atvieglo mežu apsaimniekošanu. Pagasta meži vairāk ir derīgi 
aktīvas atpūtas pakalpojumu attīstībai. 
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2.6.2.Mežu sadalījums pēc īpašuma piederības 
 

 Meža zemes var piederēt gan valstij, gan pašvaldībai, gan privātpersonai, gan juridiskai 
personai. Līdz ar to mežus un meža zemes sadala 2 pamatkategorijās: valsts un pārējie. Tabores 
pagasta teritorijā šie meži sadalās gandrīz vienādās proporcijās (sk.tabulu). 
 Valsts mežus Dvietes pagastā apsaimnieko VAS „Latvijas valsts meži” 
struktūrvienība –Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes mežu iecirknis. Valsts mežos 
aktīvi notiek bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un meža infrastruktūras attīstības 
pasākumi. Meža apsaimniekošana šajos iecirkņos notiek nenoplicinošā ilgtspējīgā veidā 
(nenocērtot vairāk par faktisko pieaugumu). Visas valsts meža platības tiek izmantotas 
mednieku formējumiem. Valsts mežu teritorijās nav plānota zemes transformācija vai 
zemes lietošanas mērķa maiņa. 

 
18.tabula 

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

 

Meža zemju iedalījums 
Administrat īvais 

iedalījums 
Valsts, 

ha 
% no meža 

zemju 
kopplatības 

Pārējie, 
ha 

% no meža 
zemju 

kopplatības 

Kopā, ha 

 
Tabores pagasts 

 
764,2 47 865,0 53 1629,2 

 
 Zemnieku saimniecībām, piemājas saimniecībām un personīgām 
palīgsaimniecībām pieder ap 40% no visu pagasta mežu platības. Šim relatīvi lielam 
privāto mežu īpatsvaram ir negatīva nokrāsa, jo pamatā tas ir mežs, kas atrodas piemājas 
saimniecībās – ap 34% no meža kopplatības. Līdz ar to tie ir nelieli meža fragmenti, 
kuriem ir grūtāk rast ekonomisko pielietojumu.  
 
 
 
 
 

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

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

 
 

Meža augšanas apstākļu tipa grupa un tips Platība, ha 

Mežaudzes uz sausām minerālaugsnēm:  
 sils 0,0 
 mētrājs 10,4 
 lāns 537,3 
 damaksnis 388,4 
 vēris 329,0 
 gārša 82,2 
Sausieņi kopā: 1347,3 
Mežaudzes uz slapjām minerālaugsnēm:  
 grīnis 0,0 
 slapjais mētrājs 0,0 
 slapjais damaksnis 7,4 
 slapjais vēris 45,2 
 slapjā gārša 4,5 
Slapjaiņi kopā: 57,1 
Mežaudzes uz slapjām kūdras augsnēm:  
 purvājs 0,0 
 niedrājs 6,4 
 dumbrājs 59,5 
 liekņa 1,9 
Purvaiņi:  67,8 
Mežaudzes uz nosusinātām minerālaugsnēm:  
 viršu ārenis 0,0 
 mētru ārenis 0,0 
 šaurlapju ārenis 16,2 
 platlapju ārenis 86,4 
Āreņi kopā: 102,6 
Mežaudzes uz nosusinātām kūdras augsnēm:  
 viršu kūdrenis 0,0 
 mētru kūdrenis 0,0 
 šaurlapju kūdrenis 11,2 
 platlapju kūdrenis 28,5 
Kūdreņi kopā: 39,7 
KOPĀ: 1614,5 

 
 Gandrīz visi Tabores pagasta meži ir sausieņi - 84% no pagasta meža kopplatības 
(sk. tabulu). No tiem izceļas lāns - 40% no šo meža tipu kopplatības. Arī damaksnis (29% 
no šo meža tipu kopplatības) un vēris (24% no šo meža tipu kopplatības) aizņem samērā 
lielas platības.  
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2.6.4.Koku sugas. Koksnes resursi 
 
 Tabores pagastā skuju koki aizņem lielākas meža platību, nekā citu sugu koki - 
52% no mežaudzes (sk. tabulu). Mīksto lapu koku mežaudzes sastāda 43% no pagasta 
mežaudzes kopējās platības. 

20.tabula 
 

Tabores pagasts koku sugas mežu platībās 
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem) 

 
Koku suga 

 
Mežaudžu platība, ha 

 
Koksnes krāja, m³ 

 
Priede 758,5 190415,0 
Egle 65,7 11949,0 
Skujkoki kopā 824,2 202364,0 
Bērzs 336,3 63673,0 
Melnalksnis 13,1 1947,0 
Apse 63,5 11708,0 
Baltalksnis 260,9 45882,0 
Liepa 0,6 129,0 
Citi mīkstie lapu koki 1,0 109,0 
M īkstie lapu koki kopā 675,4 123448,0 
Ozols 0,7 120,0 
Osis 72,3 18806,0 
Citi cietie lapu koki 18,4 4769,0 
Cietie lapu koki kopā 91,4 23695,0 
Mežaudze 1591,0 349507,0 
Izcirtumi 22,6  
Iznīkusi audze 0,9  

 
 Valdošā koku suga ir koku suga, kurai mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja. 
Tabores pagastā valdošā koku suga ir priede (55% no visas pagasta teritorijas mežaudzes 
koksnes krājas). No mīkstiem lapu kokiem lielākā koksnes krāja ir bērzam (18% no visas 
pagasta teritorijas mežaudzes koksnes krājas).  
 
 
 
 
 
 

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

 
Meža 

iedalījums Cirtes veids Izcirt ā apjoma 
platība, ha 

Izcirtais 
apjoms, m3 

Kailcirte 5,0 1921,0 
Cirte pēc sanitārā atzinuma 0,4 93,0 
Kopā galvenā cirte 5,4 2014,0 
Kopšanas cirte 7,3 5,0 
Nelikumīga cirte 41,4 76,0 

Valsts: 

Visas cirtes kopā 54,1 2095,0 
Kailcirte 9,3 1355,0 
Kopā galvenā cirte 9,3 1355,0 
Kopšanas cirte 5,1 104,0 
Sanitārā cirte 1,9 18,0 
Citas cirtes 0,2 9,0 
Nelikumīga cirte 0,1 12,0 

Pārējie: 

Visas cirtes kopā 16,6 1498,0 
Kailcirte 14,3 3276,0 
Cirte pēc sanitārā atzinuma 0,4 93,0 
Kopā galvenā cirte 14,7 3369,0 
Kopšanas cirte 12,4 109,0 
Sanitārā cirte 1,9 18,0 
Citas cirtes 0,2 9,0 
Nelikumīga cirte 41,5 88,0 

Kopā: 

Visas cirtes kopā 70,7 3593,0 
 
  
 
 

2.6.5.Meža atjaunošana 
 
 

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

22.tabula 
 

Ieaudzēšanas veids Meža 
iedalījums 

Suga 
Dabiskā Mākslīga Kopā 

Valsts Apse 2,2 0,0 2,2 
KOPĀ Apse 2,2 0,0 2,2 
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2.6.6.Meža zemes un meža platības ar mežsaimnieciskās darbības 
aprobežojumiem 
 
 
 Vides aizsardzības nolūkos dažās meža zemēs un meža platībās ir aizliegta 
mežsaimnieciskā darbība, galvenā cirte un kopšanas cirte, galvenā cirte vai kailcirte. 
Tabores pagasta mežos pastāv tikai galvenās cirtes un kailcirtes ierobežojumi (sk.tabulu).  

23.tabula 
 

Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi Tabores pagasta mežos 
(pēc VMD datiem uz 2004.gada aprīļi) 

 

Aprobežojuma veids Meža zemju 
platība, ha 

Meža zemju 
platība, % 

Meža 
platība, ha 

Meža 
platība, % 

Galvenā cirte 24,6 1,5 24,6 1,5 
 Kailcirte  90,9 5,6 90,0 5,6 

 
 
 
 
 
 

2.6.7.Meža zemes platību ugunsbīstamība 
 
 Tabores pagastā ir ievērojami daudz sevišķi ugunsbīstamu klašu mežu (sk.tabulu) 
un tie sastāda samērā lielu daļu no Daugavpils rajona šo klašu mežu platībām. 
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25.tabula 

 
Sevišķi ugunsbīstamās meža platības Tabores pagastā 

(pēc VMD datiem uz 2004.gada aprīļi) 
 

% no meža kopplatības 
 Administrat īvā teritorija 

1. klase 2. klase 
Tabores pagasts 0,6 0,7 
Kopā Daugavpils rajonā 3 4 

 
 

Meža ugunsdrošības uzraudzība un ugunsgrēku ierobežošana ir viena no Valsts 
meža dienesta publiskajām funkcijām. Ugunsapsardzība ir organizēta tā, lai pēc iespējas 
ātrāk atklāt un ierobežot meža ugunsgrēkus visos mežos neatkarīgi no īpašuma veida un 
piederības. Lai sekmīgi veiktu šo uzdevumu, pa visu rajonu ir izveidots 
ugunsnovērošanas torņu un ugunsdzēsības staciju tīkls.  
 
 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 
 

• Precizēt pagasta ugunsbīstamo meža platību robežas. 
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2.7. PURVI 
 

 Pēc Valsts zemes dienesta datiem purvainas vietas aizņem 1,5% no teritorijas 
kopplatības. Bet purvaino zemju daudzums pagasta teritroijā ievērojami svārstās. To var 
daļēji izskaidrot ar pagasta teritorijas kopplatības svārstību, meliorācijas sistēmas 
darbību, kā arī ar Daugavas upes līmeņa ietekmi uz pagasta ūdeņiem.  

 Pēc Valsts meža dienesta datiem Tabores pagasta teritorijas meža zemēs purvu 
gandrīz nav. Toties pārplūstoši klajumi aizņem 0,1% no pagasta meža zemju kopplatības. 

Pagasta pārpurvotas vietas pārsvarā atrodas centrālajā daļā un dienvidu austrumu 
daļā: netālu no Jēriņiem, ap Adamovas dīķi, starp Birzēm un Ošiem, starp Butiškiem un 
Gorovatkiem u.c.  

Lielākais pagasta purvs atrodas teritorijas dienvidu austrumu daļā – Dubinišku 
purvs. 

 
 TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 
 

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

2.8.1.Vispār īgā informācija 
 

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

• dabas pieminekļi - dižkoki; 
• dabas parks – 1; 
• aizsargājamo ainavu apvidus - 1.  

 
26.tabula 

 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Tabores pagasta mežos 

(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 2004.gada decembri) 
 

Aizsargājamā 
teritorija 

Valsts 
meži 

Pārējie 
meži 

Meži 
kopā 

Valsts 
meža 
zemes 

Pārējās 
meža 
zemes 

Meža 
zemes 
kopā 

Kopā mežs 754,6 859,9 1614,5 764,2 865,0 1629,2 
Dabas parki 0,0 89,5 89,5 0,0 90,4 90,4 
Aizsargājamo 
ainavu apvidi 

753,7 625,8 1379,5 763,3 630,1 1393,4 

Kopā īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijas 
(aritm.summa) 

753,7 715,3 1469,0 763,3 720,5 1483,8 

Kopā īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijas 

753,7 625,8 1379,5 763,3 630,1 1393,4 

Aizsargājamas 
zonas gar ūdeņiem 

0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 

Īpaši aizsargājamie  
meža iecirkņi 

24,6 0,0 24,6 24,6 0,0 24,6 

Kopā aizsargājamas 
teritorijas 
(aritm.summa) 

778,8 715,3 1494,1 788,4 720,5 1508,9 

Kopā aizsargājamas 
teritorijas 

754,2 625,8 1380,0 763,8 630,1 1393,9 

* tabulā nav iekļauta lielākā daļa aizsargzonu gar ūdenstilpēm, udenstecēm un 
mitrzemēm. 
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2.8.2.Aizsargājamie dabas pieminekļi dižkoki 
 

Aizsargājamo dabas pieminekļu statuss Tabores pagastā ir noteikts dažiem 
dižkokiem. Pēc Latvijas Vides aģentūras informācijas sistēmas datiem uz 2004.gada 
decembri valsts uzskaitē un aizsardzībā Tabores pagasta teritorijā atrodas 3 koki.  

 
27.tabula 

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

 
ID Suga Atrašanās vieta Apkārtm ērs Augstums 

1889 
Parastais ozols Marinovas muiža, 60m 

SW no dzīvojamās 
mājas, uz lauka. 

4.5 23 

1887 
Parastā kļava Elernes aleja 500m W no 

baznīcas, alejas kreisajā 
pusē ceļa sākumā. 

3.59 25 

1888 
Parastā liepa Elernes aleja 500m W no 

baznīcas, alejas kreisajā 
pusē. 

4.4 18 

 
 
 
 
 
 

2.8.3.Dabas parks „Daugavas loki” 
 
 
Dabas parks „Daugavas loki” 
 Tabores pagasta teritorija iekļauj īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zonu - dabas 
parka “Daugavas loki”. Tabores pagasta teritorijā atrodas 530 ha jeb 4,1% no dabas parka 
„Daugavas loki” kopplatības. Dabas parka “Daugavas loki” kopplatība ir 12 968,5 ha.  

Parks bijas izveidots 1990.gadā vienlaikus ar Augšdaugavas aizsargājamo ainavu 
apvidu, lai saglabātu unikālu dabas teritoriju – Daugavas augšteces senleju ar visām 
ainavas īpatnībām, vērtīgiem dabas kompleksiem, kā arī likvidētu Daugavpils HES 
celtniecības gaitā dabai nodarītos postījumus.   

Dabas parks “Daugavas loki” atrodas Latgales augstienes ģeomorfoloģiskā rajona 
Augšdaugavas pazeminājuma apvidū. Raksturīgākā Daugavas īpatnība ir tā, ka no 
Krāslavas līdz Daugavpilij visumā vāji l īkumotajā ielejā Daugava met 8 milzīgus 
līkumus. Gar Daugavu var saskaitīt ne mazāk kā 260 gravas un uzskaitīt apmēram 1700 
avoti. Lielākie Daugavas krastu atsegumi sasniedz 40 m augstumu. 

Dabas parka teritorija, tāpat kā visa Daugavas ielēja, ir piesātināta ar Latvijai 
retām un arealoģiski savdabīgām augu sugām,  tādēļ tā ir uzskatāma par vienu no 
floristiskajā ziņā augstvērtīgajām Latvijas teritorijām. Reģistrētas 79% no Daugavas 
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ielejā un 57% no visā Latvijā sastopamo autohtono paparžaugu un ziedaugu sugu skaita, 
no tām – 38 aizsargājamas sugas. Konstatētas 303 cepurīšu sēņu sugas, kas ir trešā daļa 
no visām Latvijā sastopamām cepurīšu sēņu sugām; 1224 vaboļu sugas. Uzskaitītas 43 no 
79 Latvijas sauszemes gliemežu sugām, retas un aizsargājamas – 11 sugas; 104 putnu 
sugas, aizsargājamas – 11 sugas. 

Apdzīvojuma blīvums ir neliels. Lauksaimniecībā apstrādājamo zemju īpatsvars ir 
neliels, nenotiek intensīva saimnieciskā darbība. Pakāpeniski sāk attīstīties izziņas un 
ekotūrisms, pagaidām tikai Naujenes pagasta teritorijā. 1998.gadā tika izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns dabas parkam “Daugavas loki”, kura darbības periods beidzās 
2003.gadā. 

Pēc „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības datiem uz 2004.gada 
beigām dabas parka teritorijā tiek ievēroti visi apsaimniekošanas nosacījumi, kā galvenais 
meža apsaimniekosanas aprobežojums ir kailcirtes aizliegums, kas dažkārt traucē 
apsaimniekošanai sanitārā stāvokļa uzturēšanu līdzsvarotā stāvokļī. 

 
 Logovkas upes grava. Pēc dabas parka “Daugavas loki” dabas aizsardzības plāna 
1998.-2003.gg., tā ir dabas parka stingra režīma zona. Gravas gar Daugavu ir senas 
erozijas formas, ar V vai U veida formu šķērsgriezumā. Šajā Daugavas posmā tās ir 
elementārās pirmās pakāpes nesazarotās īsās (0,1-0,4 km) pamatkrasta nogāzes gravas 
(vagas ar stāvām nogāzēm, kuras veido īslaicīgi tekošas ūdens straumes, retāk pastāvīgas 
nelielas intensitātes ūdens straumes), kuru virsotnes nesniedzas tālu ielejā. 
 
 
Pēc Dabas aizsardzības parvaldes datiem uz 2005. gada beigām: 

28.tabula 
 

 
Daugavas loki 
 

 

Administrat īvais 
iedalījums 

Naujenes pagasts, Salienas pagasts, Vecsalienas pagasts, 
Tabores pagasts, Skrudalienas pagasts. Teritorija ietilpst arī 
Krāslavas rajonā 

Platība, ha 12372 
Dibināšanas gads 1990.g. 
Dabas vērt ības Teritorija dibināta, lai saglabātu unikālo Daugavas ielejas 

vidusteces ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, dabas 
daudzveidību tajos, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. 
Dabas parkā ietilpst 8 lieli Daugavas līkumi no Krāslavas līdz 
Naujenes gravai. 
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7.attēls. Dabas parks „Daugavas loki”. Elernes loks. 
(Foto  J.Soms) 

 
 

Pēc LVA datiem uz 2005.gada beigām: 
29.tabula 

 
Kategorija:  Dabas parks 
Nosaukums: Daugavas loki 
Kods: 3002 
Platība (ha): 12372.0 
CORINE:  V60601100 
Aizsardzībā kopš: 1990 
Ietverošā teritorija:  Augšdaugava 
Lēmums: LR MK / Noteikumi Nr.83 par dabas parkiem 1999.g. 
Dabas aizsardzības plāns: Izstrādāts, 1998-2003. 
Individu ālie aizsardzības 
un izmantošanas 
noteikumi:  

Nav 

Izveidošanas kritēriji: Teritorija dibināta, lai saglabātu unikālo Daugavas ielejas 
vidusteces ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, dabas 
daudzveidību tajos, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. 
8 lieli Daugavas līkumi no Krāslavas līdz Naujenes 
gravai. Izcila biotopu, floras un faunas daudzveidība. 
Devona iežu atsegumi. 

Īpaši aizsargājamās sugu 
skaits: 

Putni 131 

 Abinieki 7 
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 Bezmugurkaulnieki 46 
 Rāpuļi 1 
 Zīdītāji 16 
 Zivis 8 
 Augi 52 
 Sūnas 3 
Biotopi:  Latviskais 

nosaukums 
Natura 2000 
Nosaukums 

Natura 2000 
kods 

 Ar kaļķi 
nabadzīgi 
(oligotrofi) 
avoksnāji 

Minerālvielām 
bagāti avoti un 
avotu purvi 

7160 

 Ozolu, liepu, 
kļavu un gobu 
meži gravās un 
upju ieleju 
nogāzēs, kuru 
slīpums pārsniedz 
45 gr. leņķi 

Nogāžu un gravu 
meži 

9180 

 
Eitrofi ezeru 
ūdeņi 

Dabīgi eitrofi 
ezeri ar iegrimušo 
ūdensaugu un 
peldaugu augāju 

3150 

 
Dūņaini upju 
krasti ar 
amfībisku 
veģetāciju 

Dūņaini upju 
krasti ar slāpekli 
mīlošu 
viengadīgu 
pioniersugu 
augāju 

3270 

 
Stepju pļavas 

Sausas pļavas 
kaļķainās augsnēs 

6210 

 
Atmatu pļavas 

Sugām bagātas 
atmatu pļavas 

6270 

 - Boreālie meži 9010 
 

- 
Eitrofas augsto 
lakstaugu audzes 

6430 

 
- 

Mēreni mitras 
pļavas 

6510 

Kult ūrvēsturiskās 
vērt ības: 

Teritorijā ir 23 arheoloģiskie pieminekļi. 

Ģeoloģiskās un 
ģeomorfoloģiskās vērt ības: 

4069 Daugavas Vārti 4070 Sandarišķu karengravas 4073 
Mālkalnes avots 4083 Sproģu gravas 4084 Adamovas 
krauja 

Ainaviskās vērt ības: Izcilas Daugavas ielejas ainavas (skat. ģeomorfoloģiskās 
vērtības). 
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Zinātniskie pēti ījumi:  1. Fatare I. 1989. Daugavas ielejas flora. Rīga, "Zinātne", 
167 lpp. (krievu val.) 2. Dati par vaskulāro augu sugām - 
V.Šulcs 1999.g. Dati par sūnu sugām - A.Āboliņa 1999.g. 
Dati par abinieku un rāpuļu sugām - V.Vilnītis 1999.g. 
Dati par ķērpju sugām - A.Piterāns 1999.g. Dati par 
zīdītājdzīvnieku sugām - V.Pilāts 1999.g. Dati par 
bezmugurkaulnieku sugām - V.Spuņģis 1999.g. Dati par 
zivju sugām - M.Vītiņš 1999.g. Dati par putnu sugām - 
R.Lebuss 1999.g. 3. 2001.-2003. gados Emerald/Natura 
2000 projekta ietvaros teritorijā veikta sugu un biotopu 
inventarizācija. 

Apdraudošie faktori un 
ietekmes: 

Teritorijā mijas dabiskie biotopi ar cilvēka ietekmētām 
zonām (viensētas u.c. apbūve, lauksaimniecības zemes 
u.c.). Mežsaimnieciskā darbība. Negatīvu ietekmi atstājuši 
teritorijas sagatavošanas darbi Daugavpils HES 
celtniecībai. 

Robežu apraksts: Robežpunktu koordinātes skat. Vides ministrijas mājas 
lapā pēc adreses: 
http://www.vidm.gov.lv/vad/Latviski/Likumd/MK.html - 
Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 9. marta 
noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par dabas parkiem" (Nr. 
267/ 08.04.2004.) (zip fails 68,1 MB) 

* informācija sniegta par visu  ĪADT teritoriju 
 
 
 
2.8.4.Aizsargājamo dabas ainavu apvidus „Augsdaugava” 
 
 
Pēc Dabas aizsardzības parvaldes datiem uz 2005. gada beigām: 
 

30.tabula 
 
Augšdaugava  
Administratīvais 
iedalījums 

Naujenes pagasts, Salienas pagasts, Vecsalienas pagasts, 
Tabores pagasts, Skrudalienas pagasts, teritorija ietilpst arī 
Krāslavas rajona  

Platība, ha 52325 
Dibināšanas gads 1990.g. 
Dabas vērtības Teritorija dibināta, lai saglabātu izcilas kultūrainaviskas un 

dabaszinātniskas vērtības Daugavas ielējā un tās apkārtnē. 
Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un 
dzīvnieku sugu. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu 
direktīvas biotope kā – upju straujteces, klajas iekšzemes 
kāpas ar kāpsmildzenes pļavām, minerālvielām bagāti avoti 
un avotu purvi, nogāžu un gravu meži, sausas pļavas 
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kaļķainās augsnēs u.c. 
* informācija sniegta par visu  ĪADT teritoriju 
 
 
 
Pēc LVA datiem uz 2005.gada beigām: 

31.tabula 
 
 
 
Kategorija:  Aizsargājamo ainavu apvidus 
Nosaukums: Augšdaugava 
Kods: 6004 
Platība (Ha): 52325.0 
CORINE:  V0 
Aizsardzībā kopš: 1990 
Starptautiskā vērt ība: Natura 2000  
Lēmums: LR MK / Noteikumi Nr. 69 par aizsargājamo ainavu 

apvidiem 1999.g. 
Dabas aizsardzības plāns: Nav plāna 
Individu ālie aizsardzības 
un izmantošanas 
noteikumi:  

Nav 

Izveidošanas kritēriji: Teritorija dibināta 1990. gadā, lai sakārtotu un likvidētu 
ainavu bojājumus Daugavpils HES celtniecības 
sagatavošanas laikā, kā arī saglabātu izcilas 
kultūrainaviskas un dabaszinātniskas vērtības Daugavas 
ielejā un tās apkārtnē. Ainavu apvidū ietilpst dabas parks 
"Daugavas loki". 

Īpaši aizsargājamās sugu 
skaits: 

Putni 148 

 Abinieki 8 
 Bezmugurkaulnieki 35 
 Rāpuļi 4 
 Zīdītāji 17 
 Zivis 5 
 Augi 47 
 Sūnas 14 
Biotopi:  Latviskais 

nosaukums 
Natura 2000 
Nosaukums 

Natura 2000 
kods 

 Straujteces posmi 
upēs 

Upju straujteces 3260 

 Iesirmās 
kāpsmildzenes 
Corynephorus 

Klajas iekšzemes 
kāpas ar 
kāpsmildzenes 

2330 
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canescens pļavas pļavām 
 Ar kaļķi 

nabadzīgi 
(oligotrofi) 
avoksnāji 

Minerālvielām 
bagāti avoti un 
avotu purvi 

7160 

 Ozolu, liepu, 
kļavu un gobu 
meži gravās un 
upju ieleju 
nogāzēs, kuru 
slīpums pārsniedz 
45 gr. leņķi 

Nogāžu un gravu 
meži 

9180 

 
Eitrofi ezeru 
ūdeņi 

Dabīgi eitrofi 
ezeri ar iegrimušo 
ūdensaugu un 
peldaugu augāju 

3150 

 
Dūņaini upju 
krasti ar 
amfībisku 
veģetāciju 

Dūņaini upju 
krasti ar slāpekli 
mīlošu 
viengadīgu 
pioniersugu 
augāju 

3270 

 
Stepju pļavas 

Sausas pļavas 
kaļķainās augsnēs 

6210 

 
Pārejas purvi 

Pārejas purvi un 
slīkšņas 

7140 

 - Boreālie meži 9010 
 

- 
Eitrofas augsto 
lakstaugu audzes 

6430 

 
- 

Kaļķainas 
smiltāju pļavas 

6120 

 
- 

Mēreni mitras 
pļavas 

6510 

 - Purvaini meži 91D0 
Zinātniskie pēti ījumi:  1. 2001.-2003. gados Emerald/Natur 2000 projekta 

ietvaros teritorijā veikta sugu un biotopu inventarizācija. 
2. Dati par vaskulāro augu sugām - V.Šulcs 1999.g. Dati 
par sūnu sugām - A.Āboliņa 1999.g. Dati par abinieku un 
rāpuļu sugām - V.Vilnītis 1999.g. Dati par ķērpju sugām - 
A.Piterāns 1999.g. Dati par zīdītājdzīvnieku sugām - 
V.Pilāts 1999.g. Dati par bezmugurkaulnieku sugām - 
V.Spuņģis 1999.g. Dati par zivju sugām - M.Vītiņš 
1999.g. Dati par putnu sugām - R.Lebuss 1999.g. 

Robežu apraksts: Aizsargājamo ainavu apvidus "AUGŠDAUGAVA" 
Rob.apr. Daugavpils r. Daugavpils virsmežn. Naujenes p. 
1. 1. - 2. No Daugavas labā krasta pie valsts meža 
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162.kvartāla DA stūra uz Z un ZA pa 162., 159., 153. un 
150.kvartālu A (ārējo) robežu līdz ceļam Rīga - Vitebska, 
2. 2. - 3. uz ZA pa ceļu Rīga - Vitebska līdz Krāslavas 
rajona Ūdrīšu pagasta robežai, Krāslavas r. Ūdrīšu p., 
Krāslavas pils., Krāslavas p., Kalniešu p., Piedrujas p. 3. 
3. - 4. uz DA pa ceļu Rīga - Vitebska līdz Latvijas - 
Baltkrievijas robežai, Piedrujas pagasts 4. 4. - 5. uz D un 
R pa Latvijas - Baltkrievijas robežu līdz Kaplavas pagasta 
robežai, Kaplavas pagasts 5. 5. - 6. uz R pa Latvijas - 
Baltkrievijas robežu līdz Salienas pagasta robežai, 
Daugavpils rajons Silenes mežniecība Salienas pagasts 6. 
6. - 7. uz dienvidrietumiem pa Salienas pagasta un 
Baltkrievijas robežu līdz Silenes mežniecības 165.kvartāla 
ziemeļaustrumu stūrim, 7. 7. - 8. uz rietumiem pa 165. un 
164. kvartāla ziemeļu robežu līdz ceļam Šlapaki-
Červonka-Skrudaliena, 8. 8. - 9. uz ziemeļrietumiem pa 
ceļu Šlapaki-Červonka līdz Vecsalienas pagasta robežai, 
Vecsalienas pagasts 9. 9. - 10. uz rietumiem pa ceļu 
Šlapaki-Červonka-Skrudaliena līdz Skrudalienas pagasta 
robežai, Skrudalienas pagasts 10. 10. - 11. uz rietumiem 
pa ceļu Červonka-Skrudaliena līdz ceļam Skrudaliena-
Tabore, 11. 11. - 12. uz ziemeļrietumiem pa ceļu 
Skrudaliena-Tabore līdz Tabores un Skrudalienas pagastu 
robežai, Tabores pagasts 12. 12. - 13. uz ziemeļrietumiem 
pa Tabores un Skrudalienas pagastu robežu (ceļu 
Skrudaliena- Tabore), 13. 13. - 14. uz ziemeļrietumiem pa 
ceļu Skrudaliena-Tabore līdz Daugavpils pilsētas robežai, 
14. 14. - 15. uz ziemeļrietumiem pa Daugavpils pilsētas 
robežu līdz Daugavas labajam krastam, 15. 15. - 1. uz 
ziemeļaustrumiem pa Daugavas labo krastu ( Naujenes un 
Tabores pagastu robežu) līdz sākumpunktam. Piezīme. 
Daugavpils virsmežn. kvart. numuri pēc 1985. g. mežu 
ierīcības datiem 

* informācija sniegta par visu  ĪADT teritoriju 
 
 
 
 

2.8.5.NATURA 2000 teritorijas 
 

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

32.tabula 
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Tabores pagasta Natura 2000 teritoriju saraksts 
 

Teritorijas  
kods 

Teritorijas 
nosaukums Kategorija Pagasti 

6004* Augšdaugava 
Aizsargājamo ainavu 
apvidus 

Naujenes pagasts, 
Skrudalienas pagasts, 
Tabores pagasts, 
Vecsalienas pagasts, 
Salienas pagasts 

* - aizsargājamā teritorija atrodas vairākos rajonos 
 
 
 
 
 

2.8.6.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 
apsaimniekošanas dokumenti 
 

Plānojot darbības aizsargājamo dabas teritorijās, būtu jāņem vērā arī dabas 
aizsardzības plānos izstrādāto funkcionālo zonējumu shēmas un to režīmus. Bet diemžēl, 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām aizsardzības un apsaimniekošanas dokumenti vai 
vēl nav izstrādāti,vai tie jau beidzās plānošanas periods (sk.tabulu). 
 

33.tabula 
Tabores pagasta ĪADT aizsardzibas dokumenti 

(pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem) 
 

ĪADT 
nosaukums 

Kategorija Dokumenta 
nosaukums 

Izstrādāts 
periodam 

Apstiprin āšanas 
datums 

Daugavas 
loki 

Dabas parks 
(ietilpst 
aizsargājamo 
ainavu apvidu 
„Augšdaugava”) 

Dabas 
aizsardzības plāns 

1998.-
2003.gg. 

15.07.1998. 

  Apsaimniekošanas 
plāns 
aizsargājamo augu 
sugu un 
mozaīkveida 
ainavas 
saglabāšanai  

  

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

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

 
Tabores pagasta ĪADT aizsargājamās sugas un to aizsardzībai piemerojamie 

Latvijas sugu un biotopu aizsardzības pasākumu plāni un plānu projekti 
(uz 2005.gada sākumu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem) 

 

Sugu un biotope aizsardzības pasākumu 
plāni 

Dabas parks 
“Daugavas loki” 

 
Aizsargajamo 
ainavu apvidus 
“Augsdaugava” 

 
Mazā ērgļa aizsardzības pasākumu plāns  X 
Griezes aizsardzības pasākumu plāns X X 
Zaļās vārnas aizsardzības pasākumu 
plāns 

X X 

Jūraskrauk ļa aizsardzības pasākumu 
plāns X X 

 
  
 
 
 

2.8.7. Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi 
 
  

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

• aizsargājami parki; 
• aizsargājami meža biotopi. 

 
 

 35.tabula 
Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi Tabores pagastā 

(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 25.11.2004.) 
 

 

Valsts 
meža 

zemes, ha 

Pārējās 
meža 

zemes, ha 

Meža zemes 
kopā, ha 

Aizsargājami parki 0,2 0,0 0,2 

Aizsargājamie meža biotopi 24,4 0,0 24,4 
Kopā, ha: 24,6 0,0 24,6 
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2.8.8.Citi meža iecirkņi ar īpašas aizsardzības pazīmēm  
 

 
Tabores pagastā meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai arī dažiem citiem 

meža iecirkņiem Meža valsts reģistrā ir piešķirts īpašas aizsardzības kods. Pārsvarā tās ir 
meža platības ar īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu, kas, savā ziņā, atvieglo šo 
meža iecirkņu vērtību saglabāšanu. Daļai no šīm meža teritorijām ir arī otrais 
aizsardzības kods Meža valsts reģistrā. 

 
36.tabula 

 
Tabores pagasta īpaši aizsargājamie meža iecirkņi ar īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas aizsardzības kategoriju 
(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 25.11.2004.) 

 

ĪADT nosaukums 
Valsts meža 
zemes, ha 

Pārējās 
meža 

zemes, 
ha 

Meža 
zemes 

kopā, ha 

Augšdaugava 737,7 579,9 1317,6 
Augšdaugava. Aizsargājami meza biotope. 24,4 0,0 24,4 
Augšdaugava. Aizsargājami parki 0,2 0,0 0,2 
Augšdaugava. Aizsargājama zona gar ūdeņiem 0,0 2,1 2,1 
Augšdaugava. Daugavas loki 0,0 78,4 78,4 
Daugavas loki 0,0 19,5 19,5 
KOPĀ: 762,3 679,9 1442,2 

 
 Bez ĪADT un ĪAI rajonā tiek aizsargāti arī meža iecirkni, kuriem pamatojoties uz 
LR MK noteikumiem Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” 
(08.05.2001.) ir noteiktas šādas īpašas aizsardzības kategorijas: 

• aizsargājamās zonas gar ūdeņiem. 
 

37.tabula 
 

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

(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 25.11.2004.) 
 

 
Valsts meža 
zemes, ha 

Pārējās meža 
zemes, ha 

Meža zemes 
kopā, ha 

Augšdaugava. Aizsargājama 
zona gar ūdeņiem 

0,0 2,1 2,1 
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Aizsargājama zona gar ūdeņiem 0,5 0,0 0,5 

KOPĀ: 0,5 2,1 2,6 
 

 
 
 
 

2.8.9.Pagasta teritorijas valsts mežu vertības 
 

Pēc VAS „Latvijas valsts meži” datiem uz 2004.gada beigām Tabores pagastā 
valsts meža platībes sastādīja 771,5 ha.  

„Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība  noteica šādas dabas 
vērtības Tabores pagasta teritorijā: 

• dabiskie meža biotopi, kuriem ierosināmi mikroliegumi;  
• aizsargjoslas ūdenstecēm un ūdenstilpnēm un mitrainēm (purviem); 
• īpaši aizsargajamās dabas teritorijas – dabas parks „Daugavas loki”, 

aizsargājamo ainavu apvidus „Augsdaugava” – aizsargājamo ainavu 
apvidus teritorijā iekļaujas visa valsts mežu teritorija. 

 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 
 

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

 
 
KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS:  

• Dabas parks “Daugavas loki” - ar Naujenes pagastu, Salienas 
pagastu, Vecsalienas pagastu, Skrudalienas pagastu, Krāslavas rajonu; 

• Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšdaugava" - ar Naujenes 
pagastu, Salienas pagastu, Vecsalienas pagastu, Skrudalienas pagastu, 
Krāslavas rajonu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9.APDZĪVOJUMA STRUKT ŪRA 
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Tabores pagasta padome 1990-to gadu beigās savā uzskaitē pagastā izdala 23  
apdzīvotas vietas. Lielākās no tām ir Tabore un Sadnieki.  Ciemata robeža ir noteikta 
Tabores, Sadnieku, Cibuļovkas, Zaļais sils, Cīrulīši un  Maļutku ciemiem. Pārējās ir 
apdzīvotas vietas, kuras sastāv no zināma daudzuma sētu un uz plānojuma izstrādes brīdi 
ciematu robežas nav noteiktas. 

Pagasta teritorijā atrodas dārzkopības biedrību apbūves ciemi: Zaļais sils, 
Cīrul īši, Maļutki . No labiekārtojuma dārzkopības biedrību apbūves ciemos centralizētais 
ūdensvads ir „Zaļajā silā”, elektroapgāde ir visos ciemos.  

Perspektīvā apbūve tiek plānota dārzkopības biedrību apbūves ciemā Cīrulīši.  
 Atsevišķu sētu grupēšana pēc piederības bijušajām sādžām un uzskatīšana par 

vienu apdzīvoto vietu ir Latgales novada īpatnība, kas saglabājusies arī padomju varas 
laikā.  

 
38.tabula 

 
Tabores pagasta iedzīvotāju skaits pa lielākajiem ciemiem 2005.g.s. 

(pēc pašvaldības informācijas) 
 

Nr. 
p.k. 

Ciema nosaukums Iedzīvotāju 
skaits 

1. Tabore 316 
2.  Sadnieki 104 
3. Cibuļovka 82 
4. Lasenberga 65 

 
No kopējā pagasta iedzīvotāju skaita lielākajos ciemos dzīvo apmēram 52 % 

iedzīvotāju. 
Pagastā ir saglabājusies padomju laikā izveidojusies apdzīvojuma struktūra – 

pagastam ir izteikts viens „centrs”- Tabores ciems ar tipisko daudzstāvu un individuālo 
apbūvi, inženiertehnisko infrastruktūru un apkārtnes infrastruktūru- piemājas dārziņiem, 
kūtiņām. Taborē atrodas skola, bibliotēka, pašvaldības administrācija, veikals, kafejnīca, 
FVP. 

Pārējos ciemos koncentrējusies individuālā apdzīvojuma apbūve. No 
inženiertehniskās  infrastruktūras ir pieejama centralizētā  ūdensapgāde Taborē, 
Sadniekos,  Cibuļovkā, Lasenbergā.  

Pārējās lauku apdzīvotās vietas, bez inženiertehniskās infrastruktūras. 
  

Saskaņa ar likumu „Par  Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu 
un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”, Latvijā ir noteiktas šādas apdzīvotās vietas:  

1) pilsētas; 
2)lauku apdzīvotās vietas. 

 
Lauku apdzīvotās vietas dalās:  

1)ciemi; 
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2)viensētas. 
  

Saskaņā ar likumu par Latvijā pašlaik nav vienotas un vispārpieņemtas lauku 
apdzīvoto vietu klasifikācijas.  

J. Turlaja un G. Milliņa pētījumā “Apdzīvotās vietas Latvijā. Klasifikācija, kritēriji, 
apdzīvoto vietu saraksts, kartes”, tiek piedāvāts visas Latvijas lauku apdzīvotās vietas 
iedalīt divās lielās grupās- kompakti apdzīvotās vietas (ciemi) un izkaisītās apdzīvotās 
vietās (viensētas un to grupas).  

Katras apdzīvotās vietas nozīmi kopējā apdzīvojuma struktūrā nosaka tās lielums, 
novietojums, sasniedzamības rādītāji, kā arī tās veiktās funkcijas un saiknes ar citām 
apdzīvotajām vietām. 
 Apdzīvojuma centrs ir apdzīvota vieta, kas sniedzot savam līmenim  atbilstošus 
pakalpojumus un piedāvājot darba vietas piesaista plašākas apkārtnes iedzīvotājus. 

Saskaņā ar Noteikumiem (kuri izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta 
pirmās daļas ) par valsts teritorijas apdzīvojuma centriem, noteikti šādas nozīmes 
apdzīvojuma centru līmeņi: 

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

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

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

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

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

 
Papildus saviem specifiskajiem uzdevumiem atbilstošajās teritorijās: 

• novadu nozīmes centri pilda vietējās nozīmes centru uzdevumus; 
• reģionālās nozīmes centri pilda novadu un vietējās nozīmes centru 

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

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

centru uzdevumus. 
 

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

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

 
Papildkrit ēriji apdz īvojumu centru noteikšanai nav definēti, Latgales reģiona 
teritorijas plānojums ir izstrādes stadijā. 
 

Tabores pagasta teritorijā saskaņā ar iepriekšminēto  klasifikāciju ir: 
- Novadu nozīmes centrs Tabore , (nodrošina vietējās pašvaldības iedzīvotājiem 

regulāri un epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir vietējo pašvaldību 
administratīvie centri vai pakalpojumu saņemšanas vietas) 

 
No funkcionālā viedokļa šeit izvietoti: Tabores pagasta padome,  Tabores pamatskola, 
Tabores bibliotēka, Tabores KN, veikals, kafejnīca, Tabores vecmāšu feldšeru punkts . 
Pasta pakalpojumus Tabores pašvaldībā nodrošina Daugavpils pasta pārvietojamais pasts, 
kurš katru dienu (izņemot svētdienas) atbrauc uz Tabores centru.  
Ciemata teritoriju var raksturot kā sakoptu. Ciematā atrodas vairākas ēkas un teritorijas, 
kurās  būtu jāveic labiekārtošanas darbi. 
 
No sasniedzamības viedokļa – No pagasta attālākajām lielākajām apdzīvotām vietām 
līdz pagasta centram Tabore ir no 2 līdz 12 km. (sk.tabulu sadaļas beigās) 
 
 Apkalpes teritorijas lielums -  Tabores ciems nodrošina pagasta iedzīvotājiem regulāri 
un epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir  pašvaldības administratīvais centrs – 
atrodas Tabores pagasta padome. Pagasta iedzīvotāji pēc pieejamajiem pakalpojumiem 
tiecas uz Tabores ciemu. Citus pakalpojumus saņem Daugavpils pilsētā – 9 km. 
 
Pēc apdzīvojuma -  Tabores  ciemā koncentrēta daudzstāvu apbūve un individuālā apbūve. 
Tabores ciemā ir 9 „Līvānu” tipa mājas, viena trīsstāvu māja, viena divstāvu māja un 70 
individulālās apbūves mājas. 
  
Ciematā  ir četras ielas- Oktobra iela , Dārzu iela , Miera iela , Ozolu iela. 
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Tabores ciemā dzīvo apmēram  29 % no pagasta kopējā iedzīvotāju skaita. 
 
Labiekārtojums: Centralizētā ūdensapgāde; kanalizācija, apkure 
 
Saskaņā ar iepriekšminēto klasifikāciju, vietējās nozīmes centru – Tabores pagastā nav. 
 
Lauku centri –  no funkcionālā viedokļa, šeit nav koncentrēti nekādi pakalpojumi, bet ir 
apdzīvotās vietas ar kompaktu apbūvi. Tabores pagastā šādai kvalifikācijai atbilst: 
Sadnieki; Cibuļovka; Lasenberga; Elerne; Saviški; Lintopiški.  
 
Labiekārtojums: Ūdensapgāde, kanalizācija – Cibuļovkas ciemā; ūdensapgāde – 
Sadnieku, Lasenbergas ciemos. 
 

Analizējot apdzīvojuma struktūru Tabores  pagastā, var secināt, ka apdzīvojums 
pastāv divos galvenajos veidos – koncentrētā apbūve , t.sk daudzsātvu un individuālā  
(Tabores ciems- viena trīsstāvu māja, viena divstāvu māja; Sadnieki – viena divstāvu 
māja; Cibuļovka – viena trīsstāvu māja; Lasenberga – viena trīsstāvu māja;  ), un 
izkliedētā dzīvojamā apbūve – Elerne, Saviški. Lintopiški, ko pārstāv viensētas ar 
koncentrētu apbūvi. 

Ņemot vērā esošās ekonomiskās aktivitātes un demogrāfiskos procesus, 
apdzīvoto vietu strauja izaugsme iedzīvotāju skaita un teritorijas apbūves attīstības ziņā 
netiek prognozēta. Tomēr jāņem vērā, ka pagasts robežojas ar Daugavpils pilsētu, un 
apbūve pagastā var attīstīties piepilsētas teritorijā. Apbūve perspektīvā var attīstīties arī 
Tabores, Lasenbergas, Sadnieku ciemu robežās. Tā kā pagasts ainaviskā ziņā ir pievilcīgs, 
pagasta teritorijā tiek atbalstīta jaunas apbūves attīstība, vienlaicīgi respektējot Latgales 
lauku apbūves raksturu un nepieļaujot nepārdomātu īpašumu sadrumstalošanu. Nosakot 
pieļaujamo darbību, tai ir jābūt harmonizētai ar vides saglabāšanas prasībām un vietējo 
iedzīvotāju interesēm 

 
Pārējā apbūves teritorija 
Sētu kopums ir pieskaitīts 23 lielākām apdzīvotām vietām. Lauku sētas vienmērīgi 
izvietotas pa pagasta teritoriju.  Sētas maz atšķiras pēc apdzīvojuma blīvuma. Apmēram 
trešajā daļā lauku sētu dzīvo tikai 1 cilvēks, parasti pensijas vecuma, vairāk nekā puse ir 
mazās 1-2 cilvēku mājsaimniecības.  Pagasta viensētas pārsvarā būvētas pagājušā gadsimta 
trīsdesmitajos gados un ir stipri nolietojušās. Ēkas parasti nelielas, guļbūvē celtas, bieži arī 
diezgan nolietotas. Elektrība ir visās viensētās 
 
 
 
 
 
PLĀNOŠANAS UZDEVUMS: 
 
1. Veicināt dažādu pakalpojumu pieejamību  novada un lauku centru apdzīvotajās vietās 

un uzlabot satiksmi starp apdzīvojuma centriem; 
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2. Uzlabot pašvaldību ceļu seguma stāvokli, to uzturēšanu ziemas periodā, tā  paplašinot 
izbraukuma tirdzniecības iespējas un radot nosacījumus iedzīvotājiem operatīvāk 
saņemt nepieciešamos pakalpojumus; 

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

4. Novada nozīmes ciemā (Tabore) nodrošināt plānotās individuālās apbūves teritorijas 
ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem; 
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2.10.TEHNISKĀ INFRASTRUKT ŪRA UN KOMUNIK ĀCIJAS 
 
 

2.10.1.Ūdensapgāde 
 

Centralizēti tiek piegādāts ūdens Tabores un Cibuļovkas ciemu iedzīvotājiem. 
Ūdens tiek ņemts no 2 urbumiem (sk.tabulu), kuri šodien nodrošina visas pagasta 
prasības ūdensapgādes jomā. 
 

40.tabula 
 
Tabores pagasta centralizētās ūdensapgādes sistēmas artēzisko aku raksturojums 
 

Urbuma 
atrašanas 

vieta 

Urbu 
ma Nr. 

Bijušais 
urbuma 
īpašnieks 

Tagadējais 
urbuma 

vai zemes 
īpašnieks 

Urbšana
s gads 

Urbuma 
dziļums, 

m 

Debets, 
l/sek 

 
c.Tabore 
 

 
1 

 
p.s.Tabore 

 
Tabores 
pagasta 
padome 
 

 
1984. 

 
150 

 
1,3 

 
c.Cibuļovka 

 
2 

 
Mākslīgās 
apsēkloša
nas stacija 

 
Tabores 
pagasta 
padome 
 

 
1988. 

 
115 

 
1,0 

 
 
 

41. tabula 
 

Ūdens izmantotāju raksturojums Tabores pagasta lielākos ūdensapgādes objektos, 
tūkst.m³/gadā  

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

N.p.k 
Ūdens 

izmantotāja 
nosaukums 

Kods 
Piederība 
(no tab. 
A un AA 

Ūdens 
izmantošanas 
veids (NACE 

Ūdens 
izmantošana, 
tūkst.m3/gadā 
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   1. ailes) kods) 

Kopā 

t.sk. 
ražošanas 
produkcij ā 

vai 
procesā 

paliekošie 
ūdeņi 

B1 
ciemats 
Tabore 

90000073573 A1 9000 7.040 0.704 

B2 
ciemats 
Cibuļovka 

90000073573 A2 9000 3.085 0.308 

    Kopā:  10.125 1.012 
 
Individuālajā apbūvē dzīvojošie iedzīvotāji ūdensapgādei izmanto galvenokārt 

akas. Tomēr pēc pašvaldības datiem, arī Sadniekos un dārzkopības biedrības Zaļais Sils 
teritorijā ūdenspadeve ir centralizēta. Pēdējo gadu laikā  palielinājās ūdens zudumu 
daudzums, kas saistīts ar centrālas ūdensapgādāšanas sistēmas tehnisko un morālo 
nolietojumu un pašvaldības finansiālo nespēju to rekonstruēt.  

Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā tiek plānota esošās infrastruktūras 
saglabāšana, uzturēšana un modernizācija finansiālo iespēju robežās. Teritorija ir 
optimāli nodrošināta ar energoresursiem un ūdens resursiem. Būtiskākie ieguldījumi 
inženiertehniskās apgādes jomā ir nepieciešami ūdensapgādes attīrīšanas jomas 
sakārtošanas un modernizācijas pabeigšanai, ūdens atdzelzošanas stacijas un grunts akas 
rekonstrukcija c.Tabore un c.Cibuļovka 
 

42.tabula 
Tabores pagasta ūdens ņemšanas urbumu apsaimniekošana 

(pēc Tabores pagasta pašvaldības datiem) 
 
 
Nr. 
p.k. 

 
Akas atrašanās 

vieta 

Urbuma vai 
zemes 
īpašnieks 

 
Pašreizējā 
situācija 

Urbšanas 
gads 

Urbšanas 
dziļums (m) 

1 
 

c.Tabore Pagasta 
padome  

nedarbojas 1987 165 

2 
c.Tabore Pagasta 

padome 
darbojas 1984 111 

3 
c.Cibuļovka Pagasta 

padome 
darbojas 1988 81 

4 
c.Cibuļovka Pagasta 

padome 
tamponāža 1971 120 

5 
c.Lasenberga Pagasta 

padome 
darbojas 1961 96 

6 
c.Tabore-1 Pagasta 

padome 
darbojas 1972 145 

7 c.Tabore-2 Pagasta darbojas 1968 170 
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padome 

8 
f.Belaja-1 Pagasta 

padome 
tamponāža 1973 170 

9 
Elerne-1 Pagasta 

padome 
tamponāža 1971 170 

10 
Savišķi-1 Pagasta 

padome 
tamponāža 1967 180 

11 
Sadnieki Pagasta 

padome 
darbojas 1968 160 

12 
Svikliški Pagasta 

padome 
tamponāža 1972 95 

13 
Adamovo Pagasta 

padome 
nav ziņu 1977 115 

14 
Elerne-4  

N.Selickis 
darbojas  165 

15 
Budiši  Pagasta 

padome 
dabā nav 
atrasts 

1974 110 

16 
Savišķi Pagasta 

padome 
uz laiku 
slēgta 

1984 110 

17 Adamovo J.Urbāns nedarbojas 1984 110 
18 c.Tabore-3 N.Kuličs nedarbojas 1984 180 
19 Elerne-3 R.Andrejeva nedarbojas 1984 180 
20 Belaja-2 M.Novicka darbojas 1984 170 

21 
Cibuliši Pagasta 

padome 
tamponāža 1987 170 

22 
c.Tabore-5 Pagasta 

padome 
nav ziņu  120 

 
 
 

43. tabula 
 

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

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

tai skaitā 

ņemts svaigais ūdens 

Kopā 
ņemtais no 
dabīgajiem 
ūdens 

avotiem Kopā Vietu 
skaits 

t.sk. 
izmēr īts 

Virszemes Pazemes 
Lietus 
ūdeņi 

10.125 10.125 2 10.125   10.125   
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44.tabula 
 

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

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

tai skaitā 
Kopā 

ražošanas vajadzībām komun., sadzīves 
vajadzībām 

Ūdeņu zudumi 

10,125   10,125   
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2.10.2.Kanalizācija un notekūdeņu attīr īšana 
 

Centralizētā  kanalizācijas sistēma pagastā pastāv tikai tur, kur ir centralizētā 
ūdensapgādes sistēma.  

Kanalizācijas sistēma tika nodota ekspluatācijā 1986 gadā. Kanalizācijas tīklu 
kopgarums - 1.508 km. Tabores ciemā ir savas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-100. 
Notekūdeņi tiek savākti 2 bioloģiskajos  dīķos un  pēc attīrīšanas izvadās  uz meliorācijas 
grāvi. Izplūstošā attīrītā notekūdeņu kvalitāte visumā atbilst valsts standartiem. 
Mehānisko dūņu apstrādes iekārt pašvaldībā nav. 
   Saimnieciskie fekālie notekūdeņi no privātmājām tiek ievadīti lokālās izsmeļamās 
bedrēs, pēc tam tiek izvesti uz lauka un vietām piesārņo teritoriju. 

Būtiskākie ieguldījumi inženiertehniskās apgādes jomā ir nepieciešami 
ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas jomas sakārtošanas un modernizācijas 
pabeigšanai, ūdens atdzelzošanas stacijas un grunts akas rekonstrukcija c.Tabore un 
c.Cibuļovka 
 

45.tabula 
Ūdens novadīšana Tabores pagasta virszemes ūdens objektos, 

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

 
Novadīšanas vietu 
skaits (izplūdes) 

Kopā novadītie notekūdeņi Ar att. norm. t īri  

2 9,113 9,113 
 
 

46.tabula 
Tabores pagasta bioloģisko attīr īšanas iekārtu raksturojums , 

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

 
Att īr īšanas pakāpe 

Skaits Jauda 
(tūkst.m3/dnn) 

Notekūdeņu 
daudzums Pirmējā 

attīr īšana 
Otr ējā 

attīr īšana 

2 0.200 9.113   9.113 
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47.tabula 

Cibuļovkas bioloģisko attīr īšanas iekārtu raksturojums  
  

Iekārta 
Ekspluatācijā 

nodošanas 
gads 

Tilpums, 
m³ 

Laukums, 
m² 

Darba 
tilpums, m³ 

Fiziskais 
nolietojums, 

% 
 

BIO-100 1986 120,00 55,50 100,00 75 
 
 
 

48.tabula 
Cibuļovkas bioloģisko attīr īšanas iekārtu bioloģisko dīķu raksturojums  

 

Iekārta 
Ekspluatācijā 

nodošanas 
gads 

Aerācijas 
sistēma 

Tilpums, 
m³ 

Laukums, 
m² 

Darba 
tilpums, 

m³ 

Fiziskais 
nolietojums, 

% 
 

Bioloģiskais 
dīķis 

1986 Nav 900,00 420 537,60 70 

Bioloģiskais 
dīķis 

1986 Nav 1200,00 570 806,40 70 
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2.10.3.Siltumapgāde 
 

Tabores pagastā ir 3 katlumājas.  
Tabores pagastā ir trīs nelielas piebūvētas katlumājas, kas kā pamatkurināmo 

izmanto malku. Tabores pagasta kopējā maksimālā siltumslodze, ko varētu pieslēgt CSS 
ir aptuveni 0.5 MW. Kopējā pagasta maksimālā siltumslodze, ieskaitot arī ēkas, kas 
izmanto malkas krāsnis aptuveni 4.0 MW. Pārējās daudzdzīvokļu mājas ir atslēgtas no 
centrālapkures un kurina paši. 

49.tabula 
 

Siltumavoti Tabores pagastā 
 

 
 

Uzstādītā 
jauda 

Pieslēgtā 
slodze 

Tīklu 
garums 

 MW  MW km 

Uzņēmuma katlumāja 0.1 0.1 0.4 

Skolas katlumāja 0.1 0.1 - 

Vecās pagasta ēkas katlumāja Nav 
informācijas 

0.1 - 

KOPĀ 0.2 0.3 0.4 
 
 

50.tabula 
 

Siltumenerģijas patērētāji Tabores pagastā 
 

Apkures 
maksimālā 

slodze 

Karstā ūdens 
maksimālā 

slodze 

 
Kopā 

  

MW  MW MW 

Piebūvētās katlumājas 

Budžeta iestādes un pārējie patērētāji 0.2  0.2 

Pārējie patērētāji ar malkas apkuri 

Pārējie patērētāji 0.2  0.2 

Individuālās mājas 3.4  3.4 

KOPĀ 3.8  3.8 
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8.attēls. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka Tabores ciemā 
 

Pagastā teritorijā ir divi kokapstrādes uzņēmumi, kas gadā ražo kokapstrādes 
atkritumus, kurus var pielāgot apkures vajadzībām. 
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2.10.4.Atkritumu savākšana 
 
 

Centralizētā cieto sadzīves atkritumu savākšana un izvešana notiek tikai Taborē, 
Sadniekos un Cibuļovkā ciemos no daudzdzīvokļu mājām un infrastruktūras objektiem. 
Šajos ciemos ir izvietoti konteineri, atkritumus no kuriem izveid 2 reizes mēnesī SA 
“Serviss”. Kā var redzēt tabulās, pagasta teritorijā tiek savākta tikai 1/3 no reģistrētiem 
pagasta teritorijā radītiem atkritumiem. 

Pārējie pagasta iedzīvotāji to dara paši pēc vajadzības.  
Tabores pagastā nav darbojošās atkritumu izgāztuves. 1999.gadā pagastā teritorijā 

tika slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve - "Savišķi". Atkritumus no 
iedzīvotājiem, iestādēm izved uz Demenes pašvaldību, kur atrodas Daugavpils pilsētas 
atkritumu izgāztuve “Demene “. 

Turpmāk pašvaldība plāno sadzīves atkritumu saimniecības attīstību sadarbība 
arcitām Latgales zonas pašvaldībām, izveidojot Dienvidlatgales sadzīves atkritumu 
poligonu Daugavpils rajona Demenes pagastā. 
 
 

51.tabula 
Tabores pagasta teritorijā radītie sadzīves atkritumi 

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

Atkritumu nosaukums Atkritumu kods Atkritumu 
daudzums, tūkst.t 

Nešķiroti sadzīves atkritumi 200301 154,39 
 
 

52.tabula 
Tabores pagasta teritorijā savākto sadzīves atkritumu sadalījums pa 

administrat īvajām teritorij ām 
(pēc 2004.gada Valsts statistikas pārskata par sadzīves atkritumiem 3-SA) 

 

Administrat īvā teritorija 
Atkritumu 
daudzums 

Tabores pagasts 32,81 
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2.10.5.Gāzes apgāde 
 
 Divās vietās pagastā - Taborē un Cibuļovkā – ciemu centru iedzīvotāju apgāde ar 
gāzi tiek izmantots gāzes rezervuāri, kurš atrodas pie daudzdzīvokļu mājas.  
 Pārējie iedzīvotāji izmanto gāzes balonus, kuru tirdzniecība notiek 1 reizi nedēļā 
ar automašīnu apbraucot pagasta apdzīvotās vietas. 

AS “Latvijas Gāze“ neplāno veikt pagasta gazifikāciju ar dabas gāzi.  
 
 
 

2.10.6.Elektroapgāde 
 

Tāpat kā Daugavpilī, arī rajona teritorijā elektroenerģiju patērētājiem piegādā 
valsts akciju sabiedrības “Latvenergo” uzņēmums Austrumu elektriski tīkli. Pagasta 
teritorijā ir 16 apakšstacijas, faktiski darbojas tikai 4, pārējās nedarbojas. 

53.tabula 
 

Transformatoru apakšstaciju izvietojums Tabores pagastā   
 

6086 STA-6086 Tabores 
6086* STA-6086 IEKĀRTA Tabores 
6087 KTP 6087 Tabores 
6088 KTP 6088 Tabores 
6092 KTP 6092 Tabores 
6125 KTP 6125 Tabores 
6146 KTP 6146 Tabores 
6235 KTP 6235 Tabores 
6237 KTP 6237 Tabores 
6238 STA-6238 Tabores 
6238* STA-6238 IEKĀRTA Tabores 
6255 KTP 6255 Tabores 
6262 ETA 6262  VGKI Tabores 
6263 KTP 6263 Tabores 
6339 KTP 6339 Tabores 
6349 ETA 6349 VIENSTATIŅA Tabores 
6361 KTP 6361 Tabores 
6364 STA-6364 Tabores 
6364* STA-6364 IEKĀRTA Tabores 
6379 KTP 6379 Tabores 
6419 ETA 6419  VGKI Tabores 
6435 KTP 6435 Tabores 
6498 KTP 6498 Tabores 
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2.10.7.Sakari 
 

 
 Tabores pagastā telefonizētas ir visas daudzdzīvokļu mājas ( ja vien telefons nav 
atslēgts sakarā ar nemaksāšanu vai iedzīvotāji paši atteikušies no telefona maksātnespējas 
dēļ)  un apmēram 50% individuālo māju un viensētu. Abonentu skaitu iespējams 
palielināt. Viensētām reālāki ir mobilie sakari. Kopā pagastā ir 119 Lattelekom abonenti, 
no kuriem 100 ir privātie un 19 juridiskie abonenti. 

Lielāko daļu no pagasta teritorijas noklāj mobilā telefona sakari (SIA “LMT”, 
SIA “TELE 2”). Paša pagasta teritorijā neatrodas TELE2 un LMT mobilo sakaru torņi, 
bet Cibuļovkā uz ūdenstorņa izvietota LMT translācijas ierīce. Mobili sakaru tīkla 
pārklājums labs.  

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

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

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

54.tabula 
 

Iestādes nosaukums 
Ātrums 

(garantētais/ 
maksimālais) 

IP 
adrešu 
skaits 

Ier īkošanas 
laiks  

Tabores pamatskola 256/512 Kbps 16 Janvāris 2006 
Tabores pagasta bibliotēka 256/512 Kbps 8 Janvāris 2006 
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Pasta pakalpojumus Tabores pašvaldībā nodrošina Daugavpils pasta 
pārvietojamais pasts, kurš katru dienu (izņemot svētdienas) atbrauc uz Tabores centru. 
Attālākajiem pagasta iedzīvotājiem šādi pasta pakalpojumi ir neizdevīgi.  
 
 
 
 

2.10.8.Transporta infrastruktūra 
 
    
AUTOCEĻI  
 
 Valsts un pašvaldības ceļi kopā veido visumā loģisku ceļu tīkla karkasu, kas 
nodrošina piekļūšanu galvenajām apdzīvotajām vietām un ražošanas objektiem. 
Galvenā uzmanība veltāma esošā ceļu tīkla uzturēšanai, kā arī pašvaldības ceļu posmu 
rekonstrukcijai 

55.tabula 
 

Tabores pagasta autoceļu struktūra 
 

Autoceļa kategorija Sasaiste Posma garums, kas šķērso 
Tabores pagastu, km 

Valsts 1.šķiras autoceļi P66 Daugavpils 
apvedceļš(Tabore- 
Laucese) 

15,0 

Valsts 2.šķiras autoceļi V673 Daugavpils-Elerne 
-Lielborne 

8,0 

Pašvaldību (pagasta) 
autoceļi 

 Kopā -124,4 

Tabores ciemata ielas  5.7 
 

 Ceļu tīkla pilnveidošanai un pagasta attīstībai būtu vēlams uzlabot ceļa seguma 
kvalitāti, nepieciešama greiderēšana un pamatnes uzlabošana. 
 Pagasta centra galvenās ielas ir asfaltētas.  
 

  56.tabula 
 

Tabores pagasta  pašvaldības ceļu nepieciešamās  rekonstrukcijas līdz 2012 
gadam 

 
Ceļa nosaukums Rekonstruētā ceļa posma garums 

(km) 
Tabore-Sadnieki 4.2 
Alejas Sviklišķi 3.4 
Sadnieki-Budišķi 4.0 
Kovališki-Osinovka 3.2 
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Saskaņā ar izstrādāto projektu par Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu 

poligona izveidi, ir paredzēts, ka atkritumi tiks vesti no Daugavpils, Krāslavas un Preiļu 
rajoniem uz Demenes reģionālo atkritumu apglabāšanas poligonu. Lai nepieļautu 
situāciju, kad smagās mašīnas brauc cauri Daugavpils pilsētai, jāparedz jauna apvedceļa 
būve ap Daugavpils pilsētu caur Daugavpils rajona Tabores pagastu. 
 
 
DZELZCEĻŠ 
 
Tabores pagastu nešķērso dzelzceļa līnijas. 
 
 
 
SATIKSMES INTENSITĀTE 
 

Ņemot vērā Tabores pagasta ģeogrāfiski izdevīgo atrašanās vietu –blakus 
Daugavpils pilsētai un pašvaldību šķērsojošo ceļu tīklu - satiksmes intensitāte ir zema. 
Galvenā slodze ir uz valsts 1. un 2.šķiras autoceļiem, kur notiek sabiedriskā 
autotransporta kustība un visvairāk pārvietojas iedzīvotāji ar personīgo autotransportu, 
pārsvarā uz Daugavpils pilsētu. Satiksmes intensitāti uz pašvaldības ceļiem veido 
sabiedriskais transports, uzņēmēju darbība, iedzīvotāju savstarpējā komunikācija ar 
personīgiem transporta līdzekļiem. 
 
 
 
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 
 
 Satiksmei tiek izmantots sabiedriskais autotransports ,pārsvarā Daugavpils 
autobusu parka maršrutu autobusi. No Daugavpils pilsētas līdz Tabores pagastam var 
nokļūt ar maršruta autobusiem: 

- „Daugavpils- Tabore-Sborka” - 4 reisi dienā  
- “Daugavpils –Savišķi - Mālkalni “- 2 reisi dienā 
- “Daugavpils –Tabore “1 reiss dienā. 

 
Tiešas satiksmes ar Rīgu nav, tā notiek ar pārsēšanos Daugavpilī.  
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2.11.KAPSĒTAS 
 
 
 
Taborē pagastā ir piecas darbojošās kapsētas: 
   

57.tabula 
 

1 Liellašu kapsēta 
2 Elernes katoļu kapi 
3 Elernes luterāņu kapi 
4 Māres kapi 
5 Lasenbergas kapi 

 
Kapsētas pieder galvenokārt draudzēm un sakopšanas darbus tajās veic draudzes. 

Bet ir arī tā saucāmie “ģimenes” kapi (piemēram, Māres kapi).  
Perspektīvā jaunu kapsētu izveide un esošo paplašināšana netiek plānota. 
Kapsētu un to aizsargjosla izvietojums ir viens no galveniem pagasta centrālo 

apdzīvoto vietu (Lasenberga, Tabore utt.) turpmākās attīstības ierobežojošiem faktoriem.  
 
 
 
 

2.11.1. DZĪVNIEKU KAPS ĒTAS 
 
 

Tabores pagasta teritorijā atrodas lopu kapi –Elernā -, kuru teritoriju vairs nav 
paredzēts izmantot lopu līķu apglabāšanai sakarā ar Latvijas iestāšanos ES un 
nepieciešamību nodrošināt ES tiesību aktu ieviešana, t.sk. regulas 1774/2002/EK, ar ko 
nosaka veterinārsanitāros noteikumus attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktiem, kas nav 
paredzēti lietošanai pārtikā prasības. Tādējādi, jānodrošina ES prasībām atbilstoša 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšana, transportēšana, uzglabāšana, pārstrāde un 
iznīcināšana, piemēram, aizliegta ir dzīvnieku līķu aprakšana (izņemot -mājas (istabas) 
dzīvnieku līķus un saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta norādījumiem dzīvnieku 
līķus infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumā). Saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu 
izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu īpašniekam ir 
jānodrošina šo blakusproduktu savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, pārstrādi un 
iznīcināšanu. Dzīvnieku kautuvju, gaļas sadales un pārstrādes uzņēmumu īpašniekiem ir 
jāslēdz līgums ar komersantu par pārtikā neizmantojamo blakusproduktu 
apsaimniekošanu vai jānodrošina to pārstrāde/iznīcināšana atbilstoši ES prasībām. 

Pamatojoties uz LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta līgumu par 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti pārtikā, savākšanu, 
transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu, šo darbību Latvijas teritorijā veic: 

1. SIA „ZAAO - Tri āls” (Valmiera); 
2. SIA „Reneta” (Rīga, Saldus). 
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2.12.PIESĀRŅOTĀS TERITORIJAS  
 
 

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

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

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

1.kategorija, ja piesārņojuma līmenis ir augsts un ietekme ir liela — 10 reizes un 
vairāk pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi, teritorijas izmantošanu 
nepieciešams ierobežot vai pieņemt lēmumu par teritorijas sanāciju; 

2.kategorija, ja piesārņojuma līmenis un ietekme nav liela — vides kvalitātes 
normatīvu robežlielumi pārsniegti līdz 10 reizēm, bet iespējama negatīva ietekme 
uz vidi vai ir nepieciešams veikt papildu speciālus pētījumus; 

3.kategorija, ja pētījumos konstatēts, ka piesārņojušo vielu koncentrācija 
nepārsniedz vides kvalitātes normatīvus un piesārņojums nevar ietekmēt cilvēka 
veselību vai vidi. 

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

• atkritumu uzglabāšanas vietās; 
• teritorijās, kurās saimnieciskās aktivitātes saistītas ar ilgstošu videi kaitīgu 

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

• avāriju rezultātā piesārņotās teritorijās; 
• citu saimniecisko aktivitāšu vietās (kapsētas u.c.). 

 
Pēc Latvijas vides aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra 

datiem (uz 2005.gada decembri) Tabores pagastā pie potenciāli piesārņotām teritorijām 
reģistrā ir uzrādītas: 
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58.tabula 
Potenciāli piesārņotās teritorijas Tabores pagastā 

(pēc Latvijas vides aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem uz 
2005.gada decembri) 

 
Nr.
p.k. 

Reģistrācij
as numurs 

Vietas 
nosaukums 

Vietas 
kategorija 

Darbības nozare Atrašanās 
vieta 

1.  44928/1863 Kalkūnes 
spirta rūpnīcas 
izgāztuve 

2.potenciāli  
piesārņotā vieta 

9000-atkritumu 
apsaimniekošana,  
teritorijas tīrīšana 

Tabores 
pagasts 

 
Latvijas vides aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā dati par 

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

piesārņotām teritorijām ir pieskaitāmas slēgtās un darbojošās sadzīves atkritumu 
izgāztuves pagasta teritorijā. 
 Tabores pagastā nav darbojošās atkritumu izgāztuves. Pagastā atrodas 1999.gadā 
slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve - "Savišķi", tomēr piesārņojuma izpēte 
nav veikta, tāpēc grūti šādu teritoriju piesārņojumu novērtēt objektīvi. 

Pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes datiem, Tabores pagastā nav teritoriju, 
kuras būtu jāiekļauj prioritāro piesārņoto un potenciāli piesārņoto objektu sarakstā.  

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanu un sākotnējo novērtēšanu savā 
administratīvajā teritorijā organizē un veic vietējā pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils 
reģionālo vides pārvaldi. Likums par “Zemes dzilēm” aizliedz sadzīves atkritumu un 
piesārņojošo vielu izgāztuvju ierīkošanu karjeros. Neskatoties uz to Tabores pagasta 
karjeros ir ievērotas nesankcionētās sadzīves atkritumu izgāztuves, vēl vairāk šo 
problēmu pastiprina fakts, ka pagasts robežojas ar Daugavpils pilsētu. Tabores pagasta Z 
daļas mežu intensīva antropogēnā noslodze, ko rada galvenokārt Daugavpils iedzīvotāji, 
kā arī vasarnīcu ciemata “Zaļais sils” atpūtnieki, tās rezultātā meži tiek piesārņoti ar 
sadzīves atkritumiem (galvenokārt dažādi iepakojuma materiāli, būvgruži). 

Piesārņojošās darbības pieteikšanas un atļaujas izsniegšanas kārtību kārtību 
nosaka: 

• LR 15.02.2003. likums “Par piesārņojumu”;  
• Ministru kabineta 09.07.2002. noteikumi Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas 

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

 
59.tabula 

 
Tabores pagastā  B kategorijas piesārņojošām darbībām citās nozarēs 

(pēc Vides pārraudzības valsts biroja atļauju reģistra) 
 

Uzņēmums Adrese Lēmums Datums 
Tabores pagasta padome 

Tabores pagasts 
Atļauja B 
kategorijas 

piesārņojošai 
29.08.2003. 
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darbībai  
DR-B2 

 
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai: 

• Tabores ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; 
• Cibuļovkas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

 
Potenciāli piesārņotas teritorijas Tabores pagastā varētu būt lopu kapsēta, bijusī 

degvielas uzpildes stacija, bet tā kā izpēte nav veikta, tāpēc grūti šādu teritoriju 
piesārņojumu novērtēt objektīvi. 

 
Potenciāli piesārņotas teritorijas Tabores  pagastā : 

a. Kalkūnes spirta rūpnīcas izgāztuve  
 

Iespējamie piesārņojuma avoti  
1. bijusī lopu kapsēta; 
2. fermas un neapsaimniekotie dziļurbumi; 
3. bijusī degvielas uzpildes stacija 

 
Tā kā konkrētās izpētes šajās teritorijās nav veiktas, objektīvi novērtēt esošo 

piesārņojuma pakāpi ir apgrūtinoši.  
Neizmantoto dziļurbumu apsaimniekošanas statusa precizēšana un nodrošināšana 

pret piesārņošanu (iekonservēšana vai tamponēšana) ir viena no prioritārajām darbībām 
Tabores pagastā, lai konkretizētu potenciālos piesārņojuma avotus. 

 
 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 

• Potenciāli piesārņoto teritoriju apzināšana 
• Neizmantoto dziļurbumu apsaimniekošanas statusa precizēšana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabores pagasta teritorijas plānojums. 2006.-2018.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

96 

2.13.PAAUGSTINĀTA RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI 
 
 

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

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

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

1) I – valsts nozīmes grupa; 
2) II – reģionālas nozīmes grupa; 
3) III – republikas pilsētas, rajona nozīmes grupa. 

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

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

 
Nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plāna saistošajai daļai “Nacionālas nozīmes 

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

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

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

1. vietēja mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms 
nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas; 

 
2. reģionāla mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms 

pārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas; 
 

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

 
Bet riska objektu un teritoriju noteikšana neietilpst Valsts civilās aizsardzības 

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

Ņemot vērā Valsts civilās aizsardzības plānu materiālus, tika izstrādāts 
Daugavpils rajona civilās aizsardzības plāna projekts, kurš joprojām nav apstiprināts. 

Ņemot vērā esošo situāciju ar normatīviem dokumentiem, tālāk tekstā un 
grafiskajā daļā ir sniegta informācija par visiem šajā sadaļā minētajos dokumentos 
nosauktiem objektiem un teritorijām (zonām), kas atrodas Tabores  teritorijā un kur 
pastāv nelaimes gadījuma atgadīšanās varbūtība un/vai šī notikuma izraisīto nevēlamo 
seku ietekmes zona.   

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

2.13.1. Nacionālais līmenis 
 
Nacionālā plānojuma saistošās daļa „Nacionālās nozīmes paaugstināta riska 
teritorijas”, darba redakcija (2001) 

 
Pēc Nacionālā plānojuma saistošās daļas „Nacionālās nozīmes paaugstināta 

riska teritorijas”  darba redakcijas (2001), Nacionālās nozīmes paaugstināta riska 
teritorijas  pēc riska veida ir noteiktas šādas: 

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

   
Tabores pagastā ir nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijas, kuras definētas 
Nacionālā plānojuma saistošās daļas „Nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijas” 
darba redakcijā (2001) : 
 
Paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijas: 
Mežu masīvi Daugavas loku apkārtnē Daugavas kreisajā krastā - Tabores, Salienas un 
Vecsalienas pagastos. 
 
Uzņēmumi ar iespējamo pārrobežu ietekmi: 

1.Lietuvā - Ignalīnas AES; 
2. Baltkrievijā – Novopolockas naftas pārstrādes kombināts.  

 
Vislielākās briesmas rajona iedzīvotājiem var sagādāt radioaktīvais piesārņojums 

Ignalīnas AES avārijas gadījumā. 30 km ietekmes zonā atrodas rajona 8 pagasti: 
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Salienas, Vecsalienas, Demenes, Laucesas, Medumu, Kalkūnes, Tabores un 
Skrudalienas, ar kopējo zemes platību 790 km² (31,3% rajona platības) un 12 tūkstošiem 
iedzīvotāju.  
 
Bīstamo ģeoloģisko procesu riska teritorijas: 

Nacionālās nozīmes paaugstināta ģeoloģisko procesu riska teritorijas - seismiskā 
riska teritorijas  Daugavpils rajonā .  

Tabores pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā atspoguļota paaugstinātā 
seismiskā riska teritorija. 
 
Citu nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritoriju pagastā nav. 
 
 
Valsts civilās aizsardzības plāns (2005.) 

 
Valsts civilās aizsardzības plānā noteikti valstī iespējamie apdraudējuma veidi 

atbilstoši katastrofas veidam, tā intensitātei un raksturam kā arī tās radīto postījumu 
apjomam un reaģēšanā iesaistāmo resursu iespējām izšķir: 

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

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

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

Atbilstoši uz Tabores pagasta teritoriju attiecās:  
 
Radiācijas avārijas: 
Potenciāli bīstamākais kodolobjekts Latvijai ir Ignalīnas AES, jo tā ir vistuvāk ( 8km no 
Latvijas robežas) un tajā darbojas Černobiļas AES analoga tipa reaktori. Tādēļ 
monitoringa staciju izvietojums Daugavpils rajonā ir lielāks nekā pārējā Latvijas 
teritorijā. Daugavpilī darbojas Latvijā vienīgā nepārtrauktas darbības gaisa paraugu 
ņemšanas un mērīšanas stacija. Tabores pagasts atrodas 30 km Ignalinas AES ietekmes 
zonā. 
 
 Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki: 
 Vairāk kā 44% valsts teritorijas aizņem meži un purvi. Daugavpils rajonā ir 
norādītas šādas teritorijas- Šēderes, Sventes, Pilskalnes, Līksnas, Naujenes, Vaboles, 
Maļinovas, Kalupes, Dubnas, Tabores, Salienas un Vecsalienas pagastos 
 
Bīstamie objekti Daugavpils pilsētā, kas var radīt negatīvu ietekmi uz pagasta 
teritoriju:  

Daugavpilī, saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu izvietoti bīstami objekti, 
kur pielieto, ražo, pārvadā, pārkrauj vai uzglabā bīstamas ķīmiskas vielas. 
Uzņēmumi, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumi Nr. 259 
“Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 
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(turpmāk – MK noteikumi Nr. 259), un kuri ir iesnieguši pieteikumu par bīstamām 
vielām, reģionālajām vides pārvaldēm : 

60.tabula 
 

Objekta 
Nr. Uzņēmumi 

Rūpnieciskās 
avārijas 

novēršanas 
programma 

Drošības 
pārskats 

R 22 
SIA “Latvijas prop āna gāze”, Daugavpils 
gāzes uzpildes stacija, Jelgavas iela 2, 
Daugavpils 

 + 

R 33 
SIA “Omega Holding” , Daugavpils naftas 
bāze, Jelgavas iela 2a, Daugavpils 

+  

R 41 
SIA KU “InterGaz” , gāzes termināls,                    
Vaļņu iela 10, Daugavpils  

 + 

 
 

61.tabula 
 

Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekts Daugavpils pilsētā 
 

Nr.
p.k Objekts, iekārta 

Radionuklī
ds 

Aktivit āte, 
TBq  

( uz 2005. 
gada aprīli ) 

Adrese 

1.  
  

BOVU “Daugavpils 
onkoloģiskā slimnīca” 
gamma starošanas iekārta 

Co-60 91 

BOVU “Daugavpils 
onkoloģiskā slimnīca”, 
Siguldas 24, Daugavpils, 
LV-5420 

 
 
 
 
 

2.13.2.Reģionālais līmenis 
 
 Latgales reģiona teritorijas plānojums ir izstrādes stadijā, tāpēc pagaidām nav 
precīzi definētas reģionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijas un objekti. 
 Latgales telpiskajā struktūrplānā šādas teritorijas nav definētas. 
 
 
 
 

2.13.3.Rajona līmenis 
 

Daugavpils rajona civilās aizsardzības plāns 2005. gadam nav apstiprināts 
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2004.gada Daugavpils rajona civilās aizsardzības plānā, pie objektiem, kuri var izraisīt 
draudus arī minētas Nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijas, kā arī  rajona 
teritorijā izvietotās degvielas un gāzes uzpildes stacijas. Tabores pagasta teritorijā 
darbojošos degvielas un gāzes uzpildes staciju nav. 
 
 
 

2.13.4.Citi plānošanas un apsaimniekošanas dokumenti: 
 
„Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns” un „Vides pārskats Tabores 
pagasta teritorijas plānojumam”  
 
Atbilstoši uz Tabores pagasta teritoriju attiecās:  
 
Pazemes ūdeņu piesārņojuma risks:   
Pagasta ziemeļu daļa atrodas zonā ar zemu pazemes ūdeņu piesārņojuma risku, bet 
pagasta centralajā un dienvidu daļā - zonā ar vidēju pazemes ūdeņu piesārņojuma risku. 

 
 

9.attēls. Dzeramo pazemes ūdeņu aizsargātība no virszemes piesārņojuma. 
(Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns, 2003.) 

 
 Upju erozijas procesi. Tabores pagastā fluviālie sānu erozijas procesi sevišķi 
spilgti izpaužas Daugavas ielejā ieliekto krastu joslā Butišķu loka virsotnē no Elernes līdz 
Logovkai, kur veidojas nestabili krasta posmi.  
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 Sufozijas procesi. Šie procesi lokalizēti galvenokārt Daugavas ielejā ieliekto krastu 
joslā Butišķu loka virsotnē no Elernes līdz Logovkai. 
 Nogāžu procesi. Potenciālās teritorijas apdraudējumam nogāžu procesu norises 
ietekmē ir esošie Daugavas ielejas kreisā krasta nogāzes atsevišķie posmi no Lasenbergas 
līdz Taborei un no Elernes līdz Logovkai.  
 Ģeodinamiskie procesi. Tabores pagasta teritorija pieskaitāma arī pie seismiskā riska 
teritorijām. Daugavpils seismiski aktīvajā joslā ietilpst lielākā daļa Tabores pagasta 
teritorijas (izņemot pagasta ziemeļu daļu).  
 
 
 

 
  

10.attēls. Seismiskā riska un karsta izplatības teritorijas 
(Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.13.5.Vietējais līmenis 
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Kā potenciālos vietējās nozīmes Tabores pagasta paaugstināta riska grupu 
objektus un teritorijas var izdalīt sekojošus: 

62.tabula  
 

Ārk ārt ējo situāciju cēloņi Riska teritorijas un objekti 
Ārkārt ējo situāciju cēloņi Riska teritorijas un objekti 
Ugunsgrēki Autogarāžas,  kūlas dedzināšana 
Avārijas enerģētikas un 
komunālās saimniecības objektos 

Katlu māja, ūdensvadi, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas 

Avārijas sprādzinbīstamos objektos Gāzes padeves rezervuārs c.Tabore un 
Cibuļovka  pie daudzstāvu mājām 

Ēku un būvju sagrūšana Pamestās fermas, neapsaimniekotās  ēkas 
 

 
 
 
 
 

 2.13.6.Īpaši jutīgās teritorijas 
 

Visa Daugavas baseina apgabala teritorija, ieskaitot Tabores pagasta teritoriju, 
atrodas īpaši jutīgajā teritorij ā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo 
notekūdeņu attīr īšanai (LR MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14.CIVILĀS AIZSARDZĪBAS OBJEKTI. 
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VALSTS AIZSARDZ ĪBAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 
 
 

Tabores pagastā nav valsts aizsardzības teritoriju un objektu. 
 

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu, valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests koordinē ugunsdrošības sistēmas vadību Latvijā. 

Ugunsdzēsības un glābšanas brigādes, daļas un posteņi pilsētās un apdzīvotās 
vietās veic šādas darbības:  

• Ugunsgrēku dzēšana; 
• Cilvēku glābšana uz ūdens un autoavārijās; 
• Ķīmisku negadījumu ierobežošana; 
• Palīdzības sniegšana iedzīvotājiem un dienestiem ārkārtējās situācijās. 

 
Tabores pagastā nav izvietota ugunsdzēsības depo.   
Tabores pagasta teritorija ietilpst VUGD 1.brigādes apkalpes zonā. 

 
Visās Daugavpils rajona pašvaldībās, tajā skaitā arī Tabores pagastā, ir izvietota 

lokālā sirēna Civilās aizsardzības vajadzībām. 
 
  Ārkārtējos gadījumos ugunsdzēsības vajadzībām pagasta teritorijā ir 
izmantojamas atklātās ūdens ņemšanas vietas: 

1. Kopumā kartogrāfiskajā materiālā parādītas atklātās ūdens tilpnes Taborē 
(pie skolas), Cīrulīšos, Lasenbergā, Sadnieku ciemā. Piebraukšana ir 
iespējama arī pie Adamovas dīķa, Elerņas dīka un pie Daugavas upes. 

Hidrantu pagasta teritorijā nav. 
Pašvaldības esošā finansējuma ietvaros, kā arī ņemot vērā to, ka pagasta teritorija 

ir sasniedzama VUGD 1.brigādes apkalpes robežās, atsevišķa pašvaldības ugunsdzēsības 
formējuma veidošana netiek paredzēta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15. KULTŪRVĒSTURISKĀMANTOJUMA TERITORIJAS 
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2.15.1.Kultūras pieminekļi 
 

63.tabula 
 

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

1998.g.15.decembrī publicētā saraksta) 
 

Valsts 
aizsardzības 

Nr. 

Pieminekļu 
vērt ības 
grupa 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļu 
nosaukums 

Pieminekļu 
atrašanās 

vieta 

Pieminekļu 
(notikumu) 
datējums 

6300 Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Elerņas 
(Elkšnu) 
katoļu baznīca 
ar mūra žogu 

Elerņā 1651., 
18.gs. 

3304 Valsts 
nozīmes 

Māksla Cilnis 
”Marijas 
pasludināšana” 

Elerņas 
(Elkšnu) 
katoļu 
baznīcā 

17.gs.v. 

709 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Ellernas 
Āboltiņu 
apmetne 

pie 
Āboltiņiem 

 

710 Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Lipikišķu 
senkapi 

pie Lipiķišķu 
Ozoliem 

 

711 Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Mednieku 
viduslaiku 
kapsēta 

starp 
Medniekiem 
un 
Sviklišķiem 

 

712 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Lasiņu 
(Lasenbekas) 
pilskalns 
(Gorodoks) ar 
apmetni 

Lasenbekā, 
Lasenbekas 
muižā 
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11.attēls. Elernes katoļu baznīca. 
(Foto © Juris Soms) 

 

 

 

 

12.attēls. Lasenbekas (Lasenbergas) pilskalns. 
(Foto © Juris Soms) 
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64.tabula 
 

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

(pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem) 
 

Pieminekļu 
vērt ības 
grupa 

Pieminekļu 
veids  

Pieminekļu 
nosaukums 

Pieminekļu 
atrašanās vieta 

Pieminekļu 
(notikumu) 
datējums 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Kungu māja Taborē, Tabores 
muižā 

1875. 
19.gs.II p. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Tabores muižas 
apbūve 

Taborē, Tabores 
muižā 

19.gs.II p. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Parks Taborē, Tabores 
muižā 

19.gs.II p. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Saimniecības 
ēka 

Lasenbekā, 
Lasenbekas 
muižā 

19.gs.II p. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Kalpu māja Lasenbekā, 
Lasenbekas 
muižā 

19.gs.II p. 

Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Lasenbekas 
muižas apbūve 

Lasenbekā, 
Lasenbekas 
muižā 

19.gs.II p. 

Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Kungu māja Lasenbekā, 
Lasenbekas 
muižā 

19.gs.II p. 

Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Saimniecības 
ēka (staļļi) 

Lasenbekā, 
Lasenbekas 
muižā 

19.gs.II p. 
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13.attēls. Lasenbergas muižas apbūve. 
(Foto © Juris Soms) 

 

 

 

 

 

14.attēls. Tabores muiža (pašlaik -Tabores pamatskola). 
(Foto © Juris Soms) 
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2.15.2.Īpaši vērt īgi kultūrvēsturiskā mantojuma objekti  
 
 
 
 

65.tabula 
 

Tabores pagasta īpaši vērt īgie kulūrmantojuma objekti, kuriem ir noteikta 
Tabores pagasta padomes aizsardzība 

 
Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta 

Kungu māja Taborē, Tabores muižā 
Tabores muižas apbūve Taborē, Tabores muižā 
Parks Taborē, Tabores muižā 
Saimniecības ēka Lasenbekā, Lasenbekas muižā 
Kalpu māja Lasenbekā, Lasenbekas muižā 
Lasenbekas muižas apbūve Lasenbekā, Lasenbekas muižā 
Kungu māja Lasenbekā, Lasenbekas muižā 
Saimniecības ēka (staļļi) Lasenbekā, Lasenbekas muižā 
II PK (1941.-1945.) nacionālo partizāņu bojā 
ejas vieta  

pie lielceļa Laucese – Tabore kreisajā 
pusē 

Tabores muižas saimniecības ēka  Tabores ciemata centrā 
Lasenbekas muižas pārvaldnieka ēkas  Cibuļovkā   
 
 
 
 
 

2.15.3.Teritorijas kultūrvēsturisko pamatvērt ību 
raksturojums.Rekomendācijas. 
 

Neskatoties uz notikumiem bagātu vēsturi, kopumā pagasta teritorija ir 
saglabājusi sev raksturīgos vaibstus, kas veidojušies vēstures attīstības gaitā dažādu 
kultūru mijiedarbībā. Tomēr lielāka pagasta problēma ir tāda, ka kultūrvēsturiskās 
ainavas elementi tikai daļēji saglabāja savu autentiskumu: pussabrukušās 
neapsaimniekotas ēkas, piebūves, kuras neatbilst vēsturisko ēku arhitektonikai, vizuāli 
nepievilcīgie ar nezālēm aizaugušie lauki u.c. 

Vietējus kultūras mantojuma objektus raksturo to īpaši liela saistība ar ainavu, ar 
apkārtējo dabu. Tas pieprasa īpašu dabas un kultūras mantojuma aizsardzības politikas 
vienotību. 

Tabores pagasta teritorijā atrodas vairāki aizsargājamie dabas un kultūras objekti, 
daļa no tiem ir iekļauta izziņas maršrutā pa dabas parku „Daugavas loki”, kurš tika 
izveidots ar Daugavpils pedagoģiskās universitātes studentu, mācībspēku, darbinieku 
palīdzību. 
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Līdz pat 20.gadsimta septiņdesmitajiem gadiem arheoloģiskie pieminekļi šai 
posmā nebija apgūti, kas disonēja ar pārējās Daugavas piekrastes pamatīgo izpēti un 
senākās vēstures izzināšanu. 1971.-1972.gados saistībā ar projektējamās Daugavpils HES 
celtniecību notika pirmās plašās Vēstures institūta organizētās arheoloģisko pieminekļu 
apzināšanas ekspedīcijas. Tika konstatēti vairāki senkapi un apmetnes, kas liecina par to, 
ka cilvēki Daugavas krastos tās augštecē ir ienākuši gandrīz tūlīt pēc Baltijas ledāja 
atkāpšanās, apmēram pirms 11 tūkstošiem gadu. 

 
Lasenbergas muižas ēka. Celta 1881.g.neobaroka stilā, kas ir samērā rets 

19.gs.otrās puses arhitektūrā. Baronu Engelhartu īpašums. Lasenbergas muižas 
arhitektūra ir viena no emocionāli iespaidīgākajām visā Augšdaugavā. Tomēr muižas 
ēkas stāvoklis prasa nopietnu restaurāciju. 

 
Lasiņu (Lasenbergas) pilskalns. Pilskalns novietojies Daugavas ielejas kreisā 

pamatkrasta malā 0,5 km uz austrumiem no Lasenbergas muižas. No ziemeļaustrumiem 
to norobežo strauta ieleja, bet no pārējām pusēm grāvji un vaļņi. Austrumu pusē atrodas 
apmetnes kultūrslānis. Pilskalns cietis abu pasaules karu laikā. Pēc arheoloģisko 
atradumu izpētes vēsturnieki secinājuši, ka Lasiņu pilskalns sākts apdzīvot ar 
1.g.tūkst.p.m.ē.beigām.  

 
Tabores muiža. Arhitektūras piemineklis. Divstāvu kungu māja celta 1875,gadā. 

Rizolita frontons vasarnīcu stilā. 20.gs.sākumā piederēja baronu fon Engelhartu ģimenei. 
Muižas ēkā atrodas Tabores pamatskola. Ir nepieciešams veikt ēkas vēsturisko elementu 
atjaunošanu. 

 
Elernes krogs. Elernes mazciemā ceļa kreisajā pusē saglabājusies kādreizējā 

kroga ēka, vēlāk skola.  
 

 Elernes liepu aleja. Veidota 18.gs.beigās. no kādreizējā izcilā ainavas elementa 
saglabājušies fragmenti. Alejā divi dižkoki (1999): dižliepa, apkārtmērs 4,30 m un 
dižkļava – apkārtmērs 3,55 m. alejas labajā pusē netālu no ceļa piemiņas akmens 
jauniešiem, kas labprātīgi devušies nāvē nelaimīgas mīlestības dēļ. 
 
 Elernes grants kalns. Milzīgais grants kalns, kura izmēri ir 200 x 150 x 25 m 
(sākotnējais), tika uzbērts 80.gados Daugavpils HES celtniecības gaitā, izvedot vērtīgo 
celtniecības materiālu no applūdināmās zonas. No kalna paveras izcili skaistas ainas uz 
Daugavas ieleju.  
 

Elernes katoļu baznīca. Elernes baznīcas mūra ēku 1650. gadā uzbūvēja Heinrihs 
Tinens. Līdz 1761. gadam tā kalpojusi luterāņu draudzes vajadzībām. Katoļiem Elernē 
baznīcas nebija. Bet 18. un 19.gs. mijā, kad Elernes muiža nonāca katoļticīga muižnieka 
īpašumā, katoļu un luterāņu draudzes samainīja baznīcu ēkas. Šīs maiņas rezultātā 
luterāņu baznīca izvietojās bijušās katoļu baznīcas koka ēkā. Par neparasto maiņu vēsta 
ieraksts akmens plātnē baznīcas grīdā. Baznīcas arhitektūra gan apjomos, gan detaļās 
sasaucas ar citām šai laikā Kurzemes hercogistes teritorijā celtām baznīcām. Tagadējā 
Elernes katoļu mūra baznīca ir celta 1650.g. gotu stilā, ar vienu torni, kuram smaile 
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uzbūvēta 1911.g. No ārpuses abos sānos baznīcas vienas atbalsta trīs piloņi. Sienas balti 
krāsotas. Baznīca veltīta Kristus debesīs kāpšanas godam. Tās lielums 9,5x4,5 asis. Ieejas 
durvis no gala un no sakristejas. Baznīcas griezti mūra velvē, kur skaisti izceļas sarkano 
ķieģeļu "ribas" (krusta velves). Grīda dēļu, klāta 1878.g. un 1974.g. Baznīca ir vienas 
navas celtne.  

Arī interjera apdarē tā iekļāvās laikmeta tradīcijās. Par to liecina atsevišķi 
manierisma stila kokgriezumu fragmenti, šur tur telpā izkaisītās eņģeļu galviņas un cilnis 
ar Marijas pasludināšanas sižeta atveidu. Altāri ir trīs, visi darināti kokā. Lielais altāris 
celts 1878.g. sv. Jura godam. Pavisam baznīcā ir vairāki 17.-18.gs. mākslas pieminekļi.  

Zem baznīcas pagrabi. Tur atradās mirušo fundātoru (baznīcas mecenātu un 
dibinātāju) zārki. Tos visus 1968.g. pārapbedīja baznīcas dārzā. Te mirušos apbedīja jau 
no seniem laikiem. Dārzā atdusas arī trīs prāvesti: Leščinskis (mir. 1867.g., 67.g.v.), pr. 
Leščinskam uz kapa akmens plāte ar uzrakstu. Matejs Čuževičs (mir. 1891.g., 40.g.v.) 
Jāzeps Kupinskis (1893. - 1948.). Pr. Kupinskim uz kapa Dievmātes statuja. 

Baznīcas tornī divi 20 un 12 pudu smagi zvani, iegādāti 1927.g. Apkārt baznīcas 
dārzam akmeņu mūra žogs, ar ķieģeļu stabiem pie ieejas vārtiem. Vārti kalti no dzelzs. 
Dārzā ir misiju krusts no 1929.g., kad tās izveda dr. B.Vaļpītrs. 
 

Cibuļovkas pusmuiža. Lasenbekas muižas apbūve. Saglabājās pārvaldnieka ēkas. 
Ieteicams veikt restaurāciju. 
 
 
 
 

2.15.4.Avārijas stāvoklī esošie kultūras mantojuma objekti 
 

66.tabula 
 

Tabores pagasta avārijas stāvoklī esošie kultūras mantojuma objekti 
(pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem uz 2005.gada janvāri) 

 
Nekustamā kultūras mantojuma veids un vērt ības grupa 

Valsts nozīmes kultūras 
pieminekļi Vietējas nozīmes kultūras pieminekļi 

kult ūras 
pieminekļu 

saraksts 

kult ūras 
pieminekļu 

saraksta 
projekts 

kult ūras 
pieminekļu 

saraksts 

kult ūras pieminekļu saraksta 
projekts 

Īpaši vērt īgie 
kult ūrvēsturiskā 

mantojuma 
objekti 

   Lasenbekas muižas kungu māja  

 
 
 
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS: 

• Jau zināmo kultūrvēsturiskā mantojuma objektu izpēte ar mērķi noteikt to 
aizsardzības režīmu; 

• Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu robežu precizēšana 
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2.16.SOCIĀLIE ASPEKTI UN SOCI ĀLĀ INFRASTRUKT ŪRA 
 
 
 

2.16.1.Demogrāfiskie aspekti 
 
Iedzīvotāji  
 
Saskaņā ar PMLP (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes) informāciju 
(www.pmlp.gov.lv), Tabores  pagasta teritorijā uz 01.01.2005. gadu dzīvoja 1082 
iedzīvotāji (reģistrēti dzīvesvietā patstāvīgi), 10 iedzīvotājs ir mutiski norādījuši 
dzīvesvietu Tabores pagastā .  
 Iedzīvotāju skaits Tabores pagastā ar diezgan mainīgu tendenci, strauji iedzīvotāju 
skaits samazinājās 1997.gadā, un 1999.gadā, un kopumā iedzīvotāju skaits samazinās  
(sk.tabulu). 

67.tabula 
 

Iedzīvotāju skaits Tabores pagastā 
(1995-01.01.2005.) 

 
Gads Iedzīvotāju skaits 
1995. 1120* 
1996. 1135* 
1997. 1108* 
1998. 1100* 
1999. 1092* 
2000. 1102* 
2001. 1113* 
2002. 1112* 
2003. 1103* 
2004. 1094* 

Uz 01.01.2005. 1082** (10 mutiski norādījuši 
dzīvesvietu)  

*LR Statistika „Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētas, novados un pagastos” 
** pēc pašvaldības datiem 
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1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Tabores pagastā

Iedzīvotāju skaits 1120 1135 1108 1100 1092 1102 1113 1112 1103 1094 1092

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
 

15. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Tabores pagastā 
 
  Kā redzams attēlā, iedzīvotāju skaits Tabores pagastā no vislielākā skaita 
1996.gadā (1135) samazinājies līdz 1092 iedzīvotājiem, par 43 iedzīvotājiem. Šobrīd 
iedzīvotāju blīvums Tabores pagastā sastāda 14.2 iedzīvotāji uz km², kas ir vidējs rādītājs 
Daugavpils rajonā (vismazākais blīvums Dvietes pagastā – 6,4, tad seko Salienas pagasts 
7,0 iedzīvotāji uz km²).  

Zemā dzimstība, mirstības pieaugums un iedzīvotāju migrācija rada izmaiņas arī 
iedzīvotāju vecumsastāvā. Bērnu un pusaudžu skaits samazinās, iedzīvotāju skaits virs 
darbaspējas vecumā pieaug. Bērnu un pusaudžu īpatsvars demogrāfiskajā slodzē ir 
mazāks par pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvaru. 

 
68.tabula 

 
Bērnu vecuma struktūra Tabores pagastā 

(pēc LR Statistikas krājums „Latvijas rajonu pilsētas un pagasti” (1998.) un 
pasvaldības datiem) 

 
Gads Bērni 0-6 gadu 

vecumā 
7-18 gadu vecumā 

1996. 83 157 
1997. 77 178 
Uz 01.01.2005. 77 148 
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 69.tabula 
 

Iedzīvotāju vecuma struktūra Tabores pagastā 
(pēc LR Statistikas krājums „Latvijas rajonu pilsētas un pagasti” (1998.) un 

pasvaldības datiem) 
 

Gads L īdz darbaspējas 
vecumam 

Darbaspējas 
vecumā 

Virs darbaspējas 
vecumā* 

1997. 213 450 441 
2005 (01.01.) 178 668 246 

*pensijas vecums tiek noteikts vīriešiem sasniedzot 62 gadus, sievietēm 60 gadus un 7 
mēnešus(atbilstoši tabulā līdz darbspējas vecumam 0-14 gadi; darbspējas vecumā vīrieši 
15-61 gads, sievietes 15-60 gadi 6 mēneši; virs darbspējas vecuma vīrieši 62 gadu 
vecumā un vecāki, sievietes 60 gadu 7 mēnešu vecumā un vecākas) 
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16.attēls. Iedzīvotāju vecuma struktūra Tabores pagastā 
 

 
Jo augstāks ir darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju skaitā, jo 

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

Iedzīvotāju dzimstības un mirstības rādītāji Tabores pagastā 
(pēc dzimtsarakstu reģistrācijas aktu atskaites)  

 

Gads Dzimuši Miruši Dabiskais 
pieaugums 

2000 6 22 -16 
2001 7 26 -19 
2002 14 23 -9 
2003 11 23 -12 
2004 7 11 -4 

 
 
 
Nepārprotami iedzīvotāju skaita samazināšanos būtiski ietekmē negatīvs dabiskais 

pieaugums pašvaldībā.  
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17.attēls.  Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Tabores pagastā 
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2.16.2.Nodarbinātība un bezdarbs 
 

Reģistrētais bezdarba līmenis laika periodā no 2003.gada līdz 05.10.04.gadam 
Tabores pagastā ir samazinājies no 11,1 % līdz 10,68%. (avots: Latvijas pašvaldību 
gadagrāmata 2003., Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāle uz 05.10.2004.) 

 
Lielākais darba devējs Tabores pagastā ir: 

• pagasta padome,  
• Tabores pamatskola; 
• Tabores bibliotēka 
• Tabores kultūras nams 
• SIA „Mežvidi” 
• veikals; 
• kafejnīca. 

  Pārējie ekonomiski aktīvie un nodarbinātie iedzīvotāji vai nu atrod darbu kaimiņu 
pašvaldībās, vai Daugavpilī vai arī ir nodarbināti savās saimniecībās. 
 
 
 
 
 

2.16.3.Sociālās aprūpes infrastruktūra 
 

Tabores pagastā nav sociālās palīdzības iestāžu, bet pašvaldībā strādā sociālais 
darbinieks. Visi lēmumi, kuri ir saistīti ar sociālo palīdzību, rehabilitāciju, aprūpi tiek 
izskatīti sociālo jautājumu komitejā un pieņemti pagasta padomes sēdēs. Ir izstrādāts un 
darbojas Nolikums par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu. Pagastā darbojas 
pagasttiesa. 

Pagastā nav sociālās aprūpes centra, tāpēc pagasta padome izmanto šos 
pakalpojumus no citām pašvaldībām vai valsts iestādēm.  Pašlaik Višķu sociālās aprūpes 
centrā ir ievietoti 3 vientuļie pensionāri, kuri nespēj ar saviem spēkiem sevi aprūpēt un 
2004.gadā šī pakalpojuma izmaksas bija 1467 LVL un  bērnu - bāreņu un bez vecāku 
gādības  palikušo bērnu aprūpes un  audzināšanas institūcijā Naujenes bērnu namā 2, 
pašvaldība šim mērķim 2004.gadā tērēja Ls 2376 LVL.        

Pašvaldība organizē arī aprūpi mājās. 2004.gadā aprūpe mājās tika organizēta 3 
cilvēkiem uz kopējā summu 400 LVL. 

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

Teritorijas plānojums perspektīvā uz 12 gadiem neparedz jaunu sociālo iestāžu 
izvietošanu pagasta teritorijā. 
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2.16.4.Izglītības iestādes 
 

Tabores pagastā atrodas viena izglītības iestāde – Tabores pamatskola. Izglītības 
iestāde  ģeogrāfiski atrodas Tabores ciemā .Pagastā atsevišķi nav  pirmsskolas izglītības 
iestādes, bet tiek organizēta 5-6gadīgo bērnu apmācība uz Tabores pamatskolas bāzes. 

 2005/06 mācību gadā Tabores pamatskolā izveidota 1 grupa, kuru apmeklē 9 
bērni.  

Tabores pamatskolā  (mācību valoda –latviešu) 2005/06 mācību gadā mācās 76 
skolēni. Klases ir nokomplektētas no 1.līdz 9, tomēr jāatzīmē, ka bērnu skaits klasēs ir 
neliels, tā piemēram 4.klasē mācās 6 bērni. 
Skolā strādā 14 pedagoģiskie darbinieki. Kopā skola nodrošina 19  darba vietas kopā ar 
tehniskajiem darbiniekiem.  
 
Saistība ar kaimiņu pašvaldībām:  
No kaimiņu pašvaldībām Tabores pamatskolā mācās bērni no Vecsalienas pagasta, 
Daugavpils pilsētas. 
 

Tabores pagasta bērni apmeklē izglītības iestādes arī citās pašvaldībās: Birznieku 
pamatskolu  - Laucesas pagasts, Lāču pamatskolu – Naujenes pagasts, Skrudalienas 
pamatskolu – Skrudalienas pagasts.  
 
  
 
 
 

2.16.5.Veselības aizsardzības pakalpojumu objekti 
 

Medicīnas iestāžu Tabores pagastā nav, tomēr Tabores pagasta Tabores ciemā 
darbojas feldšeru – vecmāšu punkts. Medicīnas pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejami 
katru dienu, kas atzīmējams kā pozitīvs faktors, jo daudzās rajona pašvaldībās ģimenes 
ārsta pieņemšana notiek dažas dienas nedēļā.   
 

Komplicētākus medicīnas pakalpojumus Tabores pagasta iedzīvotāji saņem 
Daugavpils pilsētā.  
 
 
 
 
 

2.16.6.Kultūra  
 

Galvenie kultūras dzīves aktivizētāji pagastā ir izglītības iestāde, kultūras nams kā 
arī bibliotēka (ģeogrāfiski atrodas Tabores ciemā). 

Kultūras iestādes pašvaldībā:  
• Tabores pagasta kultūras nams – vietu skaits- 250, darbojas pašdarbības 

kolektīvi  
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• Tabores pagasta Tabores bibliotēka. 
Pašvaldība aktīvi iesaistās dažādos projektos, kuru rezultātā izglītības iestādē un 

bibliotēkā tiks nodrošināta pieeja patstāvīgam Interneta pieslēgumam, kas atbilst pagasta 
attīstības programmā definētajiem uzdevumiem, kurus pašvaldība jau bija izvirzījusi 
2000.gadā. Būs iespēja pagasta bibliotēkā ierīkot Publisko interneta piekļuves punktu, 
kas sniegs pagasta iedzīvotājiem papildus iespēju izmantot vēl vienu pakalpojuma formu.  
Pagastā tiek koptas un ievērotas vietējās tradīcijas, rīkoti dažādi svētki un pasākumi. 

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

2.16.7.Sports 
 

Pagasta iedzīvotāji labprāt aktīvi iesaistītos sporta dzīvē, taču jāatzīmē, ka pagastā 
sportam un aktīvai atpūtai nav izveidota pietiekama infrastruktūra. Pagastā sporta 
aktivitātēm var izmantot pamatskolas sporta zāli , kā arī stadionu, kurš atrodas blakus 
skolai. Skolēni kuri nopietni nodarbojas ar sportu, apmeklē Daugavpils pilsētas sporta 
skolas. 
 
 
PLĀNOŠANAS UZDEVUMI : 
 

1. saglabāt esošo pamatskolu, skolu optimizācijas gadījumā saglabāt sākumskolas 
klases, nodrošinot izglītības pieejamību iespējami tuvu bērnu dzīves vietai; 

2. uzlabot un pilnveidot izglītības un kultūras materiāli tehnisko nodrošinājumu; 
3. racionāli izmantot pagasta infrastruktūras objektus iedzīvotāju dzīves līmeņa 

kvalitātes uzlabošanai un pozitīva pašvaldības tēla veidošanai; 
4. bibliotēkas pilnveidot par mūsdienīgu visa veida informācijas saņemšanas punktu, 

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

mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. 
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2.17.TŪRISMA INFRASTURKT ŪRA UN REKREĀCIJAS 
TERITORIJAS  
 

Likum ā par tūrismu definēti galvenie Tūrisma nozares uzdevumi: 

1) nodrošināt tūrismam brīvas un vienlīdzīgas iespējas, celt tā ekonomisko 
efektivitāti un radīt jaunas darba vietas;  
2) veicināt Latvijas integrāciju starptautiskajā tūrisma apritē;  
3) veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma pakalpojumu eksportu;  
4) veicināt kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un racionālu 
izmantošanu, kā arī nodrošināt kultūras un dabas tūrisma attīstību;  
5) veicināt kūrortu resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī 
nodrošināt rekreatīvā tūrisma attīstību;  
6) paaugstināt tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) konkurētspēju;  
7) veicināt atvieglojumu piešķiršanu pensionāru, invalīdu, jauniešu un bērnu 
tūrismam;  
8) nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma resursiem un tūrisma 
pakalpojumiem;  
9) veicināt tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sniegto pakalpojumu 
kvalitātes un tūrisma nozarē strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanu;  
10) nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību saskaņā ar dabas aizsardzību tā, lai 
tūrisms nenonāktu pretrunā ar dabas aizsardzību.  

Likum ā par tūrismu definēta Pašvaldību kompetence tūrisma jomā 

Pašvaldības tūrisma jomā: 

1) izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma 
attīstības perspektīvas;  
2) saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un 
pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju 
popularizēšanu;  
3) nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma 
vajadzībām;  
4) piedalās teritoriālo tūrisma informācijas centru izveidošanā un finansēšanā;  
5) veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu 

 
Tūrisma nozarē galvenie Nacionālās vides politikas mērķi ir:  

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

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

• veicināt optimālu resursu izmantošanu, samazinot slodzi uz vidi.  
 
 
 
Ekotūrisma attīstības stratēģija (2001) 

Stratēģijā kā perspektīvie ekotūrisma areāli Latgalē minēti : Augšzeme un 
Daugavas loki. 

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

Visu šo areālu var izcelt ar to, ka šeit funkcionē vairākas oriģinālas dabas takas. 
To izveidē un kopšanā lielu darbu un atbalstu ieguldījušas vietējās pašvaldības un 
Daugavpils Universitātes speciālisti un studenti. 
 
 
Latgales tūrisma ilgtspēj īgas attīstības rīcības plāns (ES PHARE 2000 Ekonomiskās 
un sociālās kohēzijas programms projekts “Apceļo Latgali ar IT”). 
 
Rīcības plānā definētie galvenie tūrisma virzieni Latgalē: 

1.Jāveido un jāattīsta specifisks, Latgalei raksturīgs tūrisma produkts, kas atšķiras 
no citiem tūrisma produktiem Latvijā; 
2. Lai garantētu, ka tūrisma industrija Latgalē darbojas ilglaicīgi, ir nepieciešams, 
lai tūrisms Latgalē tiktu vadīts organizēti. 
3. Latgales tūrisma organizācijā ir jādarbojas tūrisma partnerībai. 

 
 Tabores pagastā ir labi priekšnosacījumi lauku tūrisma, velotūrisma un ekotūrisma 
attīstībai, tomēr aktīvāku pagasta teritorijas izmantošanu tūrismā ierobežo atbilstošas 
infrastruktūras un informācijas trūkums.  
 
 Tabores pagastā atrodas 2 nozīmīgas aizsargājamas teritorijas – dabas parks 
“Daugavas loki” un aizsargājamais ainavu apvidus “Augšdaugava”, kas ietilpst 
NATURA 2000 sarakstā .   

Tabores pagastā esošajam dabas parkam „Daugavas loki” un aizsargājamam 
ainavu apvidum nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns nedz arī individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi, tāpēc šo aizsargājamo teritoriju aktīva izmantošana tūrisma 
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industrijai šobrīd ir ierobežota , jo spēkā ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi,  tādejādi plānošanas dokumentā nevar iestrādāt 
lieguma apsaimniekošanas un dabas vērtību izmantošanas pasākumus (piemēram, izziņas 
vai dabas takas ierīkošana), ņemot vērā pagasta iedzīvotāju ekonomiskās intereses. 
 

1999.gadā PHARE projekta “Latvijas dienvidaustrumu daļas ekonomikas attīstība 
ar pārrobežas sadarbības stiprināšanu” ietvaros bija izstrādāts Rīcības plāns ilgtermiņa 
tūrisma attīstībai, balstoties uz vietējiem kult ūras un dabas resursiem. Šajā 
dokumentā tika veikts galveno kultūras un dabas resursu grupējums un noteikta katras 
grupas loma tūrisma attīstībā (grupu aprakstu sk.zemāk tekstā). 
 
 

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

 
I.Galvenie tūrisma apskates objekti: 

• dabas objekti; 
• kultūrvēsturiskie objekti; 

 
Dabas objekti Tabores pagastā:  
 Tabores pagastā atrodas 2 nozīmīgas aizsargājamas teritorijas – dabas parks 
“Daugavas loki” un aizsargājamais ainavu apvidus “Augšdaugava”, kas ietilpst 
NATURA 2000 sarakstā .   
 
Kultūrvēsturiskie objekti: 
 Tabores pagastā atrodas daudz kultūras un vēstures mantojuma objektu.  
Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi:  
 -Elernes-Āboltiņu apmetne; 
 - Lasiņu (Lasenbekas, Lasenbergas) pilskalns.  
Vietējas nozīmes arheoloģiskie pieminekļi; 
 -Lapikišku  (Lipinščinas) senkapi; 
 -Mednieku viduslaiku kapsēta.  
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis; 
 -Elernes (Elkšņu) katoļu baznīca ar mūra žogu (1650. g., 18.gs). 
 Valsts nozīmes mākslas – cilnis: 
 - “Marijas pasludināšana” Elernes baznīcā (17. gs. vidus.). 
 
 
 
 
 
 
 
II. T ūrisma un rekreācijas infrastrukt ūra 
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Tūrisms kā nozare Tabores pagastā gandrīz nav attīstīts. Tomēr pagasta teritorijas 
resursi atļauj attīstīt tūrisma nozari, izmantojot resursus, kuri ir pašvaldības teritorijā. 

Vairāki no Tabores pagasta dabas un kultūras objektiem ir iekļauti 2 izziņas 
maršrutos, kurš tika izveidots ar Daugavpils pedagoģiskās universitātes studentu, 
mācībspēku, darbinieku palīdzību. Maršruti ir saistīti ar dabas parka “Daugavas loki” 
mantojuma popularizēšanu. Maršruti, kuros ir iekļauti Tabores pagasta objekti, vieno 
Daugavas upes gandrīz visas kreisā krasta tūristiem pievilcīgus objektus. Viens maršruts 
ir domāts gājējiem un velo- un autobraucējiem: Daugavpils – Lasenberga (7km) – Tabore 
(4km) – Elerne (6 km) – Sīķele (4 km) – Rozališķi (8 km) – Lazdukalni (4 km) – 
Jaunborne (7 km) – Faļtopi (2 km) – Lielborne (2 km) – Vecborne (3 km) – Kaplava (2 
km) – Priedaine (12 km) – Krāslava. Ir arī ūdenstūristu maršruts: Krāslava – Užingora (8 
km) – Kaplava (5 km) – Vecračinas pilskalns (10 km) – Slutišķi (2 km) – Vasarģelišķu 
skatu tornis (9 km) – Elerne (8 km) – Naujenes pilskalns (3 km) – Krauja (4 km) – 
Daugavpils (11 km).  

 
Tomēr tūristi pārsvarā apmeklē Naujenes pagastā esošo dabas parka teritoriju, jo 

tur ir vairāk attīstīts tūrisma menedžments, kā arī pēdējā laikā uzlabojās tūrisma 
infrastruktūra.  

 
Kopīgu tūrisma maršrutu att īstība ar Daugavpils pilsētu: 
Ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes teritorijas plānojumā iekļauto 

piedāvājumu atjaunot kuģīšu satiksmi pa Daugavu līdz „Daugavas lokiem” un Jersikas 
pilskalnam, Tabores pagasta teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa, pamatojoties arī 
uz  rajona teritorijas plānojumu, atbalstīja šo priekšlikumu un arī pagasta plānojumā tiek 
iestrādāts šāds perspektīvais risinājums -  atjaunot kuģīšu satiksmi pa Daugavu 
atpūtnieku, tūristu pārvadāšanai (sk.kartogrāfisko materiālu grafiskajā daļā). 

 
 Biedrības "Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs" izstrādātais maršruts: 

 
 

Sakrālais tūrisma maršruts: 
Tabore - Laucese –Medumu - Demene – Skrudaliena – Saliena 
Elernes (Elkšņu) Romas katoļu baznīca – Lauceses Romas katoļu draudzes baznīca –
Medumu Romas katoļu baznīca – Zemgales Romas katoļu draudzes baznīca – Ēģiptes 
luterāņu draudzes baznīca - Demenes Romas katoļu draudzes baznīca – Briģenes muižas 
mauzolejs – Silenes Romas katoļu baznīca – Jaunbornes Romas katoļu baznīca. 
 
 
Peldvietas 

Tabores  pagasta teritorijā nav peldvietu, kuras atbilstu 1998.gada 11.augusta MK 
Noteikumu Nr. 300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” prasībām. 
 
 

71.tabula  
 

Potenciālās peldvietas Tabores  pagastā 
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Ūdenstilpju/ūdensteču nosaukums Administrat īvā teritorija 
Publiskie ūdeņi Citi 

Peldvietu skaits 

Tabores pagasts Daugavas upe   1 
Kopā: 1 

 
 Visa Tabores pagasta teritorija ietilpst Latvijas galvenās upes Daugavas baseinā. 
Pagastā ir salīdzinoši maz ūdenstilpju – dabiskas cilmes ezeru nav, ir tikai dīķi un karjeru 
ezeri,  toties pagasts ir bagāts ar upēm.  

 
 

Tūrisma attīstība perspektīvā 
 Pagasta teritorijā uz perspektīvi plānojas:  

1. Slēpošanas komplekss – Lasenbergas kalna zonā;  
2. Atpūtas kompleksu zona -  „Stārķi”; Putanišķi;  
3. Viesu māja (nams) – Cibuļovka  (bijušajā mākslīgās apsēklošanas stacijas ēkā).  

 
 
 

Tūrisma attīstības galvenās priorit ātes pagastā: 
 
1. Nodrošināt   tūrisma informācijas saņemšanas iespējas par pagasta teritorijā 

esošajiem apskates objektiem, un attīstīt nakšņošanas, ēdināšanas iespējas un citus 
pakalpojumus. 

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

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

4. Attīstīt mazo uzņēmējdarbību tūrisma pakalpojumu jomā. 
5. Radīt iedzīvotājos izpratni par ekotūrisma nozares attīstības potenciāliem un 

iespējām. 
6. Sakopt apskates objektus, nodrošināt to vieglu atrašanas iespēju, izvietojot speciālas 

norādes. 
7. Saudzīgi izmantot un saglabāt nākamajām paaudzēm esošo dabas un kultūrvēsturisko 

mantojumu kā ilgtspējīgas attīstības garantu. 
 
 
 
 
 
 
 
2.18.CITI PAKALPOJUMI. UZ ŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 
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Tabores pagastā pakalpojumu nozarē uzņēmējdarbība nav attīstīta. Lētu un 
kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājumu paplašināšana pagastā ne tikai uzlabotu 
ekonomisko situāciju, piedāvājot jaunas darba vietas, bet arī atvieglotu un uzlabotu 
iedzīvotāju dzīves apstākļu. Svarīgākie nepieciešamie pakalpojumu sfēras objekti pagastā 
ir frizētava, foto pakalpojumu uzņēmums, šūšanas darbnīca, apavu remonts,  u.c. 
Teritorijas plānojumā tiek paredzētas iespējamās teritorijas šādu pakalpojumu attīstībai 
Tabores ciemā.  
 

No šobrīd esošajiem var atzīmēt - pagastā teritorijā darbojas pasta nodaļa – 
Tabore                                                                                                                                                                    
 

Iedzīvotājus ar pārtikas un rūpniecības precēm nodrošina SIA „Mežvidi”  pārtikas 
un saimniecības preču veikals  un  veikals – kafejnīca. Uz attālākajām pagasta vietām 
Tabores pagasta padome ir izsniegusi tirdzniecības atļaujas nodarboties ar pārtikas, 
mazumtirdzniecības preču, tabakas izstrādājumu, rūpniecības un pirmās nepieciešamības 
preču tirdzniecību . 
 

72.tabula 
 

Nosaukums Apkalpošanas 
intensitāte 

Apkalpotā teritorija 

SIA “SVELS ” Katru trešdienu c. Sadnieki;    c. Tabore. 
 

SIA “DIALS”,  Katru piektdienu Elerne , Elernes katoļu baznīca 
 

Trešdienās Savišķi , Sadnieki , Māre , 
Putaniški, Vizbuļi , 
Lasenberga, Cibuļovka, Elerne   

 
 
SIA “BĀZE LATGALE”  

Pirmdienās                              
Otrdienās 

                                              
Elerne,Lasenberga,Cibuļovka,     
 

Pirmdienās   Tabore,Sadnieki,Savišķi,Elerne 
Adamovo,Budišķi,Sviklišķi 
Kovališķi, Tabore 

SIA “MEŽVIDI”  
 

Piektdienās Tabore,Cibulovka,Sadnieki    
Savišķi,Elerne,Adamovo 
Budišķi,Sviklišķi,Kovališķi   
Tabore 

 
 

Pašvaldība nodrošina izglītības iespējas, kultūrvides attīstību, medicīnas 
pakalpojumu pieejamību, sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem, 
dzimtsarakstu pakalpojumus. 
              Tomēr lielākā daļa pakalpojumu pieejami Daugavpilī (9 km). 
Bankas pakalpojumi pagasta iedzīvotājiem ir pieejami tikai Daugavpilī. 
Komplicētāki medicīnas pakalpojumi pieejami Daugavpilī. 
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Apavu remonts, šūšanas ateljē, frizieris, u.c. pakalpojumi   - pieejams Daugavpilī. 
 
 
 
 
 

2.19.ZEMES LIETOJUMA STRUKT ŪRA 
 
 

Pēc Valsts zemes dienesta datiem 2005.gada beigās Tabores pagasta kopējā zemes platība 
bija 7663,8 ha, no tās lielākās platības aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) -58%. 

 

58%
23%

5%
2%

3% 1% 2% 6%

LIZ

Meži

Krūmāji

Purvi

Zem ūdeņiem

Pagalmi

Ceļi

Pārējās zemes

 
emes struktūra Dvietes pagastā. 

18.attēls. Zemes struktūras Tabores pagastā 
 
 
 

73. tabula 
Tabores pagasta zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem 

(pēc VZD datiem uz 2005.beigām) 
 

Nosaukums Platība, ha % 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4366,2 58 
Meži 1770,3 23 
Krūmāji 380,5 5 
Purvi 164,3 2 
Zem ūdeņiem 266 3 
Pagalmi 102,5 1 
Ceļi 174,9 2 
Pārējās zemes 439,1 6 
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Kopā: 7663,8 100,0 % 
 
 
 

Meliorēti ir tikai 42% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas izskaidrojams ar 
pagasta teritroijas reljefu.  

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības gadu gaitā būtiski neizmainās. Pašlaik 
97% (4243,8 ha) no lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek lietoti lauksaimniecībā. 
 

 
74.tabula 

 
Tabores pagasta lauksaimniecībā izmantojamo zemju veidi 

 
LIZ veidi Plat ība, ha % 

Aramzeme 2516 57 
Augļu dārzi 92,1 2 
Pļavas 74,8 2 
Ganības 1683,3 39 
Kopā: 4366,2 100 
 
 
 

 
Lauksaimni 

57%

2%2%

39%
Aramzeme

Augļu dārzi

Pļavas

Ganības

 ecībā 
izmantojamās zemes struktūra 

19.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes struktūra Tabores pagastā 
 

Dominējošās platības no LIZ aizņem aramzeme – 57%, tomēr ganību platība pagasta 
teritorijā ir samērā liela – 39%.  
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75.tabula  
 

Tabores pagasta zemju sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
grupām 

 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa Platība, ha % 

Lauksaimniecība 6062,5 79 
Mežsaimniecība 920,2 12 
Ūdenssaimniecība 212,2 2,8 
Ieguves rūpniecības un karjeru izstrāde 153,7 2 
Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve 49,3 0,64 
Daudzdzīvokļu māju apbūve 4,8 0,06 
Sabiedriskās nozīmes objekti 95,6 1,3 
Rūpniecības objekti 17,3 0,2 
Satiksmes infrastruktūras objekti 137,9 1,8 
Inženiertehniskie tīkli 10,3 0,13 
Kopā: 7663,8 100,0 
 
2.19.1 MELIORāCIJA 

 
Kopš 1993.gada nenotiek jaunu nosusināšanas sistēmu būvniecība. Lielākā daļa 

nosusināšanas sistēmas ir izbūvētas pirms 20-30 gadiem un nepieciešamas to 
atjaunošana. Pēc Lauku atbalsta dienesta informācijas un ekspertu aplēsēm nosusināšanas 
sistēmu būvi un grāvju tīkla remontu vai rekonstrukciju gan meža zemēs, gan 
lauksaimniecībā izmantojamas zemēs būtu nepieciešams veikt lirelās platībās gandrīs 
visu rajona pasvaldību teritorijās.   

Diemžēl, Lauku attīstības dienesta rīcībā pašlaik esošais kartogrāfiskais materiāls 
par Daugavpils rajona teritorjias meliorētajām zemēm nav diģitalizēts, līdz ar to Tabores 
pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir parādītas tikai meliorācijas sistēmas. 

 
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas 

 
76. tabula 

 

ŪSI 
kods 

Nosaukums 
pēc VZD datu 

bāzes 

Baseina 
platiba 
km2 

Kopējais 
garums 

km 

t.sk.reg.raj. 
km 

Gads, kura 
regul. 

Piezīmes 

43714  Marjanovka 
19,3 

 
10,8 7,8 1974-75 

 

 
 
 
 

 

2.20.TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS (ASPEKTI) 
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 Lai pilnveidotu un precizētu teritorijas izmantošanas plānošanas procesu, Tabores 
pagastā ir noteikti šādi turpmākās izpētes aspekti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• veikt potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu izpēti; 
• izpētīt piesārņojuma transporta tranzīta negatīvu ietekmi (pārvadājumi 

reģionālā sadzīves atkritumu uzglabāšanas poligona virzienā) uz īpaši 
aizsargājamajo dabas teritoriju tuvumā. 

 
 
 
 

3.TERITORIJAS PL ĀNOJUMA RISIN ĀJUMA APRAKSTS. 
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ATĻAUTĀS (PLĀNOTĀS) IZMANTOŠANAS 
PAMATPRINCIPI  
 

 
 
Veicot Tabores pagasta teritorijas plānojuma ieviešanu, tika rekomendēti sekojoši  
principi:  
 
Mājokļu kvalitātes uzlabošana:  
Dzīvojamais fonds un sabiedriskās lietošanas zonas tiek atjaunotas ciešā sadarbībā ar 
vietējo biznesu un iedzīvotājiem, uzlabojot vadības un organizācijas struktūras. Tā skar 
gan privātīpašumus, gan arī sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu 
(ūdensapgāde, elektrība, apkure, telefonu tīkls utt.). 
 
Ekonomisko aktivitāšu kvalitatīva attīstība:  
Ekonomiskās aktivitātes pēc to prioritātēm tiek koncentrētas/ grupētas ražošanas  
teritorijās.  
 
Optimāla sabiedriskā transporta nodrošināšana:  
Pagasta sabiedriskā transporta sistēma tiek organizēta racionāli, nodrošinot satiksmi starp 
svarīgākajiem pagasta objektiem.  
 
Sabiedriskās lietošanas zonu labiekārtošana un atjaunošana: 
Sabiedriskās lietošanas zonu modernizācija, it īpaši zonās, kurām piemīt potenciāls 
nākotnes privāto investīciju ziņā. Pirmām kārtām uzmanība tiek pievērsta sabiedrisko 
teritoriju labiekārtošanai un  atjaunošanai pakalpojumu sniegšanas vietu tuvumā, 
iepirkšanās vietu apkārtnē.. 
 
Ierobežojumi esošo zemes lietojuma veidu izmaiņām: 
Līdzsvarota Tabores pagasta teritorijas attīstītība var tikt ietekmēta atkarībā no tā,  kāda ir 
mijiedarbība  starp eksistējošiem zemes lietojuma veidiem. Tāpēc zemes lietojuma 
izmaiņas lielos apmēros nav pieļaujamas.  
 
Neizmantoto teritoriju  elastīga un neliela apjoma transformācija: 
Zemes lietotāji, īpašnieki ir galvenie teritorijas plānojuma subjekti. Vietējais atbalsts ir 
svarīgākais, lai sasniegtu “plānošanu no apakšas”, kur problēmas tiek identificētas un 
iniciatīvas rodas zemes lietotāju, īpašnieku līmenī. Teritorijas plānošana ir integrēta 
informācija par teritorijas izmantošanu, prasībām alternatīviem zemes izmantošanas 
veidiem vai lietotājiem un iespējām šo prasību sasniegšanai, kas ir pieejamas tagad vai 
būs pieejamas nākotnē. Pieaugot komercobjektu būvniecībai pašvaldībai jādomā par 
nepieciešamību rezervēt tās funkciju veikšanai, jāizvērtē pašvaldības iespējas parku, 
apstādījumu teritoriju attīstīšanai, kā arī zemes īpašnieku ierosinājumus par viņiem 
piederošo zemes gabalu attīstīšanu, labiekārtošanu un apbūvi, izvērtējot to atbilstību 
reālajām vajadzībām. 
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Produktīvās un rekreatīvās izmantošanas līdzsvarošana dabas pamatnes  teritorijās: 
Ūdenstilpnes un ūdensteces var tikt izmantoti kā nozīmīga teritorija rekreācijas 
vajadzībām vietējiem iedzīvotājiem. Tāpēc teritorija ir izmantojama iedzīvotāju atpūtai 
un izklaidei, kā arī daudzfunkcionālai lietošanai. Nosakot pieļaujamo darbību, tai ir jābūt 
harmonizētai ar vides saglabāšanas prasībām un vietējo iedzīvotāju interesēm.  
 
Tabores pagasta teritorijas attīstības īpatnības nosaka nepieciešamību teritorijas 
plānojumā ietvert ekonomisko aktivitāti veicinošas teritorijas izmantošanas prasības un  
paredzēt teritorijas daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. 

 

Pagasta teritorijā ar perspektīvo redzējumu tuvākajiem 12 gadiem, jāparedz jaunu 
apbūves teritoriju izveide, jo ņemot vērā to, ka pašvaldības teritorija robežojas ar 
Daugavpils pilsētu, pašvaldībā varētu būt pieprasījums pēc zemes tieši apbūves 
vajadzībām.  

Mājokļu sektora attīstībai kā piemērotākais apbūves veids Tabores pagastā tiek ievērtēta 
viensētu/savrupmāju  tipa apbūve.  

Pagasta teritorijā tiek atbalstīta jaunas apbūves attīstība, vienlaicīgi respektējot Latgales 
lauku apbūves raksturu un nepieļaujot nepārdomātu īpašumu sadrumstalošanu. 

 

Plānojumā definēto svarīgāko novada un vietējās nozīmes centru saglabāšana un attīstība 
arī turpmākos 12 gadus.   

 

Mežu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus nosacījumus esošajiem meža 
nozares likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem. 

 

Visplašākās iespējas izmantošanai tiek piedāvātas lauksamniecībā izmantojamām zemēm 
- netiek ierobežotas zemju transformēšanas iespējas citos izmantošanas veidos (apbūvei, 
dīķsaimniecību izveidei, apmežošanai), cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo 
normatīvo aktu prasībām un nemazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. Izņēmums 
būtu  Nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes – Tabores pagastā šādu zemju nav. 

 
Pagasta teritorijas vērtība ir ūdensteces un aizsargājamās dabas teritorijas , tāpēc 
plānojumā tiek noteikta īpaša pagasta attīstībai nozīmīga zona, nosakot specifiskākus 
izmantošanas nosacījumus. Īpašo nosacījumu mērķis – esošā apbūves saglabāšana un 
ainavas degradācijas nepieļaušana. Ūdensteču apkārtni pirmām kārtām atļauts izmantot 
sabiedriskiem mērķiem, tūrisma un atpūtas objektu attīstībai.  
 

Ar ražošanu saistītu objektu attīstībai Tabores pagastā primāri izmantojamas esošās 
padomju laika saimniecisko objektu (darbnīcas, fermas) teritorijas, tās nepieciešamības 
gadījumā rekonstruējot un paplašinot. To pamato esošo saimnieciska rakstura objektu 
daudzums, izmantošanas intensitāte, nodrošinājums ar komunikācijām (elektrība, ūdens), 
piekļūšanas iespējas.  

 



 

Tabores pagasta teritorijas plānojums. 2006.-2018.gg. 
Paskaidrojuma raksts 

 

131 

Esošais ceļu tīkls Tabores pagastā nodrošina teritorijas apkalpošanu. Galvenā uzmanība 
veltāma esošā ceļu tīkla uzturēšanai, kā arī pašvaldības ceļu posmu rekonstrukcijai. 

(sk.kartogrāfisko materiālu)   

 

Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā tiek plānota esošās infrastruktūras 
saglabāšana, uzturēšana un modernizācija finansiālo iespēju robežās. Teritorija ir 
optimāli nodrošināta ar energoresursiem un ūdens resursiem. Būtiskākie ieguldījumi 
inženiertehniskās apgādes jomā ir nepieciešami ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas 
jomas sakārtošanas un modernizācijas pabeigšanai, ūdens atdzelzošanas stacijas un grunts 
akas rekonstrukcija c.Tabore un c.Cibuļovka. 
 
 
 
 
 
 


