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Ievads 

 

Rušonas pagasta padome Rušonas pagasta padomes 2004. gada 11.marta sēdes 

lēmumu (protokola Nr. 3.)„Par Rušonas pagasta teritorijas plānojuma uzsākšanu un attīstības 

programmas aktualizāciju”. Ar šo lēmumu tika apstiprināts arī Rušonas pagasta teritorijas 

plānojuma 1.redakcijas izstrādes darba uzdevums. 

 

2005. gada 5.martā tika izsūtīts pieteikums Vides pārraudzības valsts birojam par Stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas nepieciešamību Rušonas pagasta teritorijas 

plānojumam (vēstule Nr. 4). Tika saņemta atbilde (23.03.2005., Lēmums Nr. 64-p) par to, ka 

Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu piemērot stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu Rušonas pagasta teritorijas plānojumam. 

 

Rušonas pagasta padome 2005.gada 29.septembrī pieņēma lēmumu Nr.9 “Par Rušonas 

pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas vides pārskata par stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējumu izstrādes programmu”. Ar šo lēmumu tika apstiprināta Rušonas pagasta 

teritorijas plānojuma 1.redakcijas vides pārskata par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 

izstrādes programmu. 

 

Rušonas pagasta padome 2005.gada 30.novembrī pieņēma lēmumu Nr.11 “Par stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi”. 

 

Jēdzieni:  

 

Vides pārskats – atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida 

plānošanas dokumentā (turpmāk - plānošanas dokumenti), uz kuru attiecas šā likuma 

nosacījumi, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē attiecīgā dokumenta, kā 

arī iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta 

mērķus, paredzēto realizācijas vietu un darbības jomu1 

 

Ietekme uz vidi - paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas 

vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, 

                                                 
1 Saskaņā ar LR 30.10.1998 likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
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kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, 

kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību. 

 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk arī - stratēģiskais novērtējums) - 

ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam, kura īstenošana var būtiski ietekmēt 

vidi, arī vides pārskata sagatavošana, apspriešana, sabiedrības iesaistīšana vides pārskata 

apspriešanā un konsultāciju veikšana, vides pārskata un tā apspriešanas rezultātu ņemšana 

vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un izmantošana lēmumu pieņemšanai, kā arī 

informācijas sniegšana par pieņemto lēmumu šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Paredzētā darbība - aprīkojuma un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiņa, 

būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai 

galarezultāts var būtiski ietekmēt vidi. 



 

Riebiņu novada dome  6 

 

1. Vides pārskata sagatavošanas pamatprincipi un procedūra 

 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, t.i., vides pārskata gatavošana tika uzsākta 

teritorijas plānojuma 1. redakcijas (pēc Vides pārraudzības valsts biroja pieņemtā lēmuma „Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”) izstrādes stadijā. 

 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika gatavots paralēli Rušonas pagasta teritorijas plānojuma 

1. redakcijas izstrādei, lai novērtētu teritorijas plānojumā paredzamo pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanas seku ietekmi uz vidi un nodrošinātu novērtējuma rezultātu pēc iespējas agrāku pielietošanu 

teritorijas plāna izstrādē. 

 

Vides pārskats sagatavots saskaņā ar 23.03.2004. MK noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Vides pārraudzības valsts biroja 

23.03.2005., lēmums Nr. 64-p „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums procedūras 

piemērošanu”.  

 

Vides pārskats sagatavots balstoties uz Rušonas pagasta teritorijas plānojuma Paskaidrojuma 

rakstā apkopoto informāciju un plānojuma 1. redakcijā piedāvātajiem plānotās (atļautās) 

izmantošanas risinājumiem. Pirms vides pārskata izstrādāšanas izstrādātājs konsultējies ar 

Vides pārraudzības valsts biroju, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi, 

Dabas aizsardzības pārvaldi. Ņemti vērā nosacījumi, ko sniegušas sekojošas institūcijas:  

• LR Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija; 

• LR Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 

• VAS Latvijas valsts ceļi; 

• Daugavpils reģionālās vides pārvalde; 

• LR Valsts zemes dienests Latgales reģionālā nodaļa; 

• Dienvidlatgales mežsaimniecība; 

• AS „Latvijas gāze” ; 

• SIA Latvijas Mobilais Telefons nosacījumi ; 

• Valsts akciju sabiedrības „ LATVENERGO” ; 

• VAS „Latvijas dzelzceļš”; 

• VA ”Sabiedrības veselības aģentūra”; 

• Preiļu novada dome; 

• Preiļu rajona padome; 
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 u.c. institūcijas. 

 

Pārskata sagatavošanas laikā notika konsultācijas ar vietējās pašvaldības darbiniekiem, 

institūciju pārstāvjiem, ekspertiem. 

 

Vides pārskata sabiedriskā līdzdalība tiek organizēta teritorijas plānojuma izstrādes procesa 

ietvaros, publicējot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Preiļu rajona laikrakstā 

„Novadnieks” ar informāciju par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi un termiņu. Stratēģiskā 

IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma 

1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu. 
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2. Teritorijas plānojuma pamatnostādnes 

2.1. Teritorijas plānojuma galvenie mērķi 

    

Saskaņā ar Rušonas pagasta attīstības programmu, kas izstrādāta 2004. gadā tika formulēta 

Rušonas pagasta teritorijas attīstības virzieni un attīstības stratēģija: 

 

 

1.Pirmais attīstības virziens: VIDEI DRAUDZĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

EKONOMIKAS ATTĪSTĪBA, IEVIEŠOT JAUNAS TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS 

Ilgtermiņa mērķi 

Vidējā termiņa mērķi 

Uzdevumi 

 

2. Otrais attīstības virziens: CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA, KVALITATĪVU 

IZGLĪTĪBAS, VESELĪBAS APRŪPES, SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA UN NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANA 

Ilgtermiņa mērķi 

Vidējā termiņa mērķi 

Uzdevumi 

 

3. Trešais attīstības virziens: DABAS VIDES, KULTŪRVIDES UN 

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANA, ATPŪTAS UN 

SPORTA IESPĒJU PILNVEIDOŠANA 

Ilgtermiņa mērķi 

Vidējā termiņa mērķi 

Uzdevumi 

 

    

Lai noteiktu Rušonas pagasta teritorijas attīstības mērķus, kā arī nepieciešamos pasākumus 

izvirzīto mērķu sasniegšanai tika izmantotas Rušonas pagasta attīstības stratēģijā noteiktās 

pagasta attīstības prioritātes, mērķi un uzdevumi, Rušonas pagasta teritorijas esošās telpiskās 

struktūras analīze, vēlamā teritorijas struktūra, institūciju un organizāciju izsniegtie 

nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei, kā arī spēkā esošie nacionālā un reģionālā līmeņa 

dokumentos noteiktie virzieni telpiskajai attīstībai. 
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Pirmais attīstības virziens: VIDEI DRAUDZĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

EKONOMIKAS ATTĪSTĪBA, IEVIEŠOT JAUNAS TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS 

Ilgtermiņa mērķis: 

Sekmēt uzņēmējdarbības aktivitāti un jaunu uzņēmumu veidošanos 

Vidēja termiņa mērķis: 

1.1. Ietekmēt videi draudzīgu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un attīstību 

Uzdevumi: 

1.1.1. Attīstīt uz uzņēmējdarbību vērstos pakalpojumus; 

1.1.2. Stiprināt esošas uzņēmējdarbības atbalsta struktūras; 

Vidēja termiņa mērķis: 

1.2. Veicināt sadarbību starp privāto un sabiedrisko sektoru 

Uzdevumi: 

1.2.1. Atbalstīt esošo sabiedrisko organizāciju darbu un veicināt jaunu uzņēmēju 

organizāciju veidošanos; 

1.2.2. Izveidot informācijas apmaiņas sistēmu starp privāto, valsts un pašvaldību 

sektoru; 

Ilgtermiņa mērķis: 

2. Veidot labvēlīgu vidi investīciju piesaistei 

Vidēja termiņa mērķis: 

2.1. Sekmēt pasākumus Eiropas Savienības un citu ārvalstu investīciju piesaistei ; 

Uzdevumi: 

2.1.1. Sagatavot speciālistus darbam ar ES programmām; 

2.1.2. Paaugstināt iedzīvotāju un uzņēmēju kapacitāti finansu līdzekļu piesaistei; 

2.1.3. Apzināt potenciālos investīciju objektus pagastā un popularizēt Rušonas 

pagastu kā investoriem pievilcīgu. 

Vidēja termiņa mērķis: 

2.2. Nodrošināt uzņēmējdarbībai svarīgas ES informācijas pieejamību 

Uzdevumi: 

2.2.1. Nodrošināt informāciju par ES standartiem un veicināt to ieviešanu; 

2.2.2. Apkopot  informāciju par Eiropas Savienības pieejamajiem līdzekļiem 

Ilgtermiņa mērķis: 

3. Veicināt nozaru attīstību ar augstu pievienoto vērtību 

Vidēja termiņa mērķis: 

3.1. Veicināt pārstrādes nozaru pārorientāciju uz produkta ar augstāku pievienoto vērtību 

ražošanu 
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Uzdevumi: 

3.1.1. Organizēt pieredzes apmaiņas rajona, reģiona, Latvijas un starptautiskajā līmenī; 

Vidēja termiņa mērķis: 

3.2. Sekmēt lauksaimniecisko produktu ražošanu un pārstrādi 

Uzdevumi: 

3.2.1. Veicināt vietējo un specifisko (kazas siers, trušu gala u.c.) pārtikas produktu ražošanu; 

3.2.2. Veicināt eksportu uz Krieviju un citam NVS valstīm; 

3.2.3. Sekmēt ekoloģiski tīru pārtikas produktu ražošanu; 

Vidēja termiņa mērķis: 

3.3. Veicināt biznesa kooperāciju un klasteru izveidi 

Uzdevumi: 

3.3.1. Veikt sistemātisku un nepārtrauktu biznesa vides izpēti, kooperācijas iespēju analīzi; 

3.3.2. Popularizēt pozitīvos piemērus par biznesa sadarbības formām. 

Vidēja termiņa mērķis: 

3.4. Veicināt jaunu konkuretspējīgu produktu izstrādi un inovācijas 

Uzdevumi: 

3.4.1. Piesaistīt finansējumu no ES inovāciju veicinošajam programmām; 

3.4.2. Piedalīties starptautiskajos sadarbības tiklos, kas rosina inovāciju un tehnoloģiju 

pārnesi; 

3.4.4. Sekmēt tūrisma produkta piedāvājuma daudzveidību un kvalitāti 

Ilgtermiņa mērķis: 

4. Sekmēt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamas infrastruktūras 

sakārtošanu 

Vidēja termiņa mērķis: 

4.1. Veicināt IKT (informāciju un komunikāciju) tehnoloģiju ieviešanu 

Uzdevumi: 

4.1.1. Veicināt interneta iespēju izmantošanu uzņēmējdarbība; 

4.1.2. Veicināt informācijas apmaiņas tehnoloģisko saišu ieviešanu kokapstrādes, 

pārtikas rūpniecības un tūrisma sektoros; 

Vidēja termiņa mērķis: 

4.2. Sekmēt autoceļu kvalitātes uzlabošanu 

Uzdevumi: 

4.2.1. Veicināt melna seguma autoceļu īpatsvara palielināšanu; 

4.2.2. Veicināt pagasta autoceļu sakārtošanu; 

4.2.3. Sekmēt pievadceļu uzlabošanu ražošanas uzņēmumiem 
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Vidēja termiņa mērķis: 

4.3. Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību 

Uzdevumi: 

4.3.1. Norādījuma zīmju uzstādīšana uz kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem; 

4.3.2. Veicināt velotaku attīstību  

 

Otrais attīstības virziens: CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA, KVALITATĪVU 

IZGLĪTĪBAS, VESELĪBAS APRŪPES, SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA UN NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANA 

Ilgtermiņa mērķis: 

5. Pilnveidot iedzīvotāju zināšanas un prasmes, kas veicinātu līdzdalību 

sabiedrības dzīve, konkurētspēju darba tirgu un sociālo drošību 

Vidēja termiņa mērķis: 

5.1. Nodrošināt daudzpusīgu izglītības programmu piedāvājumu 

Uzdevumi: 

5.1.1. Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi atbilstoši mūsdienu prasībām un ieviest 

jaunas tehnoloģijas izglītošanas procesā; 

5.1.2. Pilnveidot izglītotāju profesionālās meistarības paaugstināšanas sistēmu; 

5.1.3. Sekmēt Bērnu un jauniešu interešu izglītību 

Ilgtermiņa mērķis: 

6. Sekmēt kvalitatīvu veselības aprūpes un sociālas palīdzības pakalpojumu 

pieejamību 

Vidēja termiņa mērķis: 

6.1. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi 

Uzdevumi: 

6.1.1. Paaugstināt pakalpojumu kvalitāti visos veselības aprūpes līmeņos 

Vidēja termiņa mērķis: 

6.2. Sociālo pakalpojumu pieejamība, īpašu vērību veltot sabiedrības riska grupām 

Uzdevumi: 

6.2.1. Atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem; 

6.2.2. Invalidu integrācija un rehabilitācija sabiedrībā; 

6.2.3. Rehabilitācija personām, kuras nonākušas atkarībā; 

6.2.4. Alternatīvo aprūpes formu paplašināšana 
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Trešais attīstības virziens: DABAS VIDES, KULTŪRVIDES UN 

KULTŪRVĒSTURISKĀ  MANTOJUMA SAGLABĀŠANA, ATPŪTAS UN 

SPORTA IESPĒJU PILNVEIDOŠANA 

Ilgtermiņa mērķis: 

7. Rušonas pagastam raksturīgo dabas vērtību un ainavu saglabāšana 

Vidēja termiņa mērķis: 

7.1. Rušonas pagastam raksturīgas ainavas attīstība 

Uzdevumi: 

7.1.1. Veidot izpratni par ainaviskam vērtībām pagastā; 

7.1.2. Attīstīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tiklu NATURA 2000; 

7.1.3. Veicināt īpaši aizsargājamo teritoriju un ainavu apsaimniekošanas plānu izstrādi 

un īstenošanu 

Ilgtermiņa mērķis: 

8. Sekmēt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu 

tehnoloģiju pielietošanu 

Vidēja termiņa mērķis: 

8.1. Samazināt vides piesārņojumu 

Uzdevumi: 

   8.1.1. Veicināt bezatlikumu ražošanas procesu ieviešanu; 

8.1.2. Nodrošināt vides informācijas pieejamību; 

8.1.3. Veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu; 

8.1.4. Nodrošināt pazemes ūdeņu un ūdens ņemšanas vietu aizsargāšanu no piesārņojuma; 

8.1.5. Sekmēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu 

Vidēja termiņa mērķis: 

8.2. Veicināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitātes uzlabošanu 

Uzdevumi: 

8.2.1. Nodrošināt ūdens kvalitātes atbilstību sadzīves un tautsaimniecības prasībām; 

8.2.2. Sekmēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju; 

8.2.3. Rosināt jaunu alternatīvu attīrīšanas tehnoloģiju ieviešanu 

Ilgtermiņa mērķis: 

9. Kultūrvēsturiskā mantojuma, kultūras tradīciju saglabāšana, atpūtas un 

sporta pasākumu attīstība 

Vidēja termiņa mērķis: 

9.1. Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 

Uzdevumi: 
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9.1.1. Paredzēt kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un attīstību teritoriju 

plānojumos; 

9.1.2. Veicināt tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību; 

9.1.3. Saglabāt tradicionālās kultūras daudzveidību, veicinot tas attīstību un pieejamību 

plašam iedzīvotāju lokam 

Vidēja termiņa mērķis: 

9.2. Veicināt izpratni par kultūrvides un tautsaimniecības mijiedarbību 

Uzdevumi: 

9.2.1. Veicināt rentablu kultūras, sporta un aktīvas atpūtas pasākumu organizēšanu; 

9.2.2. Sekmēt investīciju piesaisti kultūras un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai; 

9.2.3. Sekmēt kultūrvides izglītības pilnveidošanu; 

9.2.4. Popularizēt labākos piemērus par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 

Vidēja termiņa mērķis: 

9.3. Nodrošināt pieejamības iespēju kultūras, mākslas un sporta norisēm 

Uzdevumi: 

9.3.1. Izveidot operatīvu, kvalitatīvu iedzīvotajiem pieejamu informācijas sistēmu par 

pagasta pasākumiem; 

9.3.2. Sakārtot pakalpojumu sniegšanas vietu infrastruktūru (kultūras nami, sporta 

bāzes); 

9.3.3. Veicināt kultūras un sporta darbinieku tālākizglītošanos. 
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2.2. Īss teritorijas plānojuma satura izklāsts 

 

Pagasta teritorijas plānojums sastāv no šādām sastāvdaļām: 

1. paskaidrojuma raksta; 

2. grafiskas daļas; 

3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

4. pārskata par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi; 

5. vides pārskata. 

 

 „Paskaidrojuma raksts” ietver piecas sadaļas:  

 

1) Teritorijas plānojuma izstrādes nepieciešamības pamatojums, ietverot teritorijas 

plānošanas vispārējo raksturojumu, mērķus, principus, plānojuma saturu, juridisko 

statusu un pielietojumu. 

 

2) Teritorijas attīstības priekšnoteikumi, ietverot ģeofizisko novietojumu un 

plānošanas kontekstu. 

 

3) Teritorijas pašreizējā izmantošana, ietverot resursu, vides kvalitātes, 

infrastruktūras, ekonomisko aktivitāšu, sociālo un citu aspektu raksturojumu. 

 

4) Teritorijas attīstības mērķi, ietverot teritorijas attīstības vīziju, mērķus, saskaņā ar 

Rušonas pagasta sociāli-ekonomiskās attīstības stratēģiju. 

 

5) Teritorijas perspektīvās izmantošanas risinājumi , ietverot atļautās izmantošanas 

pamatprincipus, zonējumu, kopējo interešu un turpmākās plānošanas jautājumus.   

 

Tas tapis sadarbībā ar valsts iestādēm un uzņēmumiem (VAS “Latvijas valsts ceļi”, VAS 

“Latvijas valsts meži”, Centrālā statistikas pārvalde, Daugavpils reģionālā vides pārvalde 

u.c.). Paskaidrojuma rakstā pamatoti teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi, kas 

noteikti atbilstoši Rušonas pagasta attīstības vīzijai, tiesisko aktu, augstākstāvošo plānošanas 

dokumentu, valsts institūciju nosacījumiem un sadarbojoties ar blakus esošo teritoriju 

pašvaldībām. Paskaidrojuma raksta pielikumi ir grafiskā daļa - teritorijas pašreizējās 

izmantošanas karte mērogā 1 : 10 000. 
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”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. Nosacījumu 

izstrādē ņemti vērā spēkā esošie normatīvie akti, valsts institūciju nosacījumi, kā arī ekspertu 

viedokļi. Apbūves noteikumi, tiek apstiprināti kā Rušonas pagasta saistošie noteikumi. 

 

Saistošās daļas pielikums: 

1. „Preiļu rajona Riebiņu novada Rušonas pagasta civilā aizsardzība, potenciāli 

apdraudētās vietas un aizsargjoslas. M: 15000”;  

2. „Preiļu rajona Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas esošā un plānotā 

izmantošana. M : 15 000”; 

3. „Preiļu rajona Riebiņu novada Rušonas pagasta dabas un kultūrvēsturiskais 

mantojums, apdzīvotu vietu struktūra. M 1: 25000; 

4. „Preiļu rajona Riebiņu novada Rušonas pagasta Aglonas stacijas ciema esošā un 

plānotā apbūve un aizsargjoslas .M 1:2000”; 

5. „Preiļu rajona Riebiņu novada Rušonas pagasta Kastīres ciema esošā un plānotā 

apbūve un aizsargjoslas .M 1:2000”; 

6. „Preiļu rajona Riebiņu novada Rušonas pagasta Gaiļmuižas ciema esošā un plānotā 

apbūve un aizsargjoslas .M 1:2000”.    

 

2.3. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

    

Rušonas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, ņemot vērā nacionālos tiesību aktus un citus 

saistošos normatīvos aktus. 

 

Teritorijas plānojums izstrādāts ņemot vērā Rušonas pagasta attīstības programmu. 

 

Latgales reģionam ir izstrādāti vairāki 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.  
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Latgales reģiona telpiskais struktūrplāns, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona attīstības 

padomes izsniegtajiem nosacījumiem Rušonas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei, ir 

rekomendējošs dokuments vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei 

 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums ir izstrādes stadijā, tāpēc Rušonas pagasta 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē tika ņemti vērā sekojoši dokumenti: 

 

- Latgales telpiskais struktūrplāns (2004.), 

- Latgales attīstības plāns (2000. gada augusts- pilotprojekts/ ES Phare līgums: LE 

9702.01.05./0001), 

- Nacionālais plānojuma projekts, kas atrodas izstrādes stadijā, 

- Preiļu rajona teritorijas plānojums (2002.), 

- Rušonas pagasta attīstības programma (2004.) 



 

Riebiņu novada dome  17 

Vides aizsardzības mērķu integrēšana teritorijas plānojumā 

3.1. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi 

    

Sekmīgā teritorijas plānošanā un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā liela nozīme ir 

starptautisko un nacionālo vides aizsardzības mērķu apzināšanai un to iekļaušanai plānošanas 

dokumentā. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi ir ietverti starpvalstu konvencijās un 

Eiropas Savienības direktīvās. 

 

Nodaļā ir vērtēti būtiskākie starptautiskie vides aizsardzības dokumenti, kuri jāņem vērā 

izstrādājot Rušonas pagasta teritorijas plānojumu. 

 

o Ramsāres konvencija (1971) „Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši 

kā ūdensputnu dzīves vidi” nosaka, ka mitrāji ir platības ar purviem, dumbrājiem vai 

ūdeņiem, kuri var būt dabiski veidojušies vai mākslīgi, pastāvīgi vai īslaicīgi. 

Ūdensputni konvencijas izpratnē ir putni, kuri ir atkarīgi no mitrājiem un tāpēc ir 

nepieciešama to aizsardzība. Konvencijas mērķis ir apturēt cilvēku iejaukšanos mitrāju 

ekosistēmās, veicināt to saglabāšanu un ūdensputnu aizsardzību. 

o Bernes konvencija (1979) „Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 

aizsardzību” nosaka nepieciešamību aizsargāt savvaļas floru un faunu, kā arī to 

dabiskās dzīves vidi. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz apdraudēto un izzūdošo sugu 

aizsardzību un sugām, kuru aizsardzībai nepieciešama starpvalstu sadarbība.  

o Bonnas konvencija (1979) „Par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību” 

nosaka migrējošo sugu nozīmīgumu un šim mērķim izmantojamo pasākumu 

saskaņošanu starp areāla valstīm, sevišķu uzmanību veltot migrējošām sugām, kuru 

aizsardzības statuss ir nelabvēlīgs, kā arī veicot individuālā kārtā vai sadarbojoties 

pasākumus, kas nepieciešami šādu sugu vai to dzīves vides saglabāšanai. Konvencijas 

pielikumā uzskaitītas apdraudētās migrējošās sugas, kuru aizsardzībai nepieciešamas 

starptautiskās vienošanās, kā arī tās sugas, kuru aizsardzības statuss varētu ievērojami 

uzlaboties starptautiskās sadarbības un vienošanos rezultātā 

o Riodežoneiro konvencija (1992) „Par bioloģisko daudzveidību” vērsta uz 

bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas attīstības pasākumu nodrošināšanu. Kā 

galvenais dalībvalstu uzdevums tiek noteikts bioloģiskās daudzveidības un ilgspējīgas 

attīstības principu integrēšana esošajos valsts un atbilstošo nozaru stratēģiskajos 

dokumentos, plānos un programmās, kā arī nepieciešamo jauno dokumentu 

izstrādāšana. 
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o UNESCO konvencija (1972) „Par pasaules mantojuma saglabāšanu” 

nosaka, ka valsts pienākums ir nodrošināt tās teritorijā esošā kultūras un dabas 

mantojuma identifikāciju, aizsardzību, konservāciju, popularizēšanu un saglabāšanu 

nākamajām paaudzēm. Šo uzdevumu veikšanai maksimāli jāizmanto esošie valsts 

resursi, kā arī starptautiskā palīdzība un sadarbība. Konvencijas dalībvalstis savu 

iespēju robežās apņemas realizēt sekojošo: 

• īstenot atbilstošu politiku, kuras mērķis ir piešķirt kultūras un dabas 

mantojumam noteiktas funkcijas sabiedrības dzīvē, kā arī iekļaut šo 

mantojumu aizsardzību plānošanas programmās; 

• izveidot, ja tādu vēl nav, savā teritorijā vienu vai vairākus kultūras un 

dabas mantojuma aizsardzības, konservācijas un popularizēšanas dienestus, 

nodrošinot tos ar atbilstošu personālu un līdzekļiem; 

• attīstīt zinātniskos un tehnikas pētījumus, kas ļautu novērtēt un novērst 

draudus kultūras un dabas mantojumam; 

• veikt atbilstošus juridiskus, zinātniskus, tehniskus, administratīvus un 

finansu pasākumus, lai atklātu, aizsargātu, konservētu, popularizētu un 

atjaunotu šo mantojumu; 

• atbalstīt nacionālo un reģionālo centru izveidošanu un attīstību, kas 

sagatavo speciālistus kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un veicināt 

attiecīgus zinātniskus pētījumus. 

 

Rušonas pagasta teritorijā atrodas četri valsts nozīmes aizsargājamais dabas objekti, 

dižkoki un 17 valsts un vietējās nozīmes aizsargājamie kultūras un arheoloģijas pieminekļi.  

 

Eiropas Padomes Direktīva 92/43/EEK (Natura 2000) „Par dabisko dzīvotņu, savvaļas 

faunas un floras aizsardzību” nosaka pasākumu kopumu, kas nepieciešams dabisko 

dzīvotņu, savvaļas floras un faunas aizsardzībai. Eiropas kopienai nozīmīgo savvaļas floras un 

faunas aizsardzībai tiek izveidots vienots Eiropas ekoloģiskais tīkls Natura 2000, kura mērķis 

ir nodrošināt dabisko savvaļas sugu un to dzīvotņu saglabāšanu vai atjaunošanu to dabiskās 

izplatības areālā. Natura 2000 tīkls ietver īpaši aizsargājamās teritorijas, ko dalībvalstis ir 

klasificējušas, ievērojot direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. 

 

Rušonas pagasta teritorijā atrodas sekojošas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas:  

• dabas liegums „Rušonas ezera salas”;   
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• dabas liegums „Jašas un Bicānu ezers”; 

• aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”. 

 

o Eiropas Padomes Ūdeņu sturktūrdirektīvā 2000/60/EC izvirzīti mērķi 

virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokļa uzlabošanai. Direktīvas mērķis ir 

veicināt ilgtspējīgai ūdens resursu lietošanai, ieviešot integrētu upju baseinu 

apsaimniekošanas procesu. 

o Eiropas Padomes direktīva 75/442/EEC (grozīta 91/156/EEC) „Par 

atkritumiem” (Atkritumu pamatdirektīva) paredz stingrākus atkritumu noteikumus 

dažāda veida atkritumu apsaimniekošanai, noglabāšanai un atkritumu poligonu 

plānošanai. 

o Eiropas Padomes direktīva 85/337/EEK „Par sabiedrisku un privātu objektu 

ietekmes uz vidi novērtējumu” nosaka nepieciešamību izvērtēt plānoto projektu 

ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.  

 

3.2. Nacionālie vides aizsardzības mērķi 

 

Nacionālie vides aizsardzības mērķi ir noteikti „Nacionālajā vides politikas plānā 2004.-

2008. gadam” (apstiprināts Ministru Kabinetā 2004. gadā) . Vides politikas plāns ir 

visaptverošs, stratēģisks un ar citiem atbilstoša līmeņa plāniem integrēts dokuments. Plānā ir 

dots vides stāvokļa raksturojums, identificētas galvenās problēmas un politikas mērķi vides 

aizsardzībai Latvijā. 

 

Rušonas pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts ņemot vērā Nacionālajā vides politikas 

plāna noteiktos mērķus un rīcības. Teritorijas plānojumā paredzētās rīcības atbilst Nacionālajā 

vides politikas plāna 2004.-2008. gadam”, Bioloģiskās daudzveidības nacionālajā 

programmā, (apstiprināta Ministru kabinetā 2000. gadā), Atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plānā 2003. -2012. gadam (apstiprināts Ministru kabinetā 2002. gada 6.augustā) un 

citos saistošos dokumentus izvirzītajā rīcībām. 

 

Izvērtējot Nacionālajā vides politikas plānā noteiktos vides aizsardzības mērķus, kā 

svarīgākos Rušonas pagasta teritorijas attīstībai var izdalīt sekojošus: 

 

Ūdeņu kvalitātes nodrošināšana 

o veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietošanu 
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o aizsargāt ūdens ekosistēmas, kā arī no ūdens atkarīgās sauszemes ekosistēmas 

un mitrājus; 

o nodrošināt labu virszemes un pazemes ūdens kvalitāti 

 

Rušonas pagastā virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte vērtējama kā laba. Saskaņā ar 

teritorijas plānojumu dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai tiks veikta ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija un jaunu pieslēgumu veidošana, kā arī jaunas atdzelžošanas iekārtas 

uzstādīšana Kastīres ciemata ūdensapgādes sistēmai. Pazemes ūdeņu nodrošinājums pagastā 

vērtējams kā pietiekams, bet to kvalitāti apdraud pagasta teritorijā esošie neizmantotie 

ūdensapgādes urbumi. Pagasta plānošanas dokumentu izstādes gaitā ir veikta esošo 

ūdensapgādes urbumu apsekošana, bet nav veikta to tālākās ekspluatācijas nepieciešamība 

saistībā ar plānoto teritorijas attīstību.  

 

Pagasta teritorijā esošās attīrīšanas iekārtas Kastīrē un Gaiļmuižā nodrošina notekūdeņu 

attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Teritorijas plānojumā tiek 

paredzēta esošā kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un jaunu pieslēgumu veidošana. Plānošanas 

dokumentā ir noteiktas prasības notekūdeņu savākšanai, piemēram, krājbedru izbūvei, un 

novadīšanai no dzīvojamām ēkām, kuras netiks pieslēgtas centralizētai notekūdeņu 

savākšanas sistēmai. Galvenās prasības krājbedru izbūvei ir to hermētiskums un pietiekama 

ietilpība notekūdeņu uzkrāšanai līdz to izvešanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

  

Ūdens resursu piesārņošanu var izraisīt vides prasībām neatbilstošu kūtsmēslu un 

šķidrmēslojuma krātuvju izveidošana un ekspluatācija. Pagasta plānojumā nav noteiktas 

īpašas prasības minēto krātuvju izbūvei un izmantošanai, jo šīs prasības ir noteiktas nozaru 

noteikumos (27.07.2004. MK noteikumi Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību 

veikšanai dzīvnieku novietnēs”). 

 

Zemes dzīļu ilgtspējīga izmantošana 

o nodrošināt racionālu, vidi saudzējošu un ilgspējīgu zemes dzīļu izmantošanu; 

o veicināt pašvaldību un zemes īpašnieku līdzdalību zemes dzīļu ilgtspējīgā 

izmantošanā; 

o veicināt informācijas apkopošanu par mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem un 

tās izmantošanu teritorijas plānojumu izstrādāšanā. 
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Rušonas pagastā derīgo izrakteņu atradņu pases ir izsniegtas 1 atradnei. Visizplatītākie ir 

smilts-grants resursi, daļa no tiem ir piemēroti izmantošanai ceļu uzturēšanai. Esošās atradnes 

rūpnieciski netiek izmantotas. Plānošanas periodā derīgo izrakteņu atradņu apgūšana netiek 

paredzēta. 

 

Atkritumu apsaimniekošana 

o ierobežot atkritumu rašanos un samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu; 

o nodrošināt atkritumu apglabāšanu cilvēka veselībai un videi drošā veidā; 

o veicināt šķirotas atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanu; 

o informēt un izglītot iedzīvotājus un uzņēmējus par atkritumu apsaimniekošanas 

jautājumiem. 

Rušonas pagasts ir iesaistījies Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas projektā, kura 

ietvaros tiks izveidota moderna atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Pagastā nav nevienas 

darbojošās izgāztuves. 

  

Piesārņoto vietu izpētei un sanācija 

o novērst un mazināt iepriekšējās saimnieciskās darbības rezultātā radušos 

piesārņojumu un tā kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību, īpašumu, vidi un bioloģisko 

daudzveidību; 

o panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu 

piesārņotajās vietās; 

o nepieļaut piesārņoto vietu bīstamo vielu iekļūšanu virszemes un pazemes 

ūdeņos; 

o teritorijas plānošanā ņemt vērā esošo vides piesārņojumu; 

o atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotās vietās; 

o noteikt reālo zemes vērtību un atbilstošu nekustamā īpašuma nodokli, ņemot 

vērā piesārņotības pakāpi. 

 

Rušonas pagastā ir apzinātas piesārņotās un potenciāli piesārņotās, kurās ir konstatēts vai 

prognozēts iespējamais grunts un gruntsūdeņu piesārņojums. Pagasta teritorijā ir sastopamas 

arī vizuāli degradētas teritorijas, kas veidojušās bijušo lielfermu, citu ražošanas objektu vietās 

un kuru atspoguļošana teritorijas plānojumā būtu izvērtējama. 

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 

o saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabisko struktūru; 

o saglabāt un veicināt vietējo savvaļas sugu daudzveidību; 
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o pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu. 

 

Rušonas pagasta teritorijā ir trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ietilpst NATURA 

2000 teritoriju sarakstā: 

• Dabas liegums „Rušonu ezera salas”; 

• Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”; 

• Dabas liegums „Jašas - Bicānu ezers”. 

 

Teritorijas plānotā izmantošana nodrošina minēto aizsargājamo teritoriju saglabāšanu un 

aizsardzību. Detalizētāka pagasta floras un faunas izpēte ir veikta Dabas liegumam „Jašas - 

Bicānu ezers” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, aizsargājamo ainavu apvidum „Kaučers” 

ir veikta priekšizpēte un 2007. gadā tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns. 

 

Gaisa piesārņojums 

 

o nodrošināt normatīviem un ilgtermiņa mērķiem atbilstošu gaisa kvalitāti, 

uzlabot to vietās, kur tā nav apmierinoša, īpašu uzmanību veltot lielajām pilsētām un 

ražošanas uzņēmumiem; 

o samazināt gaisa piesārņoja radīto ūdenstilpju eitrofikācijas risku. 

 

Rušonas pagastā nav uzņēmumu, kuru darbība radītu būtiskus izmešus atmosfērā. Pagasta 

teritorijā netiek plānota aktīva saimnieciskā darbība.   

 

Troksnis vidē 

o apzināt trokšņa līmeni vidē un tā traucējošo ietekmi uz iedzīvotājiem; 

o sniegt sabiedrībai informāciju par troksni vidē. 

 

Rušonas pagasta teritorijā nav objektu, kuru darbība radītu trokšņu traucējušus pagasta 

iedzīvotājiem. 

 

Vides aizsardzības mērķi mežsaimniecībā: 

o saglabāt meža bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko funkciju kvalitāti 

klimata un ūdens režīma regulācijā, kā arī augsnes aizsardzībā; 

o paaugstināt meža īpašnieku, apsaimniekotāju un sabiedrības zināšanas par 

meža bioloģiskās daudzveidības un meža ekoloģisko funkciju nozīmību; 
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Rušonas pagastā prioritāte ir mežu saimnieciska izmantošana. Aizsargājamās teritorijas meža 

zemēs sastāda 22 % no kopējās teritorijas, papildus aizsargājamās teritorijas plānojumā netiek 

noteiktas. 

 

Vides aizsardzības mērķi lauksaimniecībā: 

o nodrošināt lauksaimniecības resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

o samazināt augšņu piesārņošanu, degradāciju un eroziju; 

o samazināt lauku apdzīvoto vietu notekūdeņu un atkritumu slodzi uz vidi; 

o izmantojot plānošanas metodes un saprātīgu zemes apsaimniekošanu nepieļaut 

bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un ainavas degradēšanos; 

o veicināt videi draudzīgās lauksaimniecības attīstību un labas lauksaimniecības 

prakses ieviešanu. 

 

Rušonas pagasta lauksaimniecībā izmantojamo zemju novērtējums zems - 29 balles. 5.1  % 

no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm cieš no pārlieka mitruma, kas daļēji saistīts ar 

esošās meliorācijas sistēmas slikto stāvokli. Pagastā notiek neapsaimniekoto meliorēto un 

kultivēto platību degradēšanās, dabiskā zemju transformācija, ceļu izzušana, kas var novest 

pie mozaīkveida ainavas izzušanas.  

 Plānošanas dokumentā ir apskatīts jautājums par dzīvnieku līķu noglabāšanu. Saskaņā 

ar normatīvo aktu prasībām dzīvnieku līķi ir jāsavāc hermētiskās tvertnēs un jānodod 

licencētai atkritumu apsaimniekotājorganizācijai, kas veiks to utilizāciju. 

 

Vides aizsardzības mērķi zivsaimniecībā: 

o saglabāt Latvijas ūdeņu bioloģisko daudzveidību un populāciju struktūru; 

o aizsargāt zivju populāciju ģenētisko daudzveidību; 

o veicināt makšķerēšanas un zvejas tūrismu, kā zivsaimniecības nozares 

perspektīvu virzienu. 

 

Rušonas pagastā esošie virszemes ūdensobjekti ir raksturojami kā augstas (Rušonas ezers) un 

labas ekoloģiskās kvalitātes. Tiek plānots veicināt pasākumus zivju resursu saglabāšanai un 

palielināšanai, ka arī makšķerēšanas un zvejas tūrismu attīstībai.  
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Vides politikas mērķi tūrisma nozarē: 

o nodrošināt tūrisma ilgtspējīgu attīstību, kas radītu nozarei papildu izaugsmes 

iespējas un ļautu izmantot Latvijas tūrisma svarīgākos resursus; 

o veicināt vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidošanu; 

o veicināt dabas, lauku, dziednieciskā, ekotūrisma, velotūrisma un ar to saistītās 

infrastruktūras attīstību; 

o veicināt optimālu resursu izmantošanu, samazinot slodzi uz vidi. 

 

Rušonas pagasta attīstībā nozīmīga vieta tiek iedalīta tūrisma nozares attīstībai, īpaši izdalot ar 

makšķerēšanu saistītās aktivitātes Teritorijas plānojumā ir izdalītas plašas perspektīvās 

tūrisma attīstības teritorijas Zolvu, Rušonas, Kategrādes,  Salmeja, un Eikša ezeriem 

piegulošajās platībās. 

 

Vides politikas mērķi attiecībā uz vides informāciju un sabiedrības līdzdalību vides 

jautājumu risināšanā: 

o nodrošināt aktīvāku sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā; 

o nodrošināt vides informācijas izmantošanu un analīzi normatīvo aktu izstrādes 

un politisku lēmumu pieņemšanas procesā un politikas efektivitātes izvērtēšanā 

 

Plānošanas dokumentu sagatavošanas procesā tika iesaistīti Rušonas pagasta iedzīvotāji, kas 

piedalījās dokumentu izstrādē un apspriešanā. Teritorijas plānojuma 1. redakcijas apspriešanā 

piedalījās 24 iedzīvotāji. 

 

Vides ministrijā ir izstrādātas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes, kurās izvirzīti mērķi 

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai Latvijā: 

 

o jāveido labklājības sabiedrība, kura augstu vērtē un attīsta demokrātiju, līdztiesību, 

godīgumu un savu kultūras mantojumu; 

o jāveido stabila tautsaimniecība, kas nodrošina sabiedrības vajadzības, vienlaicīgi 

panākot, lai ekonomiskās izaugsmes tempi pārsniegtu vides piesārņojuma un resursu 

patēriņa tempus; 

o jānodrošina droša un veselību neapdraudoša vide pašreizējai un nākamjām 

paaudzēm; 

o jānodrošina pietiekami pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai  un 

ekosistēmu aizsardzībai; 
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o sabiedrībās jāattīsta atbildīga attieksme pret dabas resursiem un nepārtraukti 

jāpaaugstina resursu izmantošanas efektivitāte; 

o jānodrošina vides jautājumu integrācija un jāattīsta plāns vides politikas līdzekļu 

pielietojuma visās citās nozaru politikās; 

o jānodrošina , lai tirgus ekonomikas mehānismi kalpotu ilgtspējīgai attīstībai; 

o jānodrošina sabiedrības ilgtspējīgas attīstības procesos; 

o nepārtraukti jānovērtē Latvijas progress noteikto ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā; 

o Latvijai no starptautiskas palīdzības saņēmējas valsts pakāpeniski jākļūst par 

valsti, kas spēj pati nodrošināt savas vajadzības un nepieciešamības gadījumā sniegt 

palīdzību citām valstīm. 
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4. Esošā vides stāvokļa apraksts 

4.1. Vides stāvoklis un iespējamās izmaiņas vidē 

 

Rušonas pagasts atrodas Latgales augstienes R malā, Feimaņu pauguraines D daļā. Tā 

kopējā platība 20583,7 ha, no kuriem lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatība 6830,2, 

no kuriem 1807,8 ha veikti meliorācijas darbi. Mežu kopplatība 7963,6 ha. Reljefs 

paugurains, pie Spuldziņiem virsas augstums sasniedz 175,6 m vjl., Zeltiņu kalns pie 

Stulponu ezera – 177.3 m vjl., pie Určiem 192.4 m vjl, atrodas augstākā vieta pagastā - 

Rušonas pagasta “Najautos” uz robežas ar Feimaņu pagastu atrodas augstākais Preiļu rajona 

punkts – 200,1 metri virs jūras līmeņa.  

Pagasts bagāts ezeriem. Kopējā ūdeņu kopplatība pagastā sastāda 3407,1 ha. Rušons 

(Rušona ezers, Rušānu ezers ) ir 8 lielākais ezers Latvijā (pl. kopā ar salām 2373,1 ha, vid. 

dziļ. 2.9 m , liel. dziļ. 29.9 m ). Pagasta teritorijā atrodas lielākā ezera daļa. Rušonam ir ļoti 

komplicēta un gara krasta aprise, daudz līču, pussalu un salu. Pavisam Rušonas ezerā ir 34 

salas, daudzās salās ir senas apmetnes un kulta vietas, bet ezera krastā pilskalni un kulta 

akmeņi. Rušonas salās bērzu un apšu meži, vietām melnalkšņu audzes, platlapju meža 

nogabali, bet salu piekrastēs pļavas. Pagastā atrodas daļa Feimaņu ezera (pl. 630 ha vidējais 

dziļums 1.1 m, lielākais 3.8 m ), krasta līnija līčaina, krasti zemi vietām kūdraini. Zolvu ezers 

(Zalvu, pl;atība 364,7 ha, vid. dziļ., 2.8 , liel dziļ. 6.5 m ) līčains, ar vairākām salām. Bicānu 

ezers (pl. 149,4 ha, vid. dzi.l 4.6 m, lielākais 18.8 m ) līčains, ar 4 salām, stipri auzaudzis. 

Kategrādes ezers (pl. 133. 1 ha, vid, dziļ 1.6 m, lielākais 3 m ) D daļu sauc arī par Zvejnieku 

ezeru, ZA mala smilšaina, oļaina, vietām dūņaina, krasti slīpi, D purvaina. Salmeja ezers (pl. 

kopā ar salām 104,3 ha vid. dziļ 2.8 m, lielākais 5.1 m ) krasti pāresvarā zemi, lēzeni, 

apauguši ar krūmiem. Jašezera (platība 90 ha, vid. dziļ 2.8 m, lielākais 4.1 m ) krasti zemi, 

slīpi, piekrastē tīrumi, vietām pļavas, mežs. Eikša ezers (pl. 57.3 ha vid. dziļ. 4 m, lielākais 

7.8 m ) ietilpst vairāku ezeru sistēmā, no tā iztek grāvis uz Jašezeru. Eikša ezera krasti slīpi 

vai stāvi, apauguši ar krūmiem, nogāzes aramzeme. Kaučera ezers (platība 50, lielākais dziļ. 

21 m Z daļā) krasti smilšaini oļaini, tā A galā ietek grāvis no Stupānu ezera, Z iztek strauts uz 

Salmeja ezeru. Stupānu (Stūponu) ezers (platība 31.1 ha, vid. dziļ 1.4 m, lielākais 2.5 m) Z 

pusē pauguri, R zemi kūdraini krasti, meži. Lielais Solkas ezers (platība 48.5 ha), mazais 

Solkas ezers (pl. 26,5 ha). Sedežu (Sedžu) ezers (pl. 27,1 ha), Līmaņu ezers (pl. 7 ha). No 

Feimaņu ezera iztek Feimanka, no Jašezera – Jaša, no Salmeja – Preiļupe. Gar pagasta A 

robežu tek Rušenica.  
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Feimankas garums-72 km, baseina laukums-370 km2 , gada notece – 0,07 km3, kritums 

62 m (0,68 m/km), Jašas upe –garums 28 km, baseina laukims – 191 km2 , gada notece 0,038 

km3, kritums – 52 m (1,86 m/km), Preiļupe – garums 19 km, baseina platība 104 km2 , gada 

notece – 0,021 km3, kritums 42 m (2,2 m/km). 

 

Meži aizņem 37.7 % pagasta teritorijas, galvenās koku sugas ir bērzi, priedes un egles. 

 Purvi aizņem 5 % teritorijas, pārsvarā zāļu purvi. Lielākie purvi – Susojeva purvs (pl. 

50 ha), Velna purvs (pl. 66.5 ha).  

 

Pagasta autoceļu sazarojums: 

Pagastu šķērso valsts galvenais autoceļš A13 Krievijas robeža(Grebņeva) – Rēzekne – 

Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi),  

1. šķiras autoceļš Krāslava – Preiļi – Madona (P62).  

2. šķiras autoceļi Preiļi – Gailīši – Krāces stacija (V742),  

Kastīre – Kategrade – Kapiņi (V744),  

pievedceļš „Kankaļu” karjeram (V763), 

pievedceļš Aglonas stacijai (V746), 

pievedceļš „Zīlānu” karjeram (V743) 

Aglonas stacija – Aizkalne – Babri (V749) 

Iedzīvotāju skaits uz 01.12.2005. bija 1899, bet apdzīvojuma blīvums 9cilv/km2. 

Lielākās apdzīvotās vietas: Kastīre, Aglonas stacija, Gailīši. 

 

4.1.1. Teritorijas ģeoloģiskās uzbūves raksturojums 

 

4.1.2.1.Virsmas raksturojums 

 Rušonas pagasta teritorija atrodas uz Latgales augstienes malas morēnpauguraines 

(augstākajās vietās – pie Caunēm, Spuldziņiem sasniedz 180 m virs jūras līmeņa). Virsma 

pauguraina, zeme ne sevišķi auglīga.  

 Rušonas pagasta “Najautos” uz robežas ar Feimaņu pagastu atrodas augstākais Preiļu 

rajona punkts – 200,1 metri virs jūras līmeņa. 

 

4.1.2.2.Ģeoloģija 

 Pēc ģeoloģiskās uzbūves Rušonas pagasts atrodas uz Austrumeiropas platformas, kas 

veidojusies apmēram pirms 3,5 miljardiem gadu. To pārklāj vidēji ap 700 m biezs, apmēram 

pirms 400 miljoniem gadu veidots devona perioda nogulumu slānis, kas sastāv no dolomīta, 
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dolomītmerģeļa un smilšakmens. Virs tā atrodas jaunākie kvartāra perioda nogulumi, kas 

sākuši veidoties apmēram pirms nepilna miljona gadu. Šo nogulumu lielāko daļu uz šejieni 

nogādāja ledājs. Kvartāra  nogulumu segas biezums atsevišķās pagasta vietās pie Rušonas un 

Cirīšu ezeriem sasniedz 100 m un sastāv no morēnmāla (akmeņaina māla) jeb morēnas 

horizontiem, ko citu no cita atdala māls, smilts, grants, oļi, bet vietām pat laukakmeņi. 

 Ledāja stāvošo kušanas ūdeņu nogulumi, kas sastāv no bezakmeņu māla, putekļiem un 

smalkas smilts, veidojušies ledāja kušanas ūdeņu baseinos. Šie nogulumi aizņem gandrīz visu 

rajona rietumu daļu līdz pat pašiem Preiļiem. Pirms apmēram 12000 gadiem radās pēcledus 

laikmeta nogulumi, kuri turpina veidoties vēl tagad. 

 Pagasta teritorijā ir daudz grants un smilšu karjeru, kuru kopējā platība ir 51,5 ha, kuri 

pieder Rušonas pagasta pašvaldībai, VAS “Latgales ceļi”. Šīs izejvielas varētu izmantot 

ražošanā un to paplašināt, bet uzņēmumu finansiālais stāvoklis to neļauj darīt. Grants tiek 

izmantota vietējo rajona ceļu labošanai, bet smilts krājumus izmanto vietējām vajadzībām. 

 

4.1.2. Derīgie izrakteņi 

 

 Saskaņā ar MK 2005.gada 21. jūnija noteikumiem Nr.449 „Zemes dzīļu izmantošanas 

licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās 

informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” derīgo izrakteņu krājumu izpētei, ieguvei un 

uzskaitei tiek piemērota derīgo izrakteņu krājumu klasifikācija, kas nosaka vienotas prasības 

to iedalīšanai kategorijās atbilstoši ģeoloģiskās izpētes detalizācijas pakāpei: 

- A kategorijas jeb izpētītos krājumos; 

- N kategorijas jeb novērtētos krājumos; 

- P kategorijas jeb prognozētos krājumos. 

Rušonas pagasta zemes dzīlēs sastopami vairāku veidu derīgie izrakteņi – smilts-grants, 

saldūdens.  

1. tabula Rušonas pagastā esošie karjeri 

Karjers Platība, ha Īpašnieks 

Najautas karjers 3,0 Riebiņu novada dome 

Zīlānu karjers 5,7 Riebiņu novada dome 

Svaļbu karjers 5,9 Riebiņu novada dome 

Stupānu karjers 12,1 SIA „Līves” 

Zīlānu karjers 11,5 VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” 

Kankuļu karjers 12,8 VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs 
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Firsovas karjers 1,3 Riebiņu novada dome 

Kropova karjers 8,0 VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs 

Bašķu karjers 8,7 SIA “Tauma Eikša” 

 

Teritorijas plānojumā rezervētas smilts – grants atradnes : “Kropovā” (karjera paplašināšana). 

Rušonas pagasta teritorijā esošās derīgo izrakteņu atradnes , kurās nenotiek derīgo izrakteņu 

ieguve: 

Smilts – grants atradnes - ”Stupāni”, „Kankuļi – 1978.g.”, „Rutuļi II”, „Gaļinova”, 

„Kategrade”, „Firsova”,  „Kaži”; 

Smilts atradnes - „Gračuļi – 1974.g.”, „Reinišķi”, „Svalbi”, „Aglona- Bašķi”, „Zolva – II”, 

„Zolva – III”, „Reiniki”, „Ciši”, „Gračuli – 1990. g.”. 

 

4.1.3.   Esošās un plānotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  

 

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās problēma Latvijas vides aizsardzības politikas 

plānā ir apskatīta kā prioritāte, jo saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principiem nevienai 

paaudzei nav morālu tiesību samazināt bioloģiskās daudzveidības līmeni, ko atstāj nākošajām 

paaudzēm. Katrs cilvēks ātri izprot ūdens, gaisa un augsnes aizsardzības nepieciešamību sev, 

saviem bērniem un mazbērniem. Taču daudziem ne vienmēr ir skaidrs, kāpēc laiks un līdzekļi 

jāiegulda augu un dzīvnieku aizsardzībā. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir informēt un izglītot 

vietējos iedzīvotājus par aizsargājamām teritorijām, to apsaimniekošanas noteikumu un 

aizsardzības režīma ievērošanas nepieciešamību. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) 

sistēmas pamatprincipus, veidošanas kārtību un pastāvēšanas nodrošinājumu Latvijā nosaka 

1993.gadā pieņemtais likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un 22.07.2003. MK 

noteikumi Nr. 415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”.  

 

Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:  

• dabas liegums „Rušonas ezera salas”,  

• dabas liegums „Jašas un Bicānu ezers”,   

• aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”. 

 

Perspektīvā būtu jāveic dižkoku inventarizācija, pagasta floras un faunas izpēte, lai 

noskaidrotu iespējamību piešķirt aizsargājama dabas objekta vai teritorijas statusu. 
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Pagasta teritorijā ir noteikti mikroliegumi vērtīgo dzīvnieku un meža biotopu aizsardzībai un 

bioloģiski vērtīgo zālāju teritorijas lauksaimniecības un meža zemēs. 

Rušonas pagasta teritorijā ir izveidoti sekojoši mikroliegumi: 

• Mistrots skuju- lapu koku meža biotops, 6,2 ha platībā (mikrolieguma kods – 

1453), kas atrodas AS „Latvijas valsts meži”, Preiļu virsmežniecības Līvānu 

mežniecības 273. meža kvartāla, 2.-6., 8. nogabalos; 

• Nogāzes meža biotops(mikrolieguma kods – 1454), kas atrodas AS „Latvijas 

valsts meži” , Preiļu virsmežniecības Aglonas mežniecības 257. kvartāla, 15., 

23. nogabalos (3,8 ha platībā) un 256. meža kvartāla, 12., 17., 18., 19. 

nogabalos (6,4 ha platībā), Kaučera ezera krastā, aizsargājamo ainavu apvidū 

„Kaučers”. 

 

Jāplāno veikt inventarizāciju, lai atspoguļot bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgākos upju 

posmus un ezeru teritorijas. 

Rušonas pagasta tēla un vides neatņemama sastāvdaļa ir tās neatkārtojamā dabas ainava, 

kuras uzturēšanai un veidošanai ir nepieciešama mērķtiecīga rīcība.  

 

Saudzējamās ainavas 

 

Kopējā pagasta teritorija ir 20960,2 ha, lielāko īpatsvaru sastāda lauksaimniecības 

zeme 8902,3 ha jeb 41,4% no pagasta kopplatības, bet vismazāko īpatsvaru ieņem iestāžu un 

dzīvojamo ēku apbūves teritorijas attiecīgi 0,01% un 0,1 %.  

Purvi aizņem 1145,5 ha lielu platību lielākie purvi - Susojeva purvs (50 ha) un Velna 

purvs (66,5 ha). 

Ūdenstilpnes aizņem 3176,9 ha zemes. Lielākie ezeri – Rušonas ezers (2373,1 ha), 

Feimaņu ezers (288 ha), Zolvu ezers (364,7 ha), Bicānu ezers (149,4 ha), Kategrades ezers 

(133,1 ha), Salmejas ezers (104,3 ha). 

Meži Rušonas pagastā klāj 7735,5 ha jeb 37,6 % no pagasta teritorijas (tai skaitā – valsts 

meži – 1223 ha, pašvaldības meži – 1294 ha, fizisko personu lietošanas meži – 5076 ha). 

 Pagasta mežus apsaimnieko Valsts mežniecība, pagasta pašvaldība, zemnieku un 

piemājas saimniecības. Pamatsugas: egle, priede, bērzs. 

 Ezeru, pakalnu, mežu un ieplaku mija veido tipisko Latgales ainavu mozaīkas 

raksturu. Patlaban lauku kultūrainava ir apdraudēta saistībā ar stagnējošu un nekontrolētu 

ekonomisko attīstību - skaistas vietas gar ezeriem un upēm arvien vairāk tiek apbūvētas. Ļoti 
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bieži jaunbūves neiederas apkārtējā ainavā. Ir saglabājušās arī no padomju laikiem atstātais 

mantojums - fermu un citu ražošanas ēku drupas, kuras bojā apkārtējo ainavu.  

 Ja notiks tālāka atsevišķu lauksaimniecisko zemju transformācija uz mežu zemēm un 

mitrājiem, pļavu aizaugšana, nelielo lauku ceļu izzušana, tas nākotnē var radīt mozaīkveida 

ainavas izzušanu. 

 Līdz ar to Rušonas pagasta teritorijā kā vērtīgākās ainaviskās teritorijas ir 

izdalāmas teritorijas Zolvu, Rušonas, Kategrādes, Salmeja, un Eikša ezeru apkārtnē.  

 

4.1.4. Mežu resursi 

 

Meži Rušonas pagastā klāj 7735,5 ha jeb 37,6 % no pagasta teritorijas (tai skaitā – 

valsts meži – 1223 ha, pašvaldības meži – 1294 ha, fizisko personu lietošanas meži – 5076 

ha). 

 Pagasta mežus apsaimnieko Valsts mežniecība, pagasta pašvaldība, zemnieku un 

piemājas saimniecības. 

 Valsts mežu platības Rušonas pagasta teritorijā aizņem 1274,1 ha, meža zemju 

platības sastāda 1244,6 ha, 776,2 ha aizņem skuju koku audzes. 

 Rušonas pagasta teritorijā valsts mežos ir šādas dabas vērtības: 

• Dabiskie meža biotopi, kuriem ierosināmi mikroliegumi; 

• Īpaši aizsargājami meža iecirkņi, kuros tiks veikta dabas vērtību 

inventarizācija. 

 

Latvijā pašlaik ir vairāk nekā 2 tūkstoši kokapstrādes uzņēmumu, bet tikai retais spēj 

nodarboties ar maksimālu koksnes pārstrādi un strādāt ar bezatkritumu tehnoloģiju. 

 Rušonas pagastā darbojas šādi kokapstrādes uzņēmumi: 

1. Kokapstrādes cehs Kastīrē (A.Pastars);  

2. IU “Osvalds” Gailīšos (O. Bečs);  

3. SIA “Angro”; 

4. z/s „Kļavas”. 

Pagastā valdošās koku sugas ir bērzs, priede un egle.  

Pēc VMD statistikas datiem Rušonas pagasta meži sadalās : sauseņu meži 5097 ha 

(60%), slapjaiņi 391 ha(5%), purvaiņi 2487 ha(29%) šinā kategorijā ietlpst arī niedrājs, āreņi 

81 ha(1%), kūdreņi 515 ha(6%) šeit arī ietilpst arī platlapju bārenis. 
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1.attēls. Skujkoku mežs 

 

4.1.5. Virszemes un pazemes ūdens resursi 

 

Virszemes ūdeņi 

 

Nozīmīga loma Rušonas pagasta attīstībā ir Rušonas ezeram. Tas ir viens no 

skaistākajiem Dienvidlatgales ezeriem, ezers Latgales augstienē 149,9 m virs jūras līmeņa uz 

Rēzeknes, Preiļu un Krāslavas rajonu robežas, kā arī viens no lielākajiem ezeriem. Platība 

24,13 km2 , garums 13 km, platums 5,6 km, lielākais dziļums 29,9 m. Baseina platība 379 

km2 . Ļoti līčains, ar vairākām pussalām, zemesragiem, salām (ezera salas ir dabas 

aizsardzības objekti). ZA malā tālu sazarojas lielais Ūbeļu līcis (2,5 km), kas veido it kā 

atsevišķu baseinu. Ietek Jašezera, Bicānu, Kategrades, Zolvu, Ilzes, Biržkalna u.c. ezeru 

ūdeņi. Iztek Tartaks caur Cirīšu ezeru uz Dubnu (1773,3 ha). 

 Rušonas ezers (2373,1 ha) – daļa ietilpst Rēzeknes rajona teritorijā 

 Feimaņu ezers (288 ha) – daļa ietilpst Feimaņu pagastā (342 ha); 

 Zolvu ezers (364,7 ha) – līčains ar 5 salām; 

 Bicānu ezers (149,4 ha) – līčains ar 4 salām, stipri aizaudzis; 

 Kategrades ezers (133,1 ha); 
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 Salmejas ezers (104,3 ha); 

 Jašezers (90 ha); 

 Eikša ezers (57,5 ha); 

 Kaučera ezers (50 ha); 

 Lielais Solkas ezers (48,5 ha); 

 Lielais Kurtoša ezers (48,8 ha); 

 Mazais Solkas ezers (26,5 ha); 

 Mazais Kurtoša ezers (8,1 ha); 

 Stupānu ezers (31,1 ha); 

 Sedeža ezers (27,1 ha); 

 Limaņu ezers (7 ha); 

 Spuldziņu ezers (4,4 ha). 

Meiraukas ezers     5,2 ha;  

Rubeņu ezers      5,1 ha;  

Kovšika ezers     1,8 ha;  

Madžutiņa ezers     1,6 ha;  

Vašeiņa ezers     1,5 ha;   

            Bolotņa ezers    1,0 ha  

Latvijas Valsts mežu teritorijā esošais Astraģiņas ezers – 2 ,0 ha. 

Rušonas pagasta ūdensteces – Feimanka, Jaša, Preiļupe. 

Rušonas pagastā esošais Asaru ezers ir pilnīgi pārpurvojies un ir uzskatāms par zemi zem 

purviem 

Feimankas garums-72 km, baseina laukums-370 km2 , gada notece – 0,07 km3, kritums 

62 m (0,68 m/km), Jašas upe –garums 28 km, baseina laukims – 191 km2 , gada notece 0,038 

km3, kritums – 52 m (1,86 m/km), Preiļupe – garums 19 km, baseina platība 104 km2 , gada 

notece – 0,021 km3, kritums 42 m (2,2 m/km). 

 Rušonas, Zolvas, Bicānu un Kategrades ezeru krastos ir ierīkotas atpūtas vietas, Eikšas 

un Kaučera ezeru krastos ir izveidotas dārzkopības sabiedrības. 

 Eikša ezera krastā ir izveidota ūdens slēpošanas bāze. 

 No Feimaņu ezera iztek Feimanka, no Jaša ezera – Jaša, no Salmeja – Preiļupe. Gar 

pagasta dienvidaustrumdaļas  robežu tek Ruša. 

 Praktiski visi ūdeņi pieder pie eitrofā (produktīvā) ūdeņu tipa. Visumā to piesārņojums 

nav liels (III klase – vāji piesārņoti), izņemot Preiļupīti un Feimanku lejpus Preiļiem, kuras ir 

starp piesārņotākajām upēm Latvijā. 
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 Ezeru ihtiofaunu veido zivju sugas, kuras raksturīgas eitrofiem ūdeņiem, dominē – 

plaudis (breksis), rauda, asaris, arī līdaka un zutis. Ihtiofaunā ir ap 18 sugu zivis. Rušonas 

pagasta teritorijā nav tādu ūdensobjektu, kuros notiek intensīva zivjsaimniecība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. attēls.  Bicānu ezers 

2007. gadā tiks izbūvēts aizsprosts uz Jašas upes, kas nodrošinās ūdenslīmeņa vienmērīgu 

uzturēšanu Rušonas pagasta ezeros.  

Atjaunojamā būve ir izveidojama tā, lai tiktu sasniegti šādi galvenie mērķi: 

• Jašezerā un Bicānu ezerā tiktu uzturēts pēc iespējas stabils normālais ūdens līmenis, 

kas būtu tuvu atzīmei 149.9 m BS; 

• Ūdens līmeņu svārstību amplitūda starp augstāko un zemāko ūdens līmeni ezeru 

sistēmā būtu pēc iespējas maza; 

• Minimālie caurplūdumi Jašas upē lejpus Kastīres hidromezglam būtu pēc iespējas 

stabili un palielināti; 

• Hidromezgla darbināšana būtu pēc iespējas vienkārša un varētu notikt praktiski 

automātiskā režīmā, saglabājot vides aizsardzības prioritātes un  kuru nevarētu  

ietekmēt ūdeņu lietotāju nepamatotās ambīcijas;  

• sekmētu novada perspektīvo attīstību un netraucētu nosusināšanas sistēmu darbību.  

Pārbaudot un salīdzinot virkni iespējamo variantu noskaidrots, ka iespējami labvēlīgāko 

hidroloģisko režīmu, kas atbilst minētajiem mērķiem, Jašas upē, kā arī Jašezerā, Bicānu ezerā 

un pārējos ar tiem saistītajos ezeros var sasniegt, atjaunojamo regulatoru veidojot 

automātiskas darbības ar salikta profila slieksni, kurš nodrošinās pavasara palu caurplūduma 

ar 1% atkārtošanās varbūtību, kā arī palielinās ekoloģiskā caurplūduma nodrošinājumu . 

Pēc hidrobiologa A. Urtāna atzinuma, aizsprosts-regulators nodrošinās pēc iespējas 

stabilu ūdens līmeni ezeros, kā arī vienmērīgāku ūdens noteci un radīs labvēlīgu skābekļa 
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režīmu oksifīlajām ūdens bezmugurkaulnieku sugām dabas lieguma Jašas upē lejpus 

regulatora. Tādējādi minētā darbība veicinās bioloģiskās daudzveidības vērtības saglabāšanos 

un uzlabošanos dabas liegumos.  

Pēc mežu biotopu ekspertes Gundega Jurāne vērtējuma Jaša upei nav raksturīgas 

palieņu pļavas, tā lielāko daļu sava tecējuma pavada vairāk vai mazāk izteiktā gravā. 

Pastāvīga, izlīdzināta ūdens notece var atstāt tikai labvēlīgu iespaidu uz mitruma mīlošajām 

augu un dzīvnieku sugām, kuras mīt upes krastos. Attiecībā uz Zeinišķu pussalu ar platlapju 

mežiem ir tā , ka pussalai visapkārt ir izteikts ~1-1.5 krasts un lai pussala applūstu ūdens 

līmenim jāpaceļas krietni augstāk. 

Riebiņu novada teritorijas plānojumā 2005. – 2017. gadam paredzēts liegumā esošos ezerus 

iekļaut kopējā “Riebiņu novada kultūrvēsturiskie dārgumi” projektā, kas paredz ar ūdens 

tūrisma palīdzību iepazīt Riebiņu novadu (laivu tūrisma maršruts “Jašas ezers – Bicānu ezers 

– Kategrades ezers – Zolvu ezers – Rušonas ezers”). Šo pasākumu sekmēs ūdens līmeņu 

atjaunošana minētajos ezeros. / Ziņas no Ietekmes uz vidi novērtējums aizsprosta – regulatora atjaunošanai 

uz Jašas upes Rušonas pagastā Kastīres ciematā noslēguma ziņojuma/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.attēls. SIA NĀRA Kastīres aizsprosta-regulatora apsekošana.  

 

Rušonas pagasta padome izveidoja pagasta iedzīvotāju  brīvprātīgo biedrību “ Rušonas 

pagasta ezeru un dabas ainavas apsaimniekošanas biedrība”. Biedrībā var iestāties jebkurš  

cilvēks, kam nav vienaldzīga attieksme pret apkārtējo vidi. Biedrības  mērķis ir - videi 
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draudzīgas ilgspējīgas un līdzsvarotas zivsaimniecības attīstības projekta izveide ezeru un 

upju apsaimniekošanā.  

Biedrības kompetencē ir sadarbības nodrošināšana ar Valsts inspekciju, policiju, 

zemessardzi. Jautājumu risināšana , kas saistīti ar zvejas kontroli, zivju resursu atjaunošanu, 

ezeru aizsardzību pret nelikumīgu zvejniecību, dažādu finansējumu piesaistei no fondiem. 

Zivju lomu, tai skaitā – makšķernieku lomu uzskaite. Prasību izstrādāšana un to ievērošanas 

kontrole sakarā ar motorlaivu , peldošo līdzekļu izmantošanu ezerā. Ezera  un piekrastes 

antropogēnās slodzes ietekmes kontrole. Visas dokumentācijas vešana un kārtošana, 

apmācību organizēšana pagasta iedzīvotājiem, jautājumos , kas saistīti ar dabas aizsardzības 

problēmām.  

 

Lai nodrošinātu aizsargjoslu ievērošanu ir jāveic to iezīmēšana pagastu teritoriālplānojumos 

(pašvaldības) un zemes īpašuma vai lietojuma plānos (Valsts zemes dienests), kā arī LR 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jānodrošina kontrole par to ievērošanu.  

 Virszemes ūdeņu izmantošanas mērķi ir: 

 ūdens uzkrāšana un novadīšana, 

 tūrisma, sporta nodarbības un rekreācija, 

 ūdenssaimniecība, 

 ūdens ņemšana ugunsdzēsības vajadzībām. 

 

Peldūdeņi 

 

Pašlaik Rušonas pagasta teritorijā nav LR MK 11.08.1998. noteikumu Nr. 300 

nosacījumiem atbilstošu peldvietu. 

 

Atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 

ūdeņu kvalitāti” peldūdeņi ir normatīvajos aktos noteiktās peldvietas, kā arī ūdeņi, kuros 

peldēšanās nav aizliegta un kuri tradicionāli tiek izmantoti par peldvietām. 

 

Nepieciešams veikt peldvietu ierīkošanu un labiekārtošanu pie Rušonas, Jašas, Bicānu, Zalvu, 

Kaučera, Eikšas ezeriem atbilstoši LR MK noteikumu. Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un 

higiēnas noteikumi" prasībām. 
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Rušonas  ezers 

 

Atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 

ūdeņu kvalitāti” Rušonas ezers ir pieskaitāmā prioritāriem zivju. Šajos ūdeņos nepieciešams 

veikt ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju 

populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus. 

 

Saskaņā ar Civillikumu Rušonas ezers atzīts par publisku, tātad izmantojamu cilvēku atpūtai. 

Gar publiskām ūdenstilpēm tauvas joslas platums ir 10 m. Piekrastes zemes īpašnieks 

nedrīkst tauvas joslā veikt nekādu darbību, šo joslu nedrīkst norobežot.  

 

Rušonas ezerā ir nepieciešamas paredzēt pasākumus zivju resursu saglabāšanai un 

palielināšanai. 

 

 

4.1.6. Grunts un gruntsūdeņu piesārņojums 

    

Rušonas pagastā grunts un gruntsūdeņu piesārņojumam ir lokāls raksturs. Pagasta teritorijā 

nav veikta grunts un gruntsūdeņu izpēte.  

Grunts un gruntsūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem varēja rasties laikā, kad tika 

ekspluatēta degvielas uzpildes stacija. Pagasta teritorijā piesārņojums ar naftas produktiem un 

svinu varētu būt dzelzceļa, autoceļu un arī degvielas uzpildes stacijas pieguļošo teritoriju 

augsnē. 

Transporta radītais augšņu piesārņojums vērtējams kā nebūtisks, lai gan pagasta 

teritoriju šķērso šoseja Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas 

robeža (Medumi) (A13), 1. škiras autoceļš Krāslava – Preiļi – Madona (P62), 2. šķiras 

autoceļi Preiļi – Gailīši – Krāces stacija (V742). 

Rušonas pagasta pašvaldība piedalās Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas projektā, kurā tiek veidota vienota atkritumu saimniecība. Rušonas pagastā 

nav nevienas darbojošās atkritumu izgāztuves.  
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Pazemes ūdeņi un ūdensapgāde 

    

Rušonas pagasta centralizētai ūdensapgādei tiek izmantoti četri ūdensapgādes urbumi: divi - 

ciemā Kastīre, viens - ciemā Gaiļmuiža, viens - ciemā Bašķi. 

        Likumā „Par zemes dzīlēm” pazemes ūdeņi ir pasludināti par valsts nozīmes derīgajiem 

izrakteņiem. Tādejādi liela uzmanība pievēršama pazemes ūdeņu resursiem, to ilgspējīgai 

izmantošanai un aizsardzībai. Latvijā tradicionāli pazemes ūdeni izmanto kā dzeramo ūdeni 

un minerālūdeni, kā arī rūpniecības un sadzīves vajadzībām. 

 Rušonas pagasta teritorijas ūdensapgādē 100% izmanto pazemes ūdeņus. Pazemes 

ūdeņiem izšķir divu veidu pazemes ūdensgūtnes tipus – no gruntsūdeņiem (akām un 

urbumiem līdz 20 m) un artēziskiem urbumiem (starpslāņu ūdeņiem dziļāk par 20 m). 

Kopumā novada teritorijā atrodas 21 urbumi – ūdens ņemšanas vietas. Lielākajai daļai 

privātīpašnieku nav līdzekļu urbumu tamponēšanai, netiek izrādīta iniciatīva arī ūdens 

ņemšanas atļauju kārtošanai. Savukārt pašvaldības funkcijās un budžetā nav paredzēts 

kontrolēt šos jautājumus. Teritorijas plānojumā visas nedarbojošās akas, kas nav rezerves 

akas, atzīmētas kā perspektīvā slēdzamas – tamponējamas.  

 

2. tabula. Rušonas pagasta artēziskās akas 

Nr

.p.

k. 

Zemes īpašnieks Zemes 

piešķiršana

s datums 

Kadastra Nr. Atrašanās 

vieta  

Gads Dzi

ļu

ms 

Hor. A G 

1 J. Šņepsts  07.08.1995. 7670-04-0124 Jaunmuiža  1967 110 D3gj 37 0,06 

2 A. Luns 31.10.1996. 7670-09-0030 Gelenova 1968 60 D3gj 19 0,9 

3 A. Vaivods 31.10.1996. 7670-07-0100 Kamenka 1969 115 D3gj 35 0,07 

4 A. Ročāns 28.10.1994. 7670-12-0128 Grebeži 1965 180 D3gj 49 0,09 

5 Rušonas 

pag.pad. 

31.10.1996. 7670-07-0144 Liepnieki 1973 150 D3gj   

6 M. Baško 31.10.1996. 7670-07-0018 Kastīre 1969 115 D3gj 32 0,1 

7 B. Stupāns 25.03.1992. 7670-01-0030 Caici 1976 60 D3gj 17 1,2 

8 Rušonas pag. 

pad. 

31.10.1996. 7670-01-0181 Dorza    D3gj   

9 V. Utāns 25.03.1992. 7670-01-0248 Gailīši 1966 91 D3gj 46 0,1 

10 V. Jaudzems  7670-03-0059 Antonišķi  1964 80 D3gj   

11 V. Jaudzems 27.05.1996. 7670-03-0059 Antonišķi 1965 60 D3gj 70 1,0 

12 V. Vaņina 18.02.1992 7670-08-0007 Kliškovas 1969 58 D3gj 11 0,4 

13 J. Baško  18.02.1992 7670-07-0044 Kastīre 1983 125 D3gj 34 0,1 

14 A. Vaivods 18.02.1992 7670-07-0101 Kamenka 1969 115 D3gj 35 0,1 

15 A. Vaivods 18.02.1992 7670-07-0101 Kamenka 1983 125 D3gj 35 0,1 
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16 G. Stupāns 18.02.1992 7670-07-0093 Kastīre 1987 125 D3gjam 34 0,1 

17 V. Jakovļevs 11.12.1992. 7670-08-0130 Sedeži  1989 150 D3gjm 23,8 0,2 

18 J. Baško  18.02.1992. 7670-07-0044 Kastīre 1992 125 D3gj   

19 Rušonas pag. 

pad. 

31.10.1996. 7670-11-0202 Bašķi  1967 165 D3gj 31,4 0,25 

20 Rušonas pag. 

pad. 

25.09.1996. 7670-11-0327 Bašķi  1980 175 D3gj 46,3 0,25 

21 Rušonas pag. 

pad. 

31.10.1996. 7670-07-0162 Kastīre 2004 126 D3gj   

22 V. Pastars   7670-009-016 Gelenova 2005     

 

Teritorijas attīstībā un sakārtošanā Rušonas pagastā pašlaik kā prioritāte noteikta 

ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija.  

 

3. tabula. 

Ņemtā ūdens daudzums Rušonas pagasta lielākajos ūdensapgādes objektos, 

tūkst.m³/gadā  

(2005.gada Formas "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011 apkopojums) 

tai skaitā 
ņemts svaigais ūdens 

Nosaukums 

Kopā 

ņemtais no 

dabīgajie

m ūdens 

Kopā 
Vietu 

skaits 

t.sk. 

izmērīt

s 

Virszemes Pazemes 

Lietus 

ūdeņi 

Rušonu pagasts 54.257 54.257 3 53.077  54.257  

 

 

4. tabula.  

Ūdens izmantošana Rušonas pagasta ūdensapgādes objektos, tūkst.m³/gadā 

(2005.gada Formas "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011 apkopojums) 

 

tai skaitā 
Nosaukums Kopā ražošanas 

vajadzībām 

komun., sadzīves 

vajadzībām 

Ūdeņu 

zudumi 

Rušonu pagasts 54.257  54.257  

 

 Novada ūdeņu izlietojums pārsvarā ir komunālās un sadzīves vajadzības. Centralizēta 

ūdensapgādes sistēma pieejama tikai lielākajos ciemos: Kastīrē un Gailīšos, apkalpojot 341 
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pagasta iedzīvotājus. Pārējie savām komunālajām un saimniecībā nepieciešamos ūdens 

resursus iegūst no urbumiem. 

 Veicot teritorijas attīstības plānošanu liela uzmanība jāpievērš ūdensapgādes 

risinājumam attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Neizmantoti un neapsaimniekoti ūdens 

apgādes urbumi ir viens no potenciāli visbīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas 

avotiem. Izlemjot turpmāko katra konkrētā ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, 

jāņem vērā: 

� urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva; 

� urbuma tehniskais stāvoklis; 

� urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. 

          Ņemot vērā to, ka Civillikumā un likumā “Par zemes dzīlēm” noteikts – pazemes ūdens 

pieder zemes īpašniekam, galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu un tātad arī 

urbumu likvidāciju, jāpieņem zemes īpašniekam, kura zemes gabalā ūdens apgādes 

urbums atrodas.  

 

Ir noslēgts līgums par dzeramā ūdens laboratorisko analīžu veikšanu ar Valsts aģentūras 

Sabiedrības veselības aģentūras Rēzeknes filiāli.  

 

Dzeramā ūdensapgāde un ūdens ieguves urbumi 

 

Ūdens apgādei pagasta teritorijās pamatā tiek izmantoti pazemes ūdeņi. Dažādos laika 

posmos pagasta teritorijā izbūvēti 21 dziļurbums. Pazemes ūdeņu nodrošinājums vērtējams kā 

pietiekams un nākotnē tā izsīkšanas draudi Rušonas pagasta teritorijā nepastāv. 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens ieguvi no pazemes ūdeņiem, arī pārējās ūdens 

ieguves vietās svarīga ir urbumu ekspluatācijas noteikumu un aizsargjoslu ievērošana 

apdzīvotajās vietās ar centralizētu ūdensapgādes sistēmu. 

Veicot pazemes ūdens ieguves urbumu inventarizāciju Rušonas pagasta teritorijā, konstatēts, 

ka bez izmantojamiem urbumiem ir arī pamesti, neizmantoti urbumi. Ir nepieciešama arī 

precizēta īpašnieka identifikācija, ekspluatācijā esošo urbumu nostiprināšana zemesgrāmatā 

kopā ar aizsargjoslu. Neizmantotie urbumi, kuriem ir noņemti sūkņi, atstājot vaļā atveres, var 

būt tiešs pazemes ūdeņu piesārņojuma avots. Sevišķa uzmanība ir jāpievērš pamestajiem 

urbumiem intensīvas infiltrācijas apgabalos, lietderīgi tos tamponēt vispirms.  
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4.1.7. Ūdens kvalitāte un patēriņš 

 

Labs pazemes ūdeņu kvantitatīvais stāvoklis ir tad, ja ilgā laika posmā gada vidējais ieguves 

apjoms nepārsniedz pieejamos pazemes ūdeņu resursus, nodrošinot līdzsvaru starp pazemes 

ūdeņu ieguvi un to resursu atjaunošanos. 

 Labs pazemes ūdensobjekta ķīmiskais sastāvs ir tāds, ka piesārņojošo vielu 

koncentrācijas: 

� neliecina par sālsūdeņu vai cita veida intrūziju, izņemot dabisko 

hidroģeoķīmisko anomāliju teritorijas; 

� nepārsniedz kvalitātes normatīvus, kas noteikti pazemes ūdens kvalitātes 

kritērijos; 

� elektrovadītspējas izmaiņas nenorāda uz sālsūdeņu vai cita veida intrūziju. 

 

Pēc bakterioloģiskajiem rādītājiem dzeramā ūdens kvalitāte paraugos praktiski vienmēr 

atbilda normatīvo aktu prasībām. Pieļaujamā dzelzs (Fe) koncentrācija ir ne vairāk kā 0,2 

mg/l. Problēma tika risināta, veicot ūdenstorņu un ūdensvada tīkla skalošanu un dezinfekciju.  

  

5. tabula. Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija ciematos 
Apdzīvotās 

vietas 
nosaukums 

Pieslēgto 
iedzīvotāju skaits 

Ūdens ieguve 
2003. gadā, m3 

Tīklu 
garums, km 

Ūdensapgādes 
sistēma 

Kanalizācijas 
sistēma 

Kastīre 248 - ūdensapgāde 
230 - kanalizācija 

38 438  5.5 3 2.5 

Bašķi  61- ūdensapgāde 
61 - kanalizācija 

4400 0,996 0,34 0,656 

Gailīši 130 - ūdensapgāde 
35 - kanalizācija 

10 950 2.2 2 0.2 

 

Privātmāju īpašnieki pārsvarā izmanto gruntsūdens grodu akas, kuru ūdenī varētu būt 

paaugstināts organisko vielu daudzums, kas saistīts ar humusvielu ieskalošanos. Īpaši 

jāatzīmē paaugstināts slāpekļa savienojumu saturs aku ūdenī. Nopietna problēma varētu būt 

bioloģiskais piesārņojums – vienšūņi, aļģes un mikroorganismi. Šo problēmu varētu risināt, 

uzlabojot individuālo un lokālo ūdensapgādes sistēmu uzlabošanu un virsējo slāņu 

gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņošanu. 
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4.1.8. Notekūdeņu kvalitāte 

 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana centralizēti tiek organizēta Kastīres un Gaiļmuižas 

ciematos.  

6. tabula 

Ūdens novadīšana Rušonas pagasta virszemes ūdens objektos, tūkst.m³/gadā 

(2004.gada Formas "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011 apkopojums) 

 

tai skaitā 

Nosaukums 

Novadīšanas 

vietu skaits 

(izplūdes) 

Kopā novadītie 

notekūdeņi 
Ar att. 

norm. tīri 

Ar att. 

norm. 

netīri 

Bez att. 

norm. 

netīri 

Rušonu pagasts 3 20.296 20.296   

 

7. tabula 

Rušonas pagasta mehāniskās attīrīšanas iekārtu raksturojums, tūkst.m³/gadā 

(2005.gada Formas "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011 apkopojums) 

 

Attīrīšanas pakāpe 
Nosaukums Skaits 

Jauda 
(tūkst.m3/dnn) 

Notekūdeņu 
daudzums Pirmējā 

attīrīšana 
Otrējā 

attīrīšana 
Rušonu 
pagasts 

1  1.180 1.180  

 

 Notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas mērķis ir samazināt mehāniskos piemaisījumus, 

izmantojot sietus, redeles, smilšu ķērājus, dažādus notekūdeņu nostādinātājus. 2005. gadā 

viena mehāniskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, par kuru iesniegts valsts statistikas pārskats 

„Nr.2– Ūdens” uz kurām novadīts 1.180 tūkst. m³ notekūdeņu, kuriem tiek veikta tikai 

pirmējā attīrīšana. 

8. tabula 

 Rušonas pagasta bioloģisko attīrīšanas iekārtu raksturojums, tūkst.m³/gadā 

(2005.gada Formas "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011 apkopojums) 

Attīrīšanas pakāpe 
Nosaukums Skaits 

Jauda 
(tūkst.m3/dnn) 

Notekūdeņu 
daudzums Pirmējā 

attīrīšana 
Otrējā 

attīrīšana 
Rušonu 
pagasts 

2 0.300 19.116 14.544 4.572 
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 Atkarībā no bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu spējas attīrīt notekūdeņus, vidē 

tiek novadīti notekūdeņi ar dažādu attīrīšanas pakāpi. Pagastā esošās bioloģiskās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas to lielās uzstādītās jaudas un mazās novadītās slodzes dēļ nespēj kvalitatīvi 

attīrīt uz tām novadītos notekūdeņus. Nepieciešams rekonstruēt esošās vai uzstādīt jaunas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izmantojot progresīvās tehnoloģijas.  

 

9. tabula 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda un noslodze 

Apdzīvotās vietas 

nosaukums 

Tips Jauda, 

m3/gadā 

Notekūdeņu novadīšana 

Kastīre Bio-60 14 205 Novadīti uz bioloģisko dīķi, tālāk 

uz Jašas upi 

Bašķi    

Gailīši Smilšu-

grants 

filtrs 

1 519 Novadīti uz septiķiem, tālāk uz 

novadgrāvi 

 

Paskaidrojumi: 

pirmējā attīrīšana – mehāniskā vai ķīmiskā notekūdeņu attīrīšana, kurā novadīto 

notekūdeņu BSP tiek samazināts ne mazāk kā par 20% un kopējais suspendēto vielu 

daudzums samazināts ne mazāk kā par 50% attiecībā pret ienākošo slodzi; 

otrējā attīrīšana – tādu tehnoloģiju izmantošana, kur galvenokārt veic bioloģisko 

attīrīšanu. Kas spēj nodrošināt no NAI izplūstošo notekūdeņu normatīvu attīrīšanu. 

 
10. tabula. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana 

Rādītāji Raksturojums 
Dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums  Dūņas tiek nostādinātas 
Dūņu uzkrājēja tilpums, m3 10 
Toksisko vielu piemaisījums/Smago metālu saturs dūņās - 
Vidējais saražotais dūņu sausnes daudzums gadā, tonnas - 
Uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas 
tehnoloģiskais risinājums 

Uzkrātās notekūdeņu attīrīšanas 
dūņas (ap 1m3/g) izmanto 

lauksaimniecībā 
 
Dūņu analīzes nav veiktas. Tīklā neieplūst ražošanas notekūdeņi, tādēļ nepastāv NAI dūņu 

piesārņojuma risks ar smagiem metāliem vai toksiskām vielām. 
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Kanalizācija 

 Centralizēta kanalizācija pieejama tikai novada ciematos Kastīrē un Gailīšos, ko 

izmanto 650 pagasta iedzīvotāji. 

 Notekūdeņus piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilst 22.01.2002. MK noteikumos 

Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktām piesārņojošo vielu 

robežkoncentrācijām. 

 Rušonas pagasta padome ir noslēgusi līgumu ar akreditētu laboratoriju par notekūdeņu 

testēšanu  ieplūdē attīrīšanas iekārtās un izplūdē no attīrīšanas iekārtām. 

 Izvērtējot testēšanas rezultātu atbilstību MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām, attīrīšanas iekārtas BIO-100 un BIO-50 veic 

kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu. 

 Pašlaik Rušonas pagasta teritorijā ir ļoti daudz iedzīvotāju, kas izmanto dažādus 

individuālus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas risinājumus. Tie rada Nkop un Pkop slodzi uz 

virszemes ūdenstecēm un ūdenstilpēm un norāda uz centralizētas notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas nepieciešamību vietās, kur tas tehniski un ekonomiski iespējams. Iespējamais 

risinājums ir jaunu pieslēgumu veidošana vai jaunu mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

būvniecība, notekūdeņu attīrīšanā izmantojot alternatīvās tehnoloģijas – mākslīgās mitrzemes, 

infiltrāciju, dīķus ar fosfora ķīmisku izgulsnēšanu u.tml. Kā viens no iespējamiem 

risinājumiem individuālo māju notekūdeņu apsaimniekošanai – ir krājbedru izbūve 

notekūdeņu savākšanai, paredzot to izvešanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Galvenās 

prasības ir to hermētiskums un pietiekama ietilpība, lai nodrošinātu mājsaimniecības 

notekūdeņu uzkrāšanu. 

 Ņemot vērā to atrašanos tiešā upju un ezera krastos un to tuvumā, kā arī 

saimniekošanas veidu - mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošana ierobežotā platībā, 

kā arī individuālās notekūdeņu novadīšanas sistēmas vai to trūkumu, var pieņemt, ka no šīm 

teritorijām ūdeņos nonāk slāpekļa un fosfora un citu piesārņojošo vielu daudzums. 

Precīzākiem aprēķiniem nepieciešams veikt katras teritorijas detalizētu apsekojumu. 

 

 

4.1.9. Atkritumu apsaimniekošana 

 

 Rušonas pagasta teritorijā neatrodas neviena atkritumu izgāztuve. Rušonas pagasta 

teritorijā neatrodas neviena atkritumu izgāztuve. Par atkritumu izvešanu ir noslēgts līgums ar 

SIA ”Eko – Latgale”, kas tad arī nodarbojas ar atkritumu izvešanu. Pagastā ir izvietoti 17 lieli 
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(750 l) atkritumu konteineri. Laika periodā no 01.09.2006.- 31.12.2006. ir izvesti 146,30 m3 

atkritumu. 

 VARAM BOVU “Vides projekti nacionālā programma 500-” veikusi Dienvidlatgales 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu 2002. gadā, kurā ir noteiks, ka atkritumu 

poligons atradīsies Demenē un būvniecība tiks pabeigta 2007. gada vidū lai tiktu izveidota 

viena liela atkritumu izgāztuve, uz kuru tad tiks nogādāti arī Rušonas pagasta sadzīves 

atkritumi.  

11.tabula 

Rušonas pagasta atkritumu konteineru izvietošana shēma. 

 

Nr. 
p.k. 

Izvietošanas vieta Skaits, gab. 

1. “Aglonas stacija”  3 
2. SCO dzīvoj. mājas “Bašķos” 2 
3. SIA “Tauma Eikša” dzīvoj.mājas “Bašķos” 2 
4. Rušonas pamatskola 1 
5. Kastīres ciemata daudzdzīvokļu mājas 4 
6. Kastīres ciemata līvānu mājas 2 
7. Gailīšu pamatskola 1 
8. Gailīšu ciemata daudzdzīvokļu mājas 1 
9. Gailīšu ciemata līvānu mājas 1 

10. Sociālais aprūpes centrs “Rušona” 1 
 KOPĀ 17 

 

 Nozīmīgs jautājums ir dzīvnieku līķu apsaimniekošana. Saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām dzīvnieku līķi ir jāsavāc hermētiskās tvertnēs un jānodod licencētai atkritumu 

apsaimniekotāj organizācijai, kas veiks to utilizāciju. 

 

Lauku māju iedzīvotāji cietos atkritumus savāc un dedzina uz vietas. Dabas piesārņojuma 

gadījumi Rušonas pagasta teritorijā nav konstatēti. 

4.1.10. Atmosfēras gaisa piesārņojums 

 

 Rušonas pagasta teritorijā nav veikti konkrēti mērījumi par gaisa, piesārņojuma 

līmeni. Ņemot vērā saimnieciskās darbības aktivitātes pagasta teritorijā, var secināt, ka 

atmosfēras piesārņojums Rušonas pagastā nav aktuālo vides jautājumu lokā. Mājokļu u.c. 

objektu siltumapgāde ir decentralizēta un tās vajadzībām tiek izmantota koksne, kas, ņemot 

vērā nelielos apjomus un salīdzinoši videi draudzīgu kurināmu (koksni) būtisku piesārņojumu 

nerada.  
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 Lai nodrošinātu gaisa kvalitāti cilvēka veselības un ekosistēmas aizsardzībai tiek 

noteikti gaisa kvalitātes normatīvi (2003. gada 21. oktobra LR MK noteikumi Nr.588 

„Noteikumi par gaisa kvalitāti”), kas paredz pieļaujamo gaisa piesārņojuma līmeni. Gaisa 

kvalitātes normatīvus nosaka: sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdam un dioksīdam, putekļiem 

PM10 un PM2,5, svinam, ozonam, benzolam, oglekļa oksīdam. 

 Lai novērtētu gaisa piesārņojuma līmeni piesārņojošām vielām, kurām nav noteikti 

gaisa kvalitātes normatīvi, izmanto gaisa kvalitātes mērķlielumus, kas norādīti LR MK 

noteikumu Nr.588 8.pielikumā (gaisa piesārņojuma līmenis, kuru pārsniedzot var radīt 

kaitējumu cilvēka veselībai vai videi kopumā). 

 Rušonas pagasta  teritorijā nav lielu ražojošu uzņēmumu, kas būtiski varētu ietekmēt 

atmosfēras gaisa kvalitāti. Lielākie gaisa piesārņojuma avoti pagastā ir izglītības un kultūras 

iestāžu katlu mājas, dzīvojamo māju dūmvadi, kokapstrādes uzņēmumu ventilācijas iekārtas. 

Rušonas pagasta teritorijā nav izdarīti gaisa kvalitātes mērījumi uz ceļiem, taču ir pamats 

domāt, ka transporta līdzekļu piesārņojums varētu atstāt zināmas sekas uz apkārtējās vides 

kvalitāti. Tāpat novadā atrodas 1 DUS, kas varētu radīt gaisa piesārņojumu ar gaistošajiem 

organiskajiem savienojumiem. 

12.tabula.  

Kurināmā izlietojums, 2005 (LVA dati, 2005) 

 

Organizācijas 

nsaukums 

Kurināmā 

veids  

 

Mērvie

nība 

Izlietots  

Sēra 

saturs 

%  

Kopā*

Kn 

Rušonas 
pagasta 
pārvalde    

Koksne   Tonnas   120   0   42   

Rušonas 
pamatskola    

Koksne   Tonnas   120   0   42   

 

Kurināmam sadegot, gaisā tiek izmestas dažādas vielas. Uzskaitīti tiek: putekļi, oglekļa oksīdi, 

slāpekļa oksīdi, sēra dioksīds, vanādija (V) oksīds, piesārņojums tiek uzskaitīts tonnās gada laikā. 

Pēdējā laikā tas īpaši nav mainījies. Koksnes dedzināšanas rezultātā gaisā tiek izmestās cietās daļiņas, 

bet to var samazināt, aprīkojot kurtuves ar pelnu uztvērēju.  

Rušonas pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Daugavpils –Rēzekne. Dzelzceļa līnijas 

esamība vides situāciju Rušonas pagastā šobrīd būtiski neietekmē. Pētījumi šajā jomā nav 

veikti. 
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4.1.11. 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” 

Rušonas pagastā ir veikta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana atbilstoši 

2001.gada 11.novembra noteikumiem Nr.483 “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 

apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām.   

Potenciāls augsnes un gruntsūdens piesārņojums ar naftas produktiem varētu tikt konstatēts 

autoceļu dzelzceļa sliežu ceļa -Rēzekne – Daugavpils un A -13 Krievijas robeža (Grebņeva) – 

Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) tiešā apkārtnē un ap autoceļiem, bet, tā kā 

konkrētās izpētes nav veiktas, objektīvi novērtēt esošo piesārņojuma pakāpi ir apgrūtinoši. 

LVA piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmā ( skatīts. 2006.g. 

martā), kā potenciāli piesārņotas minētas A. Stubura zemnieku saimniecība „Kļavas”, kas 

nodarbojas ar koksēšanas produktu ražošanu(ģeogrāfiskās koordinātas pl. 56gr.17’7’’,gar. 

26gr.52’7’’) Ģeoloģiskā situācija ražotnes vietā- smilts, mālsmilts, bet tuvākā māja un aka 

atrodas 50 m attālumā. SIA „Angro” nodarbojas ar koksnes lokšņu un taras dēlīšu 

ražošanu(ģeogrāfiskās koordinātas pl.56gr15’18’’, gar. 26gr.54’27’’). Uzņēmumā darbojas 

kokapstrādes iekārtas, kurās tiek pārstrādāts vairāk nekā 3000 m3 zāģbaļķu gadā un saražotā 

produkcija pārsniedz 1000 m3 gadā. Šiem uzņēmumiem ir izsniegtas B kategorijas 

piesārņojošo darbību atļaujas.  

 Rušonas pagasta padomei attīstības perspektīvu ietvaros savā administratīvajā teritorijā 

būtu jāizstrādā piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu monitoringa programma, jo pagasta 

teritorijas piesārņotās un piesārņojošās vietas apzinātas ļoti nepilnīgi, jāveic potenciāli 

piesārņoto vietu apzināšanu un jāpiesaista līdzekļi piesārņojuma rakstura un līmeņa izpētei, jo 

izņemot uzņēmumus, kas darbojas saskaņā ar B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju 

nosacījumiem, pārējās potenciāli piesārņotās vietas un to piesārņojuma apjoms vien konstatēts 

aptuveni, izmantojot vien apsekošanas un vizuālās konstatācijas metodes Gadījumā, ja tiks 

konstatēts, ka piesārņojums pārsniedz maksimāli pieļaujamās normas, izstrādāt sanācijas 

programmu un veikt piesārņoto vietu sanācijas darbus. 

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 
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pierādīts ar izpētes un analīžu rezultātiem. Pagastā padomju saimniecības gados izveidoto 

teritoriju nav mazums: ietilpst gan bijušās fermas, gan siltumnīcas, noliktavas un citas bijušo 

lielsaimniecības kompleksam piederošās teritorijas: padomju laika lielfermas, bijušās 

degvielas uzpildes stacijas u.c. Pašlaik šīs teritorijas, izņemot tās, no kuru īpašniekiem ir 

saņemti iesniegumi par atstāšanu par ražošanas teritorijām, plānojumā atzīmētas kā 

rekultivējamas. 

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. Tāda ir Rušonas pagastā ir a/s „Preiļu siers” bijusī 

naftas – mazuta bāze. 

 Potenciālās pazemes ūdeņu piesārņojuma vietas ir bijušo fermu ūdensapgādes 

urbumi, kuru izmantošana mūsdienās nav aktuāla - no LVĢMA datu bāzē fiksētajiem 

urbumiem, šobrīd netiek izmantoti neviens; neizmantotie urbumi nav atbilstoši iekonservēti 

vai tamponēti. 

 Neizmantoto dziļurbumu apsaimniekošanas statusa precizēšana un nodrošināšana pret 

piesārņošanu (iekonservēšana vai tamponēšana) ir viena no prioritārajām darbībām Rušonas 

pagastā, lai konkretizētu potenciālos piesārņojuma avotus. 

 

4.1.12. Paaugstināta riska teritorijas un objekti  

 

Rušonas pagasta teritorija neietilpst īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas 

prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības radītā piesārņojuma ar 

nitrātiem (LR MK 18.12.2001. noteikumi Nr. 531). 

 

Paaugstināta rūpnieciskā riska objekti pagastā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.259 

19.06.2001. “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas 

pasākumi” nav konstatēti. 

 

Plūdu riska teritorijas 

Rušonas pagasta teritorijā nav izteikti bīstamu applūstošu teritoriju. Plūdi ir lokāli, nav 

ilgstoši, postījumi parasti ir nelieli.  

 

Valsts aizsardzības teritorijas un objekti, civilās aizsardzības objekti 
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Ārkārtējo situāciju iespējamie cēloņi Rušonas pagasta teritorijā: transporta avārijas uz 

autoceļiem; ugunsgrēki cilvēku masu pulcēšanās vietās – tautas namā, skolā, dzīvojamās 

apbūves teritorijās, uzņēmumos, sausajos vasaras periodos - mežu masīvos un kūdras purvos; 

ūdensvadu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas; drošības noteikumu neievērošana uz 

ūdens; pavasaros un lietavu laikā iespējami plūdi applūstošajās teritorijās.   

 

Rušonas pagasta teritorijā nav valsts aizsardzības teritorijas, kā arī rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu, kas tehnoloģiskajos procesos izmantotu videi bīstamas vielas.  

Neskatoties uz to ir jāparedz pagasta teritorijā strādājošo dzīvojošo cilvēku apziņošanas 

sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumā. 

Kā sprādzien vai citādi ugunsbīstamu riska objekts ir jāmin arī dzelzceļa līnija Daugavpils –

Rēzekne un perspektīvais Valsts galvenais autoceļš A13, pa kuru tiek veikti bīstamo kravu 

pārvadājumi, kā arī gāzes vads Upmala- Preiļi – Rēzekne. 

 

No riska objektiem saistībā ar masu pulcēšanos ir atzīmējams atpūtas laukums Kastīres ciema 

centrā pie daudzdzīvokļu mājām.  

 

Ugunsdzēsības vajadzībām pagasta teritorijā ir izmantojamas vairākas ūdens ņemšanas vietas:  

• Gaiļmuižā – Salmeja ezers,  

• Kastīrē – Jašas upe, 

• hidranti, 

• Aglonas stacijā –dīķis Aglonas ielā 2. 

Dzīvojamās mājās, sabiedriskās ēkās, ražošanas objektos, vasarnīcu apbūves teritorijās 

pie Eikšas un Kaucera ezeriem u.c. nepieciešams ievērot 2004.gada 17.februāra MK 

noteikumus Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

13.tabula 

 Ūdens ņemšanas vietas ugunsnelaimju gadījumiem 

Nr. p.k. Ūdenstilpne Esošais stāvoklis Atrašanās vieta, adrese 

1.  Jašas upe, pie aizsprosta – 
regulatora  

Labs, ir piebraucamais 
ceļš 

Kastīre, Upes ielā  

2.  dīķis Paredzēt tīrīšanu Gaiļmuiža, pie sociālās 
aprūpes centra 

3.  dīķis Paredzēt tīrīšanu Aglonas stacija, Krasta ielā 
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4.  hidrants Darbojas  Kastīre, Liepu iela 5a, pie 
skolas 

5.  dīķis Paredzēt tīrīšanu Aglonas stacija, 
Naudaskalna ielā 

 

Ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdens ņemšanas vietu izvietojums parādīts 

kartogrāfiskajā materiālā „Civilā aizsardzība un paaugstināta riska teritorijas, potenciāli 

piesārņotās vietas”. 

Ārkārtas situāciju rīcību, resursus ārkārtas situāciju pārvarēšanai un apziņošanas 

sistēmu paredz Riebiņu novada civilās aizsardzības pasākumu plāns. 

 
14.tabula 

 Rušonas pagasta potenciālie ārkārtējo situāciju cēloņi un riska teritorijas. 
 

Ārkārtējo situāciju cēloņi Riska teritorija un objekti 
Transporta avārijas Autoceļi: Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – 

Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums), Krāslava – Preiļi 
– Madona, Preiļi – Gailīši – Krāces stacija, Pievedceļš 
“Zilānu” karjeram, Kastīre – Kategrade – Kameņeca – 
Kapiņi, Pievedceļš Aglonas stacijai, Aglonas stacija – 
Aizkalne – Babri, Pievedceļš “Kankuļu” karjeram. 
Dzelzceļš: Daugavpils – Rēzekne – Sanktpēterburga. 

Ugunsgrēki DUS, sausajos vasaras periodos mežu masīvi un kūdras 
purvi. 

Avārijas enerģētikas un 
komunālās saimniecības 
objektos 

Ūdensvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, DUS, Ignalinas 
AES, gāzes vads Upmala-Preiļi-Rēzekne.  

Dabas katastrofas Rušonas ezera līmeņa celšanās, kā arī ūdens līmeņa 
celšanās citos pagasta teritorijā esošajos ezeros un upēs. 

Cilvēku masu pulcēšanās 
vietas 

Pasākumi kultūras namā, svētceļnieku pieplūdums 13 – 15 
augustā, sporta sacensības. 

Plūdu riska teritorijas - 
Drošības noteikumu 
neievērošana uz ūdens 

Rušonas ezers un pārējie pagasta ūdeņi – peldēšanas un 
zemledus (arī vasarā no laivām) makšķerēšana. 

 
Ugunsbīstamas ir apkures sistēmas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās nav bijusi 

paredzēta individuālā apkures sistēmas ieviešana. 

Paaugstināta bīstamība ir pagasta mežos (37,6 % no pagasta teritorijas sastāda meži), 

kā arī neapsaimniekotajos īpašumos kūlas dedzināšanas iespējamība. 

Teritorijas ap gāzes vadu Upmala - Preiļi – Rēzekne. 

Rušonas pagastā izvietota pārvietojamā vējenerģētikas iekārta (6m augstumā)(skat. 

kartogrāfiskajā materiālā). 
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Rušonas pagastā nav izveidota sava ugunsdzēsēju brigāde, kā arī nav ugunsdzēsēju 

inventāra. 

Potenciāli piesārņotas vietas Rušonas pagastā: 

• Liels skaits nesakārtotu urbumu, pastāv pazemes ūdeņu piesārņojuma risks; 

• Dzelzceļa teritorija 100m platumā uz katru pusi no dzelzceļa malējās sliedes; 

• a/s Preiļu siers mazuta bāze Aglonas stacijā; 

• Rušonas pagasta teritorija atrodas Ignalinas AES 100 km aizsardzības zonā. 

Bez uzskaitītajiem objektiem pastāv arī daudz citi paaugstināta riska objekti un 

teritorijas kokapstrādes uzņēmumi, kultūrvēsturiskie objekti u.c., taču šo objektu aizsargjoslas 

tiek noteiktas ar „Aizsargjoslu likumu”, skatīt apbūves noteikumu sadaļu Aizsargjoslas, un to 

izvietojums parādīts kartogrāfiskajā materiālā „Civilā aizsardzība un paaugstināta riska 

teritorijas, potenciāli piesārņotās vietas”. 

 

Pašvaldības esošā finansējuma ietvaros, kā arī ņemot vērā to, ka pagasta teritorija ir 

sasniedzama VUGD Preiļu nodaļas posteņa apkalpes robežās, atsevišķa pašvaldības 

ugunsdzēsības formējuma veidošana netiek paredzēta. 

Teritorijas plānojums nosaka: 

- saglabāt un uzturēt lietošanas kārtībā ugunsdzēsības ūdenskrātuves; ierīkot 

ugunsdzēsības ūdensapgādi pie dabīgām un mākslīgām ūdenskrātuvēm, nodrošināt visus 

ūdenstorņus un ugunsdzēsības hidrantus ar ierīcēm ugunsdzēsības tehnikas sūkņu 

pievienošanai; ugunsdzēsības hidrantus un ūdens ņemšanas vietas, kā arī virzieni uz tām 

jānorāda ar atbilstošām gaismu atstarojošām zīmēm; 

- izstrādāt un apgūt pasākumu plānu ārkārtējo situāciju gadījumiem un informēt 

iedzīvotājus par rīcību ārkārtējo situāciju gadījumos; paredzēt ārkārtējo situāciju 

gadījumos ēkas, telpas iedzīvotāju evakuācijai un īslaicīgai uzturēšanai, kā arī sociālo 

nodrošināšanu; 

- ierīkot pagasta iedzīvotāju apziņošanas sistēmu ārkārtas situāciju gadījumiem  

- jebkurā gadījumā par veiktajiem pārplānojumiem, pārprofilējumiem ēkās un telpās, 

celtnēs un objektos, celtniecību pagasta teritorijā, neatkarīgi no īpašuma veida, ziņot un 

saskaņot ar Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienestu (Aglonas iela 20, Preiļi, LV 

5301); jebkuru jaunceltni, rekonstruētu, pārprofilētu, atjaunotu objektu nodot 

ekspluatācijā Valsts ugunsdrošības uzraudzības pārstāvim LR likumdošanā noteiktajā 

kārtībā. 
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- ražošanas uzņēmumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt rūpniecisko avāriju 

riska novērtējumu un izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmas, objektu 

avārijas gatavības un civilās aizsardzības plānus. 

 

Trokšņa traucējumi 

Trokšņa traucējumi Rušonas pagasta teritorijā ir attiecināmi uz transporta radītiem 

traucējumiem. Trokšņa mērīji gar esošiem ceļiem, t.sk maršrutos nav veikti. Ņemot vērā 

niecīgo satiksmes plūsmu un dabīgo barjeru (apaugums, reljefs) var pieņemt, ka satiksmes 

trokšņa radītā problēma nepastāv.  
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4.2. Vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokuments var būtiski 

ietekmēt 

    

Ūdenstilpju un ūdensteču teritorijas 

 

Rušonas pagastā virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte vērtējama kā laba. Saskaņā ar 

teritorijas plānojumu dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai tiks veikta ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija un jaunu pieslēgumu veidošana Kastīres ūdensapgādes sistēmai. Pazemes 

ūdeņu nodrošinājums pagastā vērtējams kā pietiekams, bet to kvalitāti apdraud pagasta 

teritorijā esošie neizmantotie ūdensapgādes urbumi. Pagasta plānošanas dokumentu izstādes 

gaitā ir veikta esošo ūdensapgādes urbumu apsekošana, bet nav noteikta visu neizmantojamo 

urbumu tālākās ekspluatācijas nepieciešamība saistībā ar plānoto teritorijas attīstību.  

 

Pagasta teritorijā esošās attīrīšanas iekārtas Kastīrē, Bašķos un Gaiļmuižā nodrošina 

notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Teritorijas 

plānojumā tiek paredzēta esošā kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un jaunu pieslēgumu 

veidošana. Plānošanas dokumentā ir noteiktas prasības notekūdeņu savākšanai, piemēram, 

krājbedru izbūvei, un novadīšanai no dzīvojamām ēkām, kuras netiks pieslēgtas centralizētai 

notekūdeņu savākšanas sistēmai. Galvenās prasības krājbedru izbūvei ir to hermētiskums un 

pietiekama ietilpība notekūdeņu uzkrāšanai līdz to izvešanai uz notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām. 

 

Ūdens resursu piesārņošanu var izraisīt vides prasībām neatbilstošu kūtsmēslu un 

šķidrmēslojuma krātuvju izveidošana un ekspluatācija. Pagasta plānojumā nav noteiktas 

īpašas prasības minēto krātuvju izbūvei un izmantošanai, jo šīs prasības ir noteiktas nozaru 

noteikumos (27.07.2004. MK noteikumi Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību 

veikšanai dzīvnieku novietnēs”). 

 

Rušonas pagastā esošie virszemes ūdensobjekti ir raksturojami kā augstas (Rušonas pagasts) 

un labas ekoloģiskās kvalitātes. Tiek plānots veicināt pasākumus zivju resursu saglabāšanai 

un palielināšanai, ka arī makšķerēšanas un zvejas tūrismu attīstībai.  
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Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas  

 

Rušonas pagastā derīgo izrakteņu atradņu pases ir izsniegtas 5 atradnēm. Visizplatītākie ir 

smilts - grants resursi, daļa no tiem ir piemēroti izmantošanai ceļu būvē. Esošās smilts- grants 

atradnes rūpnieciski netiek izmantotas. Plānošanas periodā ir paredzēta derīgo izrakteņu 

atradņu apgūšana. 

 

Atkritumu apsaimniekošana 

 

Rušonas pagasts ir iesaistījies Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas projektā, kura 

ietvaros tiks izveidota moderna atkritumu apsaimniekošanas. 

  

Piesārņotas vietas 

 

Rušonas pagastā ir apzinātas piesārņotās un potenciāli piesārņotās, kurās ir konstatēts vai 

prognozēts iespējamais grunts un gruntsūdeņu piesārņojums. Pagasta teritorijā ir sastopamas 

arī vizuāli degradētas teritorijas, kas veidojušās bijušo lielfermu, citu ražošanas objektu vietās 

un kuru atspoguļošana teritorijas plānojumā būtu izvērtējama. 

• Liels skaits nesakārtotu urbumu, pastāv pazemes ūdeņu piesārņojuma risks; 

• Dzelzceļa teritorija 100m platumā uz katru pusi no dzelzceļa malējās sliedes; 

• a/s Preiļu siers mazuta bāze Aglonas stacijā. 

 

Aizsargājamās dabas teritorijas 

 

Rušonas pagastā ir noteiktas 3 teritorijas ar Eiropas nozīmes „Natura 2000” aizsardzības 

statusu: 

• Dabas liegums „Rušonu ezera salas”; 

• Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”; 

• Dabas liegums „Jašas - Bicānu ezers”. 

 

Teritorijas plānotā izmantošana nodrošina minēto aizsargājamo teritoriju saglabāšanu un 

aizsardzību.  

 

• Detalizētāka pagasta floras un faunas izpēte ir veikta dabas ainavu parkam „Kaučers”; 
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dabas liegumam „Jašas - Bicānu ezers”, aizsargājamo ainavu apvidum „Kaučers” ir veikta 

priekšizpēte un 2007. gadā tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns.  

 

Mežsaimnieciskās teritorijas 

 

Rušonas pagastā prioritāte ir mežu saimnieciska izmantošana. Aizsargājamās teritorijas meža 

zemēs sastāda 22 % no kopējās teritorijas. 

 

Lauksaimnieciskās teritorijas 

 

Rušonas pagasta lauksaimniecībā izmantojamo zemju novērtējums zems - 29 balles. 5,1 % no 

lauksaimniecībā izmantojamām zemēm cieš no pārlieka mitruma, kas daļēji saistīts ar esošās 

meliorācijas sistēmas slikto stāvokli. Pagastā notiek neapsaimniekoto meliorēto un kultivēto 

platību degradēšanās, dabiskā zemju transformācija, ceļu izzušana, kas var novest pie 

mozaīkveida ainavas izzušanas.  

 

Plānošanas dokumentā ir apskatīts jautājums par dzīvnieku līķu noglabāšanu. Saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām dzīvnieku līķi ir jāsavāc hermētiskās tvertnēs un jānodod licencētai 

atkritumu apsaimniekotāj organizācijai, kas veiks to utilizāciju. 

 

Tūrisma un rekreācijas teritorijas 

 

Rušonas pagasta attīstībā nozīmīga vieta tiek iedalīta tūrisma nozares attīstībai, īpaši izdalot ar 

makšķerēšanu saistītās aktivitātes Teritorijas plānojumā ir izdalītas plašas perspektīvās 

tūrisma attīstības teritorijas Zolvu, Rušonas, Bicānu, Kategrādes, Kaučera, Salmeja, Jašas un 

Eikša ezeriem piegulošajās platībās. 

 

 

4.3. Plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi 

novērtējums 

Pašvaldības teritorijas plānojums ir nozīmīgs dokuments, kura realizācija atstāj ievērojamu 

ietekmi uz visas teritorijas attīstību, kā arī uz dabas un vides stāvokli pašvaldības teritorijā un 

tai piegulošajās teritorijās. No teritorijas plānojuma izstrādes kvalitātes lielā mērā ir atkarīga 

dabas vides un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāte. 
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Rušonas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts ņemot vērā sekojošus teritorijas atļautās 

(plānotās) izmantošanas pamatprincipus:  

  

Mājokļu kvalitātes uzlabošana:  

Dzīvojamais fonds un sabiedriskās lietošanas zonas tiek atjaunotas ciešā sadarbībā ar 

vietējiem uzņēmējiem 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 un ciemiem.  

 

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 uzmanība sabiedrisko 

teritoriju labiekārtošanai un atjaunošanai Rušonas, Bicānu, Jašas ezeru piekrastēs, 

pakalpojumu sniegšanas vietu tuvumā, iepirkšanās vietu apkārtnē. 

 

Ierobežojumi esošo zemes lietojuma veidu izmaiņām: 

 

Līdzsvarota Rušonas 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 
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zemi 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. 

 

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.  

 

Rušonas pagasta teritorijas attīstības īpatnības nosaka nepieciešamību teritorijas plānojumā 

paredzēt teritorijas daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas. 

 

Pagasta teritorijā tuvākajos 12 gados netiek paredzēta jaunu blīva rakstura apbūves teritoriju 

izveide (jauni dzīvojamie ciemati u.tml.). Mājokļu sektora attīstībai kā piemērotākais apbūves 

veids Rušonas pagastā tiek ievērtēta viensētu/savrupmāju tipa apbūve.  

Kaut arī šobrīd Latgales reģionā, arī Rušonas pagastā nav novērojama tendence palielināties 

iedzīvotāju skaitam, šis faktors ir nozīmīgs , lai to ņemtu vērā paredzot izstrādāt jaunu 

notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektus. Šobrīd var uzskatīt, ka pagaidām problēmas ar 

notekūdeņu daudzuma palielināšanos nav sagaidāmas, galvenais ir nodrošināt esošā 

notekūdeņu daudzuma kvalitatīvu attīrīšanu, tādēļ plānojot teritoriju attīstību Rušonas pagasta 

ciemos liela nozīme ir esošo inženiertīklu rekonstrukcijai un sakārtošanai, kā arī jaunu 

ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei un uzturēšanai. 

 

Kastīres, Aglonas stacijas ciema novietojums, pakalpojumu saņemšanas iespējas pamato šo 

ciemu kā nozīmīgāko vietējā aktivitāšu centru saglabāšanu un attīstību arī turpmākos 12 

gadus.   

 

Pagasta teritorijā tiek atbalstīta jaunas apbūves attīstība, vienlaicīgi respektējot Latgales lauku 

apbūves raksturu un nepieļaujot nepārdomātu īpašumu sadrumstalošanu. 

 

Jauna apbūve koncentrējama jau esošo ciemu robežās. Nav pieļaujama jaunas apbūves 

teritoriju veidošana pie valsts nozīmes ceļiem un automaģistrālēm. Jauna apbūve jāplāno tādā 

attālumā no autoceļiem, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret automašīnu radīto 

troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi. 
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Mežu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus nosacījumus esošajiem meža 

nozares likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem. 

Minimālā nesadalāmā meža zemes platība ir 2 ha, bet sadalot mazākās vienībās ir 

izstrādājams detaļplānojums. Mežierīcības projektos ir jāņem vērā mežu nogabalu ainaviskā 

nozīme. 

 

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.   

Pirmpirkuma tiesības lauksaimniecības zemju pārdošanas gadījumā piekrīt lauksaimniecības 

zemju pierobežniekiem. 

 

Pagasta teritorijas vērtība ir ezeri un ūdensteces, tāpēc plānojumā tiek noteikta īpaša pagasta 

attīstībai nozīmīga zona, nosakot specifiskākus izmantošanas nosacījumus. Īpašo nosacījumu 

mērķis – esošā apbūves saglabāšana un ainavas degradācijas nepieļaušana. Ezeru apkārtni 

pirmām kārtām atļauts izmantot sabiedriskiem mērķiem, tūrisma un atpūtas objektu attīstībai. 

Kā potenciālas rekreācijas teritorijas plānojumā ir atzīmētas teritorijas pie Zolvu, Rušonas, 

Bicānu, Kategrādes, Kaučera, Salmeja, Jašas un Eikša ezeriem saskaņā ar zemes īpašnieku 

priekšlikumiem. 

 

Rušonas pagasta teritorijas plānojumā nav paredzētas liela mēroga saimnieciskās aktivitātes. 

Tas vairāk ir vērsts uz esošās situācijas analīzi un saglabāšanu. Pagasta attīstības politika 

vērsta uz dabas resursu un unikālās vides saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā vienu no 

nozīmīgākajiem pagasta attīstības potenciāliem. Teritorijas plānojums paredz maksimāli 

saglabāt dabas teritorijas.Ar ražošanu saistītu objektu attīstībai Rušonas 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.  

 

Esošais ceļu tīkls Rušonas pagastā nodrošina teritorijas apkalpošanu. Galvenā uzmanība 

veltāma esošā ceļu tīkla uzturēšanai.  
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Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā tiek plānota esošās infrastruktūras 

saglabāšana, uzturēšana un modernizācija finansiālo iespēju robežās. Teritorija ir optimāli 

nodrošināta ar energo un ūdens resursiem. Būtiskākie ieguldījumi inženiertehniskās apgādes 

jomā ir nepieciešami ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

modernizācijai un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai. 

 

Ņemot vērā to, ka krasa zemju lietošanas veida maiņa un zemju transformācija lielās platībās 

pagastā netiek plānota, tad Rušonas pagasta teritorijā nav noteiktas teritorijas, kurām būtu 

nepieciešams izstrādāt detālplānojumus. 

 

Kopumā var uzskatīt, ka izstrādājot Rušonas pagasta teritorijas plānojumu, galvenās vides 

politikas pamatnostādnes, kā arī vides un dabas aizsardzības normatīvi tiek ievēroti. No vides 

un dabas aizsardzības viedokļa nozīmīgākie no tiem ir normatīvi, kas regulē īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu, kā arī normatīvi, kas nosaka aizsargjoslu 

ievērošanas nepieciešamību noteiktajās teritorijās.  

 

 

4.4. Risinājumi, lai novērstu vai samazinātu plānošanas dokumenta un 

tā iespējamo alternatīvu īstenošanas dokumenta būtisko ietekmi uz vidi 

 

1. Teritoriju izmantošana īpaši aizsargājamās teritorijās   

Teritorijas izmantošanai jānotiek atbilstoši normatīviem aktiem: MK noteikumiem Nr.212 

"Noteikumi par dabas liegumiem" un Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (22.07.2003.) ar grozījumiem 26.10.2004. (MK 

not.Nr.898).  

Perspektīvā būtu jāveic floras un faunas inventarizācija, lai noskaidrotu iespējamību piešķirt 

aizsargājama dabas objekta vai teritorijas statusu. 

 

Rušonas pagasta tēla un vides neatņemama sastāvdaļa ir tās neatkārtojamā dabas ainava, 

kuras uzturēšanai un veidošanai ir nepieciešama mērķtiecīga rīcība.  

 

2. Atkritumu apsaimniekošana 

 

Lai atrisinātu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās problēmas Rušonas pagastā, būtu 

jāparedz:  
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• iesaistīt sadzīves atkritumu centralizētā savākšanā pēc iespējas visus atkritumu 

ražotājus; 

• pēc iespējas vairāk atkritumu pārstrādāt, izmantojot tos kā otrreizējās izejvielas; 

• aktivizēt organisko atkritumu kompostēšanu; 

• veicināt sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas 

jautājumos. 

 

3. Inženiertīkli 

 

Kā galveno uzdevumu Rušonas pagastā var minēt ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcijas 

veikšana, lai vidē novadīto notekūdeņu attīrīšanas pakāpe atbilstu normatīvām prasībām un 

piesārņojošo vielu apjoms būtiski samazinātos, kā arī: 

 

• Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīklu rekonstrukcija 

• bez attīrīšanas novadāmo notekūdeņu apjomu samazināšana, 

• notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana, 

• instrumentālas notekūdeņu apjoma uzskaites ieviešana, 

• jaunu attīrīšanas ietaišu būvniecība, esošo rekonstrukcija un kanalizācijas tīklu 

sakārtošana, 

• attīrīšanas ietaišu apsaimniekošana ievērojot to ekspluatācijas tehnoloģiskos  

režīmus. 
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5. Teritorijas plānojuma ietekme uz teritorijas attīstību un vidi 

 

Teritorijas plānojums kā vispusīgs dokuments, saskaņā ar kuru noteiktā laika posmā notiek 

teritorijas attīstība un saimnieciskā darbība. No plānojuma izstrādes kvalitātes ir lielā mērā 

atkarīga dabas vides un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāte.  

 

Izvērtējot Rušonas pagasta plānojumu, iespējams izdalīt paredzēto darbību tiešās un netiešās 

ietekmes un vides kvalitāti. 

 

5.1. Tiešās un netiešās ietekmes 

 

Tiešās ietekmes 

 

• Esošās apbūves paplašināšanās Kastīres, Gaiļmuižas un Aglonas stacijas ciemos. Šī 

procesa rezultātā netiks ietekmēti vērtīgi biotopi vai transformētas augstvērtīgas 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Jaunu apdzīvoto vietu veidošanas Rušonas 

pagastā netiek plānota. 

• Tūrisma un rekreācijas teritoriju attīstība kopumā veicinās vides sakārtošanu Rušonas 

pagastā. Tūrisma un atpūtas objektu veidošana dažu ezeru krastos var ietekmēt 

ūdenstilpnes un tās piekrastes jūtīgās ekosistēmas 

• Īpaši aizsargājamo teritoriju noteikšana sekmēs bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu. 

• Teritorijas plānojums neparedz jaunas teritorijas ražošanas objektu būvniecībai, kas 

saimnieciskās aktivitātes pieauguma gadījumā var izraisīt konfliktsituācijas un objektu 

izbūvi tam piemērotās vietās.  

•  Ceļu infrastruktūras sakārtošana ir viena no pagasta līmeņa aktivitātēm transporta 

infrastruktūras uzlabošanai.  

• Rušonas pagasta iesaistīšanās Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas projektā 

veicinās videi mūsdienu prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu pagastā. 

• Teritorijas plānojumā paredzētās darbības virszemes un pazemes ūdens resursu 

aizsardzībai nodrošinās ūdens kvalitātes saglabāšanu. 
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Netiešās ietekmes 

 

• Rušonas pagastā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās. Lai arī iedzīvotāju 

skaita izmaiņas tiešā veidā neietekmē dabas vidi, tas atstāj iespaidu uz apdzīvojuma 

struktūru un saimniecisko aktivitāti. Nepietiekama lauksaimniecībā izmantojamu 

zemju apsaimniekošana, veicina to transformēšanos par meža zemēm. Šo procesu 

rezultātā mainās teritorijas ainaviskā struktūra, samazinās bioloģiskā daudzveidība. 

• Tūrisma plūsmas pieaugums var izraisīt draudus vērtīgiem biotopiem, esošajiem zivju 

resursiem, kā arī veicināt ūdenstilpju un tām piegulošo teritoriju piesārņošanu. 

Attīstoties tūrismam, pagastā ir jānodrošina atbilstoša infrastruktūra vides 

saglabāšanai. 

• Perspektīvajā tūrisma un rekreācijas zonā atrodas šobrīd neizmantotās smilts un 

saldūdens kaļķu atradnes. Atradņu izstrādes uzsākšana šajā zonā var samazināt tūrisma 

un rekreācijas resursu potenciālu. 

• Pieaugot transportlīdzekļu skaitam un attīstoties ceļu infrastruktūrai pieaugs satiksmes 

intensitāte, kas var izraisīt gaisa kvalitātes pasliktināšanos un piesārņojuma 

palielināšanos ceļiem piegulošajās teritorijās.  

• Pieaugot saimnieciskām aktivitātēm (tūrisms, kokapstrāde, mežistrāde) var 

palielināties ūdens, gaisa un trokšņa piesārņojums. Ja pašvaldība un atbildīgajās 

institūcijās sekos, lai netiktu pārsniegti likumdošanā noteikti normatīvi, vides kvalitāte 

kopumā nepasliktināsies. 

 

5.2. Īstermiņa, vidējā termiņa un ilglaicīgās ietekmes  

 

Īslaicīgās ietekmes 

 

Par īslaicīgas ietekmes darbībām var uzskatīt teritorijas plānojumā paredzēto visu veidu 

celtniecību, rekonstrukciju, transporta infrastruktūras paplašināšanu un komunikāciju 

būvniecību. Šīs darbības rada salīdzinoši īslaicīgus traucējumus vidē. Galvenās problēmas ir 

troksnis, zemsedzes bojājumi, putekļu emisija, būvniecības atkritumu veidošanās. Parasti šie 

faktori tiek neitralizēti pēc darbu pabeigšanas un tie nerada nozīmīgus pēcefektus.  

 

Par īslaicīgu ietekmi uz vidi var uzskatīt arī cilvēku skaita palielināšanos vasaras sezonā, kas 

saistīta ar tūrismu un rekreāciju. Šī ietekme var būt nozīmīga ūdenstilpnēm un aizsargājamām 

dabas teritorijām. 
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Vidēji ilgas ietekmes 

 

Par vidēji ilgas ietekmes darbībām var uzskatīt mežizstrādi, kuras rezultātā var tikt traucēta 

dzīvnieku ierastā dzīves vide un pārvietošanās koridori, kā arī iznīcināti vērtīgi biotopi. 

 

Plānošanas dokumentos nav paredzētas rīcības esošo meliorācijas objektu tehniskā stāvokļa 

uzlabošanai, kā rezultātā notiks lauksaimniecībā izmantojamo zemju pārpurvošanās un tās 

vērtības samazināšanās. 

 

Ilglaicīgās ietekmes 

 

Ilglaicīgu ietekmi uz vidi atstāj zemju transformācijas process. Saskaņā ar teritorijas 

plānojumu ir paredzēta lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija savrupmāju 

apbūvē, kas vides kvalitāti kopumā nepasliktinās. 

 

Pie ilglaicīgām ietekmēm pieskaitāma arī lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija 

meža zemēs, nereti notiek šī procesa dabiska attīstība. Procesa rezultātā samazinās bioloģiskās 

daudzveidība un izzūd mozaīkveida ainava.  

 

5.3.Summārās ietekmes 

 

Summārās ietekmes uz vidi ir teritorijas plānojumā paredzēto darbību ietekmju kopums. 

Rušonas pagasta plānojumā nav paredzētas nozīmīgas saimnieciskās darbības aktivitātes, kas 

būtu saistītas ar jaunu objektu izbūvi, būtisku iedzīvotāju vai tūristu skaita pieaugumu. 

 

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ir ņemtas vērā normatīvajos aktos izvirzītās prasības. 

Ievērojot teritorijas plānojuma nosacījumus, netiek pieļauta vides piesārņošana vai vides 

kvalitātes pasliktināšanās. 
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6. Iespējamās ietekmes uz vidi samazināšana 

6.1. Pašvaldības vides politika 

 

Teritorijas plānojuma ir viens pašvaldības rīcībā esošajiem instrumentiem vides politikas 

realizēšanai savā administratīvajā teritorijā.     

Rušonas pagasta teritorijas plānojums ir nozīmīgs dokuments, saskaņā ar kuru tiek plānota 

teritorijas ilgtspējīga attīstība, kas vērsta uz dabas resursu un dabas vides saglabāšanu. 

Plānojumā paredzētie pasākumi ir izvērtēti un saskaņoti ar pagasta potenciālajām attīstības 

iespējām. Esošais vides stāvoklis pagastā ir atbilstošs kvalitatīvas dzīves vides veidošanai. Lai 

nodrošinātu vides kvalitāti, pagasta padome realizē normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības 

funkcijas, kas saistītas ar vides aizsardzības pasākumu organizēšanu un kontroli, kā arī seko 

vides aizsardzības likumdošanā izvirzīto prasību ievērošanai.    

Nozīmīgākās pašvaldības rīcības vides politikas realizēšanai Rušonas pagastā: 

• nepieciešamo plānošanas dokumentu un pašvaldības noteikumu izstrādāšana; 

• investīciju piesaistīšana vides un tūrisma infrastruktūras objektu veidošanai; 

• iedzīvotāju iesaistīšana vides aizsardzības jautājumu risināšanā un plānošanas 

dokumentu apspriešanā; 

• realizēt kontroli par vides aizsardzības likumdošanas prasību ievērošanu un racionālu 

resursu izmantošanu. 

 

Izstrādājot Rušonas pagasta teritorijas plānojumu ir ņemtas vērā galvenās vides politikas 

pamatnostādnes un ievēroti vides normatīvajos aktos izvirzītās prasības.  

 

6.2. Teritorijas plānojumā iestrādātās pamatprasības ietekmes uz vidi 

minimizēšanai 

 

Aizsargjoslas 

 

Viens no instrumentiem ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšanai ir Latvijas 

normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu prasību ievērošana. 

 

Rušonas pagasta teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem (likumu “Aizsargjoslu likums”), atbilstošajām aizsargjoslu noteikšanas 
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metodikām un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē aizsargjoslas. Rušonas pagasta 

teritorijā tiek izdalīti sekojoši aizsargjoslu veidi: 

a. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas; 

b. ekspluatācijas aizsargjoslas; 

c. sanitārās aizsargjoslas; 

d. drošības aizsargjoslas. 

 

6.3. Priekšlikumi teritorijas plānojumā paredzēto darbību negatīvo 

ietekmi uz vidi minimizēšanai 

 

Izstrādājot Rušonas pagasta teritorijas plānojumu, netiek paredzēts, ka īstenojot plānošanas 

dokumentu – t.i. Rušonas pagasta teritorijas plānojumu tiks negatīvi ietekmētas Natura 2000 

teritorijas, tādēļ arī kompensējošie pasākumi nav nepieciešami. 

 

Iespējamie kompensēšanas pasākumi tiek apzināti, konsultējoties ar Dabas aizsardzības 

pārvaldi, un nosakāmi saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.2 

Kompensācijas pasākumos var ietilpt: 

- biotopa izveidošana no jauna kādā jaunā vai paplašinātā teritorijā, ko paredzēts iekļaut 

Natura 2000 tīklā; 

- biotopa uzlabošana attiecīgās teritorijas daļā vai citā Natura 2000 teritorijā, 

proporcionāli projekta radītajiem zaudējumiem; 

- izņēmuma gadījumos – jaunas teritorijas ierosināšana saskaņā ar Biotopu direktīvu.3 

 

6.4. Pārrobežu ietekme 

 

Rušonas pagasts atrodas Latgales reģiona austrumu daļā un tā tuvumā atrodas valsts ārējā 

robeža ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku. 

 

                                                 
2  Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” X daļas 43. pantu „paredzēto darbību atļauj veikt vai 
plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) 
ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Ja paredzētā darbība vai 
plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību 
atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai 
ekonomisko interešu apmierināšanai un tajā ir ietverti kompensējoši pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000) tīklam”. 
3 VidM Dabas aizsardzības departaments,2004., Natura 2000 teritoriju tīkla apsaimniekošana. Biotopu direktīvas 92/43/EEK 
6/ panta nosacījumi). 
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Rušonas pagasta teritorijā nav novietotas ražotnes, kas varētu būt nozīmīga apjoma 

piesārņojošo vielu, radiācijas vai bīstamo atkritumu avots. Plānojot teritorijas izmantošanu 

Rušonas pagasta teritorijas plānojumā, pagaidām netiek paredzēta tādu ražošanas zonu 

izveide, kurās kā atļautā izmantošana minēta valstiski nozīmīgu, lielu rūpniecisku objektu 

būvniecība. Ja teritorijas plānojuma darbības laikā tiks plānota nozīmīga rūpniecības 

uzņēmuma būve, tad jāņem vērā, ka likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikumā 

ir norādītas darbības, kuriem ir jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums un 2. pielikumā ir 

norādītas darbības, kurām nepieciešams veikt sākotnējo izvērtējumu. Saskaņā ar šo likumu 

tiks izvērtētas paredzētās darbības ietekmes uz apkārtējo vidi (paredzētās darbības izraisītas 

tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un 

drošību, kā arī floru, faunu, bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, 

materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību), kā arī 

uz blakus teritorijām. Ražošanas uzņēmumu būvniecība, par kurām pēc IVN procedūras 

veikšanas tiks konstatēts, ka to darbība var radīt būtiskas pārrobežu ietekmes, visticamāk 

netiks realizēta.  

Tādejādi nav nozīmīgas pārrobežu ietekmes no Latvijas puses. 

 

Kā paaugstināta piesārņojuma iespējas avotu var minēt Ignalinas AES, ja notiek 

kodolnegadījums vai avārijas Ignalinas AES, tad Rušonas pagasta teritorija atrodas riska 

ietekmes zonā. 
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7. Piedāvāto rīcību un iespējamo zemes izmantošanas alternatīvu 

pamatojums 

 

Rušonas pagasta teritorijas plānotā un atļautā teritorijas attīstība ir izstrādāta balstoties 

uz esošās situācijas analīzi. 

Kopumā izstrādātais Rušonas pagasta teritorijas plānojums nosaka racionālas un 

teritoriju izmantošanai drošas izmantošanas priekšnoteikumus un esošo dabas resursu 

saglabāšanu.  

Kā vienīgā alternatīva šim risinājumam būtu saglabāt esošo situāciju un neplānot 

jaunu attīstību, taču tas ir pretrunā gan ar rajona un reģiona attīstības mērķiem, gan ar vides 

aizsardzības interesēm. „Nulles” varianta realizēšanas gadījumā netiktu veidoti 

priekšnoteikumi dabas aizsardzības pasākumu realizēšanai. Šajā gadījumā attīstības procesi 

Rušonas pagastā var ieviest nepārdomātus risinājumus, haotisku attīstību, vides problēmu 

saasināšanos. Netiks sasniegti mērķi, kas tika izvirzīti, izstrādājot Rušonas pagasta teritorijas 

plānojumu. 

Ņemot vērā pašreizējos ekonomiskās attīstības rādītājus un iedzīvotāju skaita 

dinamiku domājams, ka tuvākajos gados pagastā nav paredzama ļoti intensīva apbūves vai 

saimnieciskās darbības attīstība. Pie tam var prognozēt, ka neliela apjoma uzņēmumi un 

ražotnes, ja tādas attīstīsies, veidosies galvenokārt esošo ciemu robežās, izmantojot jau esošo 

infrastruktūru. Nav paredzams, ka perspektīvā paredzamā būvniecība varētu radīt draudus 

dzīvās dabas daudzveidībai un aizsargājamām dabas teritorijām.  

Rušonas pagasta teritorijas plānojums paredz saglabāt un aizsargāt vienu no pagasta 

vērtībām- dabas vidi- ūdeņus, mežus, purvus un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Teritorijas plānojums paredz ilgtspējīgu mežu resursu apsaimniekošanu un izmantošanu, 

atjaunojot mežus un mazvērtīgākās lauksaimnieciskās teritorijas pamežojot.   

  Teritorijas plānojums nosaka arī tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas, kur 

prioritāte būs tūrisma attīstība, maksimāli saglabājot ainavas daudzveidību un aizsargājamās 

teritorijas. 

Rušonas pagasta teritorijas perspektīvie attīstības virzieni un teritorijas tika noteikti, 

izvērtējot vidu pagasta attīstības potenciālu. Tāpēc piedāvātais risinājums vienlīdz ievēro gan 

vides aizsardzības un dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas intereses, gan 

ekonomiskās attīstības intereses. 
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8. Priekšlikumi monitoringam 

 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 

2004. gada 23. marta noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums”.  

 

Monitoringu veic ar mērķi konstatēt plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu 

ietekmi uz vidi un nepieciešamības gadījumā veiktu grozījumus un papildinājumus. 

Monitoringu veic izmantojot valsts statistikas datu bāzes, Vides ministrijas pārziņā esošo 

institūciju sniegto informāciju, kā arī datus, kas iegūti, veicot vides monitoringu pagastā. 

 

Rušonas pagasta teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringu plānots veikt ik pēc četriem 

gadiem, t.i., pēc kārtējām pašvaldību vēlēšanām, kā arī plānojuma darbības beigu posmā 

2017. gadā. Monitoringa gaitā iegūtā informācijas tiks ņemta vērā izstrādājot teritorijas 

plānojumu nākamajam plānošanas periodam. 

 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringam var izmantot valsts statistikas datus, 

informāciju, kas iegūta VĢMA veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas 

pieejama pagasta pašvaldībai. 
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