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Ievads 

Teritorijas plānojums ir paredzēts pašvaldības ilgspējīgas attīstības 

nodrošināšanai. Teritorijas plānojums ir pašvaldības teritorijas apzināšana, fiksējot 

esošo situāciju, apzinoties komunikācijas, dabas pamatnes un apdzīvoto vietu robežas. 

Teritorijas plānojuma izstrāde tiek veikta, uzklausot sabiedrības un zemes īpašnieku 

vēlmi, speciālistu ieteikumus un pašvaldības politiķu viedokli.  

Silajāņu pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats Silajāņu pagasta 

teritorijas izmantošanai turpmākajos 12 gados (2004-2016) un nosaka teritorijas 

atļauto izmantošanu un izmantošanas ierobežojumus. Teritorijas plānojuma prasības ir 

saistošas izstrādājot detalplānojumus un veicot jebkuru saimniecisko darbību Silajāņu 

pagasta administratīvajās robežās - tajā skaitā: uzsākot jebkuru zemesgabalu 

sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, uzsākot un veicot jebkurus 

būvniecības vai restaurācijas darbus un ar to saistītos projektēšanas darbus, 

labiekārtojot teritoriju, veicot teritorijas rekultivāciju, meliorāciju, zemes 

transformāciju (pārveidošanu), zemes dzīļu izmantošanu un citu, iepriekš neminēto, 

saimniecisko darbību Silajāņu pagasta administratīvajās robežās. 

Silajāņu pagasta teritorijas plānojums (2004-2016) ir Silajāņu pagasta 

administratīvās teritorijas plānojums, kurā attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, 

noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un apbūves noteikumi. 

Pagasta teritorijas plānojums sastāv no šādām sastāvdaļām: 

1.paskaidrojuma raksta; 

2.grafiskās daļas; 

3.teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

4.pārskata par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes procesu; 

 Plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Silajāņu pagasta padomes 2004.gada 

27.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5 protokola Nr.1 „Par Silajāņu pagasta teritorijas 

plānojuma izstrādi”. 

Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”, LR 

likumu „Teritorijas plānošanas likums” (12.06.2002.), MK noteikumiem Nr.34 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”(13.01.2004.), MK 

noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 

(19.10.2004.). 
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Silajāņu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā 1992.gada 

Latvijas koordinātu sistēmā (LKS–92) ar mēroga 1:10 000 noteiktību, atbilstoši 

kartogrāfiskā materiāla pamatnei.  

Silajāņu pagasta teritorijas plānojuma izstrādē ņemti vērā šādu institūciju nosacījumi: 

• LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija; 

• SIA Lattelekom; 

• SIA Tele2; 

• SIA LMT; 

• LR VZD Latgales reģionālā nodaļa; 

• AS „Latvijas gāze”; 

• Preiļu rajona padome; 

• VAS „Latvijas Valsts ceļi”; 

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 

• VAS „Latvenergo”; 

• VA Sabiedrības veselības aģentūra; 

• Daugavpils reģionālā vides pārvalde; 

• Veselības un statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra; 

• Lauku atbalsta dienests. 

Tekstuālās daļas sagatavošanai izmantota pašvaldībā esošā informācija, 

statistikas dati un valsts iestāžu informācija, kā arī pagasta teritoriju skarošu plašāka 

mēroga plānošanas dokumentu, pašvaldības un rajona iestāžu speciālistu sniegtā 

informācija. Teritorijas plānojuma izstrādē iesaistīts būvvaldes speciālists, uzņēmēji, 

iedzīvotāji. 
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Plānojuma izstrādes pamatprincipi un mērķis 

Silajāņu pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, balstoties uz sekojošiem 

teritorijas attīstības un plānošanas pamatprincipiem: 

o Ilgtspējības princips, kas nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm 

kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, 

cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras 

mantojuma attīstību un saglabāšanu; 

o Interešu saskaņotības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojumu 

izstrādā saskaņā ar citiem teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā 

saskaņo valsts, plānošanas reģionu, pašvaldību un privātās intereses; 

o Daudzveidības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojuma 

izstrādē tiek ņemta vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo 

resursu un saimnieciskās darbības daudzveidība; 

o Konkurences princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums rada 

vienlīdzīgus priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai; 

o Nepārtrauktības un pēctecības princips, kas nodrošina, ka izstrādājot 

jauno teritorijas plānojumu, tiek saglabātas tās teritorijas plānojuma 

daļas, kas ir spēkā esošas un kurām nav mainījies plānojuma 

pamatojums; 

o Atklātības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek 

izstrādāts, iesaistot sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu 

pieņemšanas atklātumu. 

Silajāņu pagasta teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir veicināt teritorijas 

atpazīstamību un paaugstināt interesi par teritoriju esošo un potenciālo uzņēmēju acīs, 

veicināt teritorijas attīstību un veidot pievilcīgu investīciju vidi, kā arī nodrošināt 

kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem. 
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Silajāņu pagasta teritorijas redzējums 2016.gadā 

Silajāņu pagasta attīstība balstās uz noteiktajām attīstības prioritātēm: 

1. Sociālā joma 

2. Infrastruktūras attīstība 

3. Rekreācijas attīstība 

4. Kultūras attīstība 

5. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 

Silajāņu pagasta ģeogrāfiskais izvietojums ir Latvijas dienvidaustrumos. 

Silajāņu pagasta teritorija neatrodas lielo maģistrāļu tuvumā. Šis faktors ļaus 

veiksmīgi attīstīt rekreāciju dabas neskartajās teritorijās. Silajāņu pagasts ir Riebiņu 

novada sastāvā un to atpazīst kā vietu ar sakārtotu vidi. Silajāņu pagasta lepnums ir 

klusās dabas teritorijas. 

Iedzīvotāju skaits Silajāņu pagastā nesamazināsies, jo attīstot uzņēmējdarbību 

tiks radītas jaunas darba vietas pagasta iedzīvotājiem. 

Izmantojot Silajāņu pamatskolas telpas tiks veidotas vasaras nometnes 

skolēniem. Skola atrodas skaistā, klusā apvidū upes krastā. 

Tīrais gaiss un nepiesārņotā vide būs galvenais faktors veselības un sociālo 

pakalpojumu attīstībā. Skolas internāta telpās tiks izveidots sociālās palīdzības vai 

rehabilitācijas centrs. 

Ekoloģiski tīro ražotņu un pakalpojumu attīstīšana, kā arī citu 

uzņēmējdarbības nozaru attīstība nodrošinās jauniešu atgriešanos Riebiņu novadā. 

Ievērojamu pagasta ekonomisko attīstību veicinās ekoloģiski tīro ražotņu un 

pakalpojumu nozares: 

o Lopkopība, augkopība, lauksaimniecība, netradicionālā lauksaimniecība; 

o Medības, sēņošana un ogošana; 

o Zvēru audzēšana; 

o Zivkopība un vēžu audzēšana. 

Plānojums paredz, ka Silajāņu pagasta galvenie attīstības virzieni nākotnē būs 

lauksaimniecība un mežsaimniecība. Plānotajā teritorijas izmantošanā nav 

paredzētas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar teritorijas pašreizējo izmantošanu. 
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I. PĀRSKATS PAR ESOŠO SITUĀCIJU 

1.1. Īss vēsturisks raksturojums 

Silajāņu pagasta teritorija aizņem 7058,4 ha. Tagadējais Silajāņu pagasts 

aizņem tikai 31 % no senā Silajāņu pagasta, palikusi tā centrālā daļa. Līdz 

1950.gada 1.janvārim Silajāņu pagasts bija viens no lielākajiem Latvijas 

pagastiem ar kopplatību 24916,08ha. Tā teritorijā ietilpa daļa Riebiņu, 

Rušonas, Silmalas un Feimaņu pagastu tagadējās teritorijas.  

Sākot ar 18.gs. Silajāņu pagastā apmeties daudz krievu vecticībnieku. 

Tādēļ ir radušās apdzīvotas vietas ar krieviskiem nosaukumiem vai arī 

apdzīvoto vietu latviskie nosaukumi krieviskoti. Silajāņu pagasts līdz 

1950.gadam ir bijis biezi apdzīvots, te ir bijuši lieli ciemi, par ko ir rakstīts 

dvēseļu revīziju sarakstos. 

Pagājušā gadsimta sākumā (cara laikos) Silajāņu pagastā tika nodibināta 

skola ar trīsgadīgu kursu. 1920.gadā tika atklāta Silajāņu 6-klasīgā pamatskola. 

1935.gadā pagastā darbojās Riebiņu 6-klasīgā pamatskola, Riebiņu ebreju 4-

klasīgā pamatskola, Kaušu, Puščas, Antonišķu, Feimaņu, Adamišķu, 

Krupenišķu, Kalvu 4-klasīgās pamatskolas, Feimaņu poļu un Kalvu krievu 4-

klasīgās pamatskolas. 1940.gadā uz bijušās muižas ēkas pamatiem tika uzcelta 

papildus ēka un skola tika reorganizēta par nepilno vidusskolu, ko vēlāk 

nosauca par septiņgadīgo skolu. Skolā tika nodrošināta apmācība latviešu un 

krievu plūsmai. Padomju laikā darbojās Silajāņu astoņgadīgā un Līdumu 

pamatskolas. Kopš 1990.gada darbojas Silajāņu deviņgadīgā skola. 
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Silajāņu pagasta zemnieki ir nodarbojušies ar tradicionālo 

lauksaimniecību. Kopš seniem laikiem silajāņieši ir pazīstami kā labi linkopji 

un zirgaudzētāji. Blakus zemkopībai Silajāņu pagasta iedzīvotāji ir 

nodarbojušies ar dažādiem amatiem, sevišķi podniecību, jo Silajāņu pagasta 

zeme nav auglīga, tā ir mālaina. Silajāņu pagasts ir pazīstams ar saviem 

keramiķiem. Silajāņu keramikas mākslas izstrādājumi bija pazīstami visā 

Latvijā. 

 Līdz II Pasaules karam Silajāņu teritorijā darbojās trīs ūdensdzirnavas, 

pienotava, divi krejošanas punkti, labības tirgotava un 36 veikali. 

Kolhozu veidošanas sākumposmā 1949.gadā nodibināja 9 kolhozus, 

vēlāk tos apvienojot, tika izveidoti divi kolhozi – „Pravda” un „Suvorova” 

vārdā nosauktais kolhozs. 

Padomju laikā Silajāņu pagastā darbojās divi klubi un divas bibliotēkas 

(Silajāņos un Kotļerovā).  

Ticīgie pieder pie Feimaņu katoļu draudzes, Riebiņu katoļu draudzes un 

Kostigu vecticībnieku draudzes.  

Kostigu sādžā atrodas Kostigu vecticībnieku lūgšanas nams, kuram 

perspektīvā plānots piešķirt kultūras pieminekļa statusu. 

Pamatojoties uz 2004.gada 16.novembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.926 Silajāņu pagasts ir iekļauts Riebiņu novada teritorijā. 

 

1.2. Ģeogrāfiskie dati 

 

Silajāņu pagasts atrodas Latvijas Dienvidaustrumos – Latgales reģionā. 

Silajāņu pagasts atrodas Preiļu rajona austrumos, 19 km attālumā no rajona 

centra. Silajāņu pagasts robežojas ar Preiļu rajona Galēnu, Rušonas, Riebiņu 

pagastiem, Rēzeknes rajona Feimaņu un Silmalas pagastiem.  

Silajāņu pagasta administratīvais centrs ir Silajāņi. Lielākās apdzīvotās 

vietas ir Silajāņi, Rozalina, Bikova.  

Cauri Silajāņu pagastam tek Feimankas upe, kas iztek no Feimaņu ezera 

un 12 km garumā plūst pa pagasta teritoriju, kopējais upes garums 72 km, 
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baseina laukums 370 km2, gada notece 0,07 km3, kritums 62 m (0,68m/km). 

Sauna jeb Savanka – Ošas upes kreisā pieteka. Sākas Maltas pazeminājuma 

Rietumu malā, satekot nelieliem grāvjiem. Upes gultne, izņemot dažus nelielus 

seklākus posmus, regulēta, tā pārsvarā atgādina 8 m platu novadgrāvi. Kopējais 

garums 41 km, baseina laukums 190 km2, gada notece 0,037 km3, kritums 44 

m (1,1m/km). Pagasta teritorijā sākas Čornajas upe- Maltas upes kreisā pieteka. 

 Pagastā ir pieci ezeri (saskaņā ar apkopoto Latvijas ezeru datu bāzi internetā, 

adrese www.ezeri.lv): 

• Lielais Ostrovas ar 24,4 ha platību, vid. dziļumu 1,4 m 

• Mazais Ostrovas ar 5,0 ha platību, 

• Paļšas ar 4,4 ha platību, 

• Markovas ar 2,5 ha platību, 

• Silajāņu dzirnavezers ar 1,0 ha platību (mākslīgas izcelsmes). 

Pagasta ziemeļu daļā atrodas daļa no Purmaļu purva (Silajāņu pagastā aizņem 

apmēram 60ha).  

Neskartā daba – ezeri, upes, ainavas, varētu būt viens no tūrisma attīstības 

priekšnosacījumiem pagastā.  

 

1.3. Reljefs, ģeoloģiskā uzbūve, klimats 

Pagasta teritorija atrodas Latgales augstienes rietumu nogāzes Feimaņu 

morēnpaugurainē. Silajāņu teritorija pieskaitāma starpmorēnu ezeru un zāļu 

purvu ģeobotāniskajam rajonam. Augsnes cilmieži lielākajā pagasta teritorijā 

sastāv no vieglas mālsmilts, smilšmāliem vai māliem. Pagastā izplatītākās ir 

velēnu vāji un vidēji podzolētas, kā arī daļēji erodētas augsnes. 

Derīgie izrakteņi 

Izpētītu derīgo izrakteņu pagasta teritorijā nedaudz. Vienīgā smilts-grants un 

smilts atradne ir „Golubi”, kuras smilts-grants krājumi novērtēti 11.526 

tūkst.m3, bet smilts 2.118 tūkst.m3 (izpēte veikta uz 1984.gadu). Karjera 

aizņemtā platība sastāda 6,7 ha. Derīgie izrakteņi izmantojami ceļu būvei, 

remontam un būvniecībai. Jaunu derīgo izrakteņu atradņu ierīkošana nav 

paredzēta veikt. Pēc atradnes „Golubi” izstrādes ir jāveic teritorijas 
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rekultivācija. Kā arī ir paredzēta izsmeltā karjera teritorijas Krievu-Balboržos 

rekultivācija. 

Kūdras krājumi pagasta teritorijā ir nelieli. Pagastā ietilpst daļa Purmaļu 

purva apmēram 60 ha platībā. 

Silajāņu pagastā dziļurbumi ūdens ieguvei atrodas Pļaviņu ūdens horizontā. 

Urbumu dziļums ir no 36-61 m no zemes virsas. Horizontu veido karbonātiski 

ieži – dolomīti ar retām māla starpkārtām.  

Preiļu rajona Austrumu daļa atrodas 150-200m virs jūras līmeņa. 

Augstākie punkti Silajāņu pagastā: 

Ušpeļu sādžā 177 m vjl. 

Podlipjes sādžā 175,6 m vjl. 

Latatujevas sādžā 174,7 m vjl. 

Paļšas sādžā 174,4 m vjl. 

Klimatiskos apstākļus Silajāņu pagastam nav iespējams raksturot atsevišķi šai 

teritorijai, tāpēc tiek aprakstīti Preiļu rajona klimatisko apstākļi. 

Preiļu rajons atrodas mērenās joslas mežu zonā. Mērenajā joslā ir vērojams gada 

sezonu cikls (ziema, pavasaris, vasara, rudens), ko rada saules radiācijas pieplūdes 

izmaiņas.  

Klimatu ietekmē mērenai joslai raksturīgās Rietumu vēju nestās Atlantijas okeāna 

gaisa masas, kuras vasarā rada vēsu un mitru laiku, bet ziemā tās mazina aukstumu un 

rada atkušņus. Šo gaisa masu pastiprināta ietekme ir februārī, jūlijā un oktobrī.  

No decembra līdz janvārim un no aprīļa līdz jūnijam ir anticiklonāls raksturs. To 

ietekmē gaisa masas, ko atnes Austrumu vēji, vasarā tie dod siltumu, ziemā - 

aukstumu.  

Arktiskais jūras gaiss ieplūst ar ZR vējiem, kas pavasarī un rudenī atnes lietusgāzes, 

sniegu, bet ziemā aukstu un apmākušos laiku.  

Arktiskās kontinentālās (Novaja Zemļa Krievijas federācijā) ZA vēju nestās gaisa 

masas skar Latvijas A rajonus, t.sk. Preiļu rajonu, tāpēc ziemās nereti tas rada 

temperetūras pazemināšanos līdz – 40 0C, bet pavasarī un rudenī salnas. Vasarā šīs 

gaisa masas Latviju nesasniedz.  

Preiļu rajonā klimats ir kontinentālāks nekā republikas rietumu daļā. Ziemas 

aukstākas ar noturīgāku sniega segu, vasaras siltākas.  
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Preiļu rajons ietilpst Dienvidaustumlatvijas klimatiskajā rajonā. 

Preiļu rajons pēc agroklimatiskā dalījuma ietilpst mitrajā kontinentālajā 

agroklimatiskā  rajona  mēreni siltajā (Austrumlatvijas zemienes, Preiļu rajona R daļa) 

apakšrajonā un siltajā apakšrajonā (Latgales augstiene, Preiļu rajona A daļa).  

Ziemā gaisa vidējā temperatūra – 7 0C (minimālā –30 0C) un +19 0C vasarā 

(maksimālā +34 0 C).Aktīvā temperatūras summa ir 1900 – 21000 (rajona rietumu 

daļā 1900 - 20000, rajona austrumu daļā 2000 - 21000) bezsala periods gaisā ir 135 – 

145 dienas, rajona Ziemeļos un Rietumos 130 – 140 dienas, dienvidos 140 –150. 

Sniega sega pastāv 117 dienas (novembris – marts). Pēdējās pavasara salnas gaisā ir 

no 05. maija līdz 15. maijam, pirmās rudens salnas ir no 04. novembra līdz 13. 

novembrim, vēlākais 29. novembrī. Augsnes sasalums sākas ātrāk rajona austrumu 

daļā no 10. decembra, rajona rietumu daļā no 10.decembra līdz 20. decembrim. 

Pilnīgi zeme atkūst no 10.aprīļa līdz 15.aprīlim. 

Gada vidējā nokrišņu summa rajona rietumu daļā līdz 650 mm austrumu daļā 650 – 

700 mm, Nokrišņu daudzums lielāks ir Latgales augstienes rietumu nogāzē, kas 

uztver valdošos vējus. 

Nokrišņu iztvaikotspējas koeficients R daļā - 1.5, A daļā – 1.7. Tādējādi augšņu 

mitruma sastāvs rietumu daļā : smagās, mitrās, pārpurvotās; austrumu daļā: mēreni 

mitrās, smilšmāla, smilts augsnes. 

1.4. Vides situācija un vides aizsardzība 

Silajāņu pagastā un tā tuvumā nav lielu piesārņojuma avotu, kas būtiski varētu 

ietekmēt vides kvalitāti. Lielākais atmosfēras piesārņotājs pagastā ir autotransports un 

individuālās apkures sistēmas mājās. Autotransporta kustība nav tik liela, lai radītu 

nopietnas vides problēmas. 

Ūdens kvalitāte pagasta ezeros un upēs ir normāla, jo lauksaimniecības slodze ir 

samazinājusies. 

Ūdens kvalitāti Silajāņu pagastā būtiski ietekmē: 

• Pazemes ūdeņu sastāvā esošais dabiski augstais dzelzs saturs un 

atdzelžošanas iekārtu trūkums; 

• Nolietotā ūdensapgādes sistēma; 

• Pagasta teritorijā ir 14 artēziskie urbumi: 2 – pašvaldībai piederošie 

urbumi, kas nodrošina patēriņam nepieciešamo ūdeni Silajāņu ciematā, 

10 – urbumi ir bezsaimnieka. Zemes īpašnieki, uz kuru zemes atrodas 
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neprivatizētie urbumi, neievēro urbumu ekspluatācijas noteikumus tie 

ir potenciālie piesārņojuma avoti; 

• Individuālās atkritumu izgāztuves; 

• Dažādi notekūdeņi, jo nedarbojas attīrīšanas iekārtas Silajāņu ciematā. 

• Kūtsmēslu un šķidrā mēslojuma glabātavas neatbilst labas 

lauksaimniecības prakses nosacījumiem. 

• Vietējs gruntsūdens piesārņojums saglabājas arī bijušo fermu vietās un 

vietās, kur tika lietots liels daudzums slāpekļa. 

Pastāv būtiskas problēmas sauszemes ekosistēmu aizsardzībā: 

• Pakāpeniski aizaug mežu lauces un palieņu pļavas, samazinās 

bioloģiskā un ainaviskā daudzveidība. 

• Ainavas estētisko veidolu bojā pamestās, nesakoptās lauku sētas, kā 

fermu grausti. 

Galvenie veicamie pasākumi:  
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Silajāņu ciematā; 

Attīrīt notekūdeņus atbilstoši likumdošanā paredzētajām prasībām; 

 Silajāņu pagasts nacionālajā, reģionālajā un rajona kontekstā 

 Silajāņu pagasts atrodas Latgales plānošanas reģionā. (skat. 1. att.) Silajāņu 

pagasta teritoriju šķērso 1. un 2. šķiras valsts autoceļi. Silajāņu pagasts ir telpiski 

saistīts gan ar Preiļu rajona centru - Preiļiem, gan ar Latgales reģiona centru – 

Rēzekni. 

 
1.att. Latgales plānošanas reģiona administratīvais iedalījums(Avots: Plānošanas reģiona 

telpiskās struktūras apraksts. 2006) 
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Silajāņu pagasts Preiļu rajona kontekstā ieņem būtisku vietu, jo robežojas ar 

Rēzeknes rajona pašvaldībām – Silmalas un Feimaņu pagastiem.  

Izstrādājot Silajāņu pagasta teritorijas plānojumu, tika ņemti vērā 

augstākstāvošie plānojumi – Nacionālais attīstības plāns, Latgales telpiskais struktūras 

plāns, Latgales reģiona teritorijas plānojuma 1. redakcija, Preiļu rajona teritorijas 

plānojums. 

Nacionālais attīstības plāns  

 Izstrādājot Silajāņu pagasta teritorijas plānojumu, tika ņemtas vērā iestrādes, 

kas ir Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007 – 2013 gadiem 1. redakcijā. 

 Nacionālajā attīstības plānā ir apskatīta dabas un enerģētisko resursu 

ilgtspējīga un efektīva izmantošana un dotas vadlīnijas šai ilgtspējīgajai attīstībai. Šīs 

vadlīnijas ir iestrādātas Silajāņu pagasta teritorijas plānojumā.  

Nacionālajā attīstības plānā sniegtas vadlīnijas infrastruktūras attīstīšanā un 

modernizācijā. Izstrādājot Silajāņu pagasta teritorijas plānojumu, ņemta vērā 

pakalpojumu sniegšanas jomas attīstība. 

 

Latgales reģiona struktūrplāns, 2003 

Pēc Latgales telpiskā struktūrplāna piedāvātās Latgales apdzīvoto vietu 

klasifikācijas, Silajāņu pagasts tiek pieskaitīts pie zemākā līmeņa, kur ietilpst vietējo 

pašvaldību centri – ciems Silajāņi. 

Latgales reģions ir bagāts ar ezeriem, tas tiek saukts par Zilo ezeru zemi. Arī 

Silajāņu pagasts ir bagāts ar virszemes ūdeņiem – gan ezeriem, gan upēm. 

Dabas un kultūras mantojums ir unikāla ekonomiskā vērtība, kas aizvien 

pieaug, to rūpīgi saglabājot un pareizi apsaimniekojot, dabas un kultūras mantojums 

var kalpot par pamatu tūrisma attīstībai.  

Latgales telpiskajā struktūrplānā, ņemot vērā ģeogrāfisko un funkcionālo 

aspektu, tika izdalītas sešas koherentās teritorijas: Daugavas ieleja, Centrālais un 

austrumu mitrāju apgabals; Ezerzeme; Ziemeļu mežu apgabals; Lauksaimniecības 

apgabals un Pierobeža. Preiļu rajona Silajāņu pagasts tiek iekļauts lauksaimniecības 

zemju apgabalā.  

Izstrādājot Silajāņu pagasta teritorijas plānojumu, tika ņemta vērā esošās 

telpiskās struktūras sintēze Latgales reģiona lauku teritorijām. Tiek izvērtētas gan 

reģiona stiprās puses un iespējas, gan arī vājās puses un draudi.  
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Preiļu rajona teritorijas plānojums, 2002 

Preiļu rajona teritorijas plānojums tika apstiprinātas Preiļu rajona padomē 

2002. gada 23. oktobrī.  

Preiļu rajona plānojums sniedz vadlīnijas Silajāņu pagasta attīstībai. 

Inženiertehniskā infrastruktūra 

Preiļu rajona teritorijas plānojumā dots valsts autoceļu saraksts. Silajāņu pagasta 

teritoriju šķērso II šķiras valsts autoceļi V553 Tiskādi – Kruki – Riebiņi, V570 Malta 

– Silajāņi, V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi, kas nodrošina autosatiksmi no 

Preiļu rajona uz Rēzeknes rajonu. 

Preiļu rajona teritorijas plānojumā sniegtas vadlīnijas infrastruktūras attīstībai, 

kas tika ņemtas vērā, izstrādājot Silajāņu pagasta teritorijas plānojumu. 

Inženierkomunikācijas 

Preiļu rajona teritorijas plānojums sniedz nelielu ieskatu esošajā situācijā 

inženierkomunikāciju jomā un sniedz vadlīnijas to attīstībai. 

Piesārņotās rekultivējamās teritorijas 

Preiļu rajona teritorijas plānojumā tiek uzskaitītas teritorijas, kas ir riska 

teritorijas no cilvēka veselības, vides viedokļa. Šīs teritorijas tika ņemtas vērā, 

izstrādājot Silajāņu pagasta teritorijas plānojumu.  

Kopīgo interešu teritorijas 

Preiļu rajona teritorijas plānojumā tiek atzīmēts, ka Silajāņu pagasts ir 

robežpagasts ar Rēzeknes rajonu – robežojas ar Rēzeknes rajona Silmalas un Feimaņu 

pagastiem. 
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II. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

 

2.1. Zemes īpašumu struktūra 

Silajāņu pagasta kopplatība sastāda 7058,3 ha.  

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3919 ha, tai skaitā meliorētās platības 

sastāda 1912,4 ha jeb 49% (aramzeme- 3023 ha, augļu dārzi- 34,7 ha, pļavas- 

134,2 ha, ganības- 727,1 ha). 

Meži – 2226 ha, 

Krūmāji – 212,8 ha, 

Purvi – 247,7 ha, 

Zem ūdeņiem – 123,8 ha, 

Pagalmi – 75,7 ha, 

Zem ceļiem – 155,7 ha, 

Pārējās – 97,6 ha.  

lauks.izmant.

zeme

55%

pagalmi

1%
zem ūdeņiem

2%

meži

32%

purvi

4% krūmi

3%

pārējās zemes

1%

zem ceļiem

2%

 

2.attēls Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 

 

Silajāņu pagastā ir 392 zemes lietotāji: 

71 - zemnieku saimniecības jeb 18%,  

321- piemājas saimniecības jeb 82%. 
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Zemnieku saimn.

18%

Piemājas saimn.

82%

 

3.attēls Zemes lietotāju struktūra 

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas: 

ŪSI 

kods 

Nosaukums pēc 

VZD datu bāzes 

Baseina 

platība, 

km2 

Kopējais 

garums, 

km 

t.sk.reg.raj. 

km 

Gads, kurā 

regulēta 

428234 Čornaja 15,7 11,7 7,7 1967-69 

43226 Sauna 190,0 39,3 10,9 1958-61 

4324 Feimanka 385,4 68,4 55,3 1956;79;88 

 

Galvenie veicamie pasākumi: 

• Pagasta teritorijā lauksaimniecībā izmantojamām zemēm ir 

nepieciešama intensīva mēslošana un augsnes kaļķošana. Šīs darbības 

dotu iespēju iegūt augstākas ražas. 

• Pagasta nepiesārņotā augsne ir labs priekšnoteikums, lai zemnieki 

nodarbotos ar bioloģisko lauksaimniecību. 

 

2.2. Iedzīvotāji un demogrāfiskā struktūra 

Silajāņu pagasta teritorijā uz 2004.gada beigām dzīvoja 617 iedzīvotāju. 

Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties (skatīt 1.tab.).  

1.tabula 

Iedzīvotāju skaita dinamika 

Uz gada beigām Gadi 

2001.g. 2002.g. 2003.g. 2004.g. 
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Iedzīvotāju skaits 646 651 635 617 

 

Pagasta lielākā apdzīvotā vieta ir Silajāņi ar 153 iedzīvotājiem, Rozalina ar 52, 

Bikova ar 66 iedzīvotājiem. Pārējie Silajāņu pagasta ciemi ir maz apdzīvoti un tajos 

iedzīvotāju skaits ir mazāks par 30. Paļšas, Purmaļu, Oshovas sādžā vairs nav ne 

viena iedzīvotāja. 

Uz 2004.gada beigām mirstība divas reizes pārsniedz dzimstības rādītājus 

(skatīt 2.tab.). Arī mehāniskais pieaugums Silajāņu pagastā ir negatīvs. Izbraukušo ir 

vairāk nekā iebraukušo (skatīt 3.tab.). 

 

2.tabula 

Dzimstības un mirstības līmenis Silajāņu pašvaldībā 
 

Uz gada beigām Gadi 
2001.g. 20002.g. 2003.g. 2004.g. 

Dzimušie 3 3 3 7 
Mirušie  19 7 13 14 
Dabiskais pieaugums -16 -4 -10 -7 

 
 
 
 

3.tabula 
Iedzīvotāju mehāniskā kustība 

Uz gada beigām Gadi 

2001.g. 2002.g. 2003.g. 2004.g. 

Iebraukušie  19 14 16 6 

Izbraukušie 16 6 22 17 

Mehāniskais pieaugums 3 8 -6 -11 

 

4.tabula 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Nacionalitāte Skaits % no kopējā iedzīvotāju skaita 

Latvieši  199 32,4 

Krievi 396 64,5 

Baltkrievi 3 0,5 

Poļi 11 1,8 
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Čigāni 2 0,3 

Ukraiņi 1 0,2 

Vācieši 2 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.attēls Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

 

2.3. Satiksmes infrastruktūra 

 

Silajāņu pagastu šķērso trīs (2 šķiras) valsts nozīmes autoceļi: 

5.tabula 

 

Autoceļa nosaukums 

Autoceļa 

garums 

pagasta 

teritorijā(km) 

Minimālā 

ceļa zemes 

nodalījuma 

josla (m) 

Aizsargjosla 

no ceļa ass 

(m) 

Minimālā 

apbūves 

līnija no ceļa 

ass (m) 

V553 Tiskādi – Kruki – Riebiņi 

V570 Malta – Silajāņi 

V577 Puša – Krāce – Silajāņi – 

Riebiņi 

5,48 

2,54 

9,40 

19 

19 

19 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

 

199

396

3 11
2 1 2
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Pagasta pašvaldības autoceļu kopgarums ir 54,19 km, tai skaitā grants 17,84 km, bez 

seguma 35,41 km, melnais segums 0,94 km. 

Leitāni – Kostigi (grants) 0,76km 

Muktiņi – Kostigi – Jačmeniški (bez seguma) 2,64km 

Krevi – Muktiņi – Jačmeniški (grants, bez seguma) 2,22km 

Pušča – Jačmeniški – Kotlerova (grants, bez seguma) 3,40km 

Krevi – Dumbrava – Golubi (bez seguma) 3,10km 

Červoniki – Paļša (grants, bez seguma) 3,58km 

Antāni – Kotļerova (grants) 2,10km 

Krievu Balbārži – Latviešu Balbārži – Ščadrinieki (grants) 3,3km 

Kotlerova – Latviešu Balbārži (grants) 2,5km 

Bikova – Nalobne (bez seguma) 2,1km 

Silajāņi – Kairiši (bez seguma) 2,1km 

Antāni – Paļša (grants, bez seguma) 4,43km 

Silajāņi – Podļipje ( bez seguma) 2,25km 

Markova – Podļipje – Antāni (bez seguma) 3,31km 

Golubi – Latatujeva ( bez seguma) 1,22km 

Silajāņi – Kairiši – Markova – Špaki (grants, bez seguma) 6,42km 

Ornīši – Ušpeļi ( grants, bez seguma) 1,89km 

Ornīši – Ušpeļi (bez seguma) 1,50km 

Ornīši – Ušpeļi (bez seguma) 0,90km 

Markova – Ostrova ( bez seguma) 3,33km 

Skolas iela (melnais seg., bez seguma) 0,35km 

Kalna iela (melnais seg.) 0,35km 

Zaļā iela (melnais seg.) 0,44km 

Galvenie veicamie pasākumi: 
Gājēju ietves uzbūve un apgaismojuma ierīkošana a/c Puša-krāce-Silajāņi-Riebiņi 

21,3-21,485 km, Skolas ielā 0,0-0,060 km. Kalna ielas 0,00-0,350 km un Zaļās ielas 

0,00-0,350 km renovācija un apgaismojuma ierīkošana. Plānots no 2007-2013. 

gadam. 
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2.4. Inženiertehniskā un komunālā infrastruktūra 

 

Ūdensapgāde un kanalizācija 

Pagasta pazemes ūdens krājumi pagastā ir pietiekoši. Dzeramā ūdens 

iegūšanai tiek izmantoti pazemes ūdeņi. Pagasta teritorijā atrodas 14 artēziskie urbumi 

(skatīt 6.tabulu). No tiem darbojas 6 artēziskie urbumi, 2 no šiem urbumiem 

nodrošina patēriņam nepieciešamo ūdeni Silajāņu ciematā - pašvaldības ūdenstorņi 

(skatīt 7.tabulu). Kopumā izmantotais ūdens daudzums Silajāņu ciematā 2004. gadā 

bija 11680 m3.  

Artēziskie urbumi Silajāņu pagastā 

6.tabula 

N.p.k. Urbuma nosaukums Gads / 

Dziļums(m) 

Zemes īpašnieks, (piederība) 

1. Silajāņu pamatskola 

76760040454 

1968 / 60 Silajāņi, Pašvaldība, darbojas 

2. Ciemats Nr.2 (Silajāņi) 

76760040380 

1966 / 41 Silajāņi, Pašvaldība, darbojas 

3. Silajāņi 

76760040428 

 Viktors Boļšakovs, darbojas 

4. Zalta Kolns 

76760020215 

1968 / 47 Rozaļinā (pie daudzst. mājas) pašvaldība, 

darbojas 

5. Krevi 

76760010051 

 Krevu sādža,  

Marija Bergmane, darbojas 

6. Rozaļina 

76760020183 

1956 / 36 Pie Rozaļinas fermu kompleksa, 

bezsaimnieka, jātamponē 

7. Bikova 

76760020035 

1972 / 45 Bikova, „Vilcāni”, Zoja Vilcāne, darbojas 

8. Jačmenišķi 

76760010240 

1967 /36  VBZ, bezsaimnieka, jātamponē 

9. Antāni 

7676004044 

1965 / 42 Vladimirs Mihailovs, bezsaimnieka, 

jātamponē 

10. Krievu Balborži 

76760040235 

1987 / 61 Anastasija Piskunova, bezsaimnieka, 

jātamponē 

11. Krievu Balborži 

76760040235 

1985 / 61 Anastasija Piskunova, bezsaimnieka, 

jātamponē 



 21 

12. Krievu Balborži 

76760040315 

1964 / 45 pašvaldība, bezsaimnieka, jātamponē 

13. Kairiši 

76760050037 

1966 / 70  „Kļaviņas”, Fjodors Beļajevs, 

bezsaimnieka, jātamponē 

14. Ornīši 

76760040130 

1966 / 60 Sholastika Francāne, bezsaimnieka, 

jātamponē 

 

Ūdens ņemšanas vietas Silajāņu ciematā 

7.tabula 

Urbuma nosaukums Art.aka Nr.1 - 13622 pie 

Silajāņu pamatskolas 

Art.aka Nr.2 - 13622 

Silajāņu ciematā 

Ūdens horizonts D3pl D3pl 

Ūdens vāji caurlaidīgo 

slāņu biezums, m 

31 33,7 

Vertikālās filtrācijas laiks, 

diennaktī 

295 330 

Ūdens patēriņš, 

m3/diennaktī 

13 19 

Stingra režīma 

aizsargjoslas rādiuss, m 

10 10 

Bakterioloģiskās 

aizsargjoslas rādiuss, m 

Nav nepieciešama 

Ķīmiskās aizsargjoslas 

rādiuss, m 

155 190 

 

8 artēziskie urbumi netiek izmantoti, ir nepieciešamība šos urbumus tamponēt. 

Patērētā ūdens lietošanas bilanci nevar sastādīt, jo nav uzstādīti ūdens skaitītāji ūdens 

patērētājiem. Tāpēc ir iespējama neracionāla ūdens izmantošana. Ūdens apgādes 

sistēma Silajāņu ciematā ir nolietojusies, tāpēc ir biežas ūdensapgādes sistēmas 

avārijas. Ūdens kvalitāte neatbilst noteiktajām prasībām. Ūdens netiek atdzelžots, jo 

nav atdzelžošanas iekārtu.  

Silajāņu ciematā nedarbojas attīrīšanas iekārtas. Kanalizācija un notekūdeņi no 

ciemata daudzdzīvokļu mājām pašplūsmā satek Feimankas upē, kas rada 

piesārņojumu apkārtējai videi. 
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Galvenie veicamie pasākumi: 

Urbumus, kuros izmanto un iespējams izmantot nākotnē, nepieciešams: 

• Sakārtot stingrā režīma aizsargjoslu; 

• Nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju; 

• Novērst urbuma un stingrā režīma aizsargjoslas teritorijas applūšanas vai 

piegružošanas iespēju; 

• Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, 

nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. 

  

Gāzes apgāde 

Cari Silajāņu pagasta teritorijai iet maģistrālais gāzes vads Upmala-Preiļi-

Rēzekne. Bet iedzīvotājiem tas nav pieejams, saimnieciskajām vajadzībām tiek 

izmantota gāzes balonos pildīta propāna gāze. 

 Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzes vadiem nosaka “Aizsargjoslu likuma”, 

22. pants, 05.02.1997 (ar 22.06.2005. grozījumiem).  

Galvenie veicamie pasākumi: 

• Atspoguļot maģistrālā gāzes vada Upmala - Preiļi – Rēzekne posmu 

kartogrāfiskajā materiālā; 

• Perspektīvā veikt gāzes vada pieslēgumu Silajāņu ciematā esošām un 

perspektīvā paredzētajām individuālajām un daudzdzīvokļu mājām. 

 
Telekomunikācijas 

 
 Sakari tiek nodrošināti ar pazemes kabeļu un gaisvadu sakaru līnijām, ko 

nodrošina SIA Lattelekom.  

Ar telefoniem ir apgādāta lielākā daļa pagasta iedzīvotāju, iestāžu un 

uzņēmumu. Pārsvarā pagasta teritorijā tiek izmantoti mobilie sakari, kas ir 

apmierinoši, lai arī pagasta teritorijā nav uzstādīts neviens mobilo operatoru tornis.

 Esošo līniju un aparatūras kvalitāte apgrūtina modernā telekomunikāciju 

servisa ieviešanu, jo pēdējā uz šādām līnijām izmaksā dārgi, bet sakari ir lēni un 

nedroši.  

SIA „Tele2” un SIA „Latvijas Mobilais Telefons” nākamajos 12 gados ir 

paredzējuši uzstādīt sakaru tīkla iekārtas Silajāņu pagasta teritorijā uz lauksaimniecībā 
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izmantojamajām zemēm. Pirms inženiertehnisko būvju izbūves jāveic vietas 

topogrāfiskā uzmērīšana un zemes gabalam jāizstrādā detālplānojums. 

Ar SIA „LMT” noslēgts nomas līgums līdz 2012.gadam par to, ka uz 

pašvaldībai piederošā ūdenstorņa (Kad.Nr.76760040454) tiks uzstādītas antenu-fīderu 

sistēmas, publisko mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtu darbības nodrošināšanai. 

 
Galvenie veicamie pasākumi: 

• Uzlabot sakaru tīkla pārklājuma kvalitāti uzstādot mobilo sakaru torni 

• Veicot rekonstrukciju vai gaisvada līniju nomaiņu, aizstāt gaisvadu 

līnijas ar pazemes kabeļiem. 

 
 Atkritumu saimniecība 

Silajāņu pagastā atkritumu apsaimniekošanas kārtību reglamentē Latvijas 

valsts likumdošanas akti un Riebiņu novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi 

(par atkritumu apsaimniekošanu, sabiedrisko kārtību, u.c.). 

Vides ministrijas vadībā ir izstrādāts Dienvidlatgales reģionālās atkritumu 

apsaimniekošanas plāns, kurā ir atainota esošā situācija un izstrādātas vadlīnijas 

turpmākai atkritumu apsaimniekošanai reģionā. Riebiņu novada domei ir noslēgts 

līgums ar SIA „Eko Latgale” par atkritumu savākšanu. SIA „EKO Latgale” veic 

nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu Riebiņu novada administratīvajā teritorijā un 

pārvadāšanu uz SIA „EKO Latgale” sadzīves atkritumu izgāztuvi Daugavpils rajona 

Demenes pagasta „Šakališķos”. Pagastā ir izvietoti 19 atkritumu konteineri. Uzstādīto 

konteineru skaits tikts palielināts, jo ir nepieciešamība konteineram atrasties katrā 

saimniecībā. Pagasta teritorijā nav nevienas darbojošās atkritumu izgāztuves, bijušās 

ir rekultivētas.  

Galvenie veicamie pasākumi: 

• Nodrošināt ar atkritumu konteineriem visas lauku saimniecības, kurās 

vēl nav uzstādīti konteineri. 

• Organizēt iedzīvotāju izglītojošus un informatīvus pasākumus, ar 

mērķi samazināt jebkura veida sadzīves atkritumu nokļūšanu apkārtējā 

vidē. 

• Kontrolēt Riebiņu novada domes saistošo noteikumu par atkritumu 

apsaimniekošanu izpildi. 
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Elektroapgāde 

Silajāņu pagastā elektroapgādi nodrošina VAS „Latvenergo” Austrumu 

elektriskie tīkli (turpmāk AET). Pagasta apdzīvotās vietas savieno 20 kv un 0,4 kv 

elektrības pārvades līnijas. Pagasta teritoriju šķērso 330 kv augstsprieguma elektrības 

pārvades līnija, kuras dēļ tiek stipri traucēta zemes izmantošana, tās 60 m aizsardzības 

joslā. 

Silajāņu pagastā ir 251 saimniecība, kuras AET nodrošina elektroenerģijas 

padevi.  

 Elektrisko tīklu (gaisvadu elektrolīnijas, kabeļlīnijas, cilpu kastes, sadales 

iekārtas, sadales punkti un transformatoru apakšstacijas) ekspluatācijas aizsargjoslas 

nosaka “Aizsargjoslu likums” un LR MK noteikumi Nr.155 “Ekspluatācijas 

aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika”. Ja aizsargjoslās 

noteiktie aprobežojumi īpašuma izmantošanu iepriekšējām vajadzībām padara 

neiespējamu, elektrisko tīklu valdītājs 3 mēnešu laikā no aprobežojuma noteikšanas 

slēdz nomas līgumu ar zemes īpašnieku. Ja zemi aizsargjoslās var izmantot 

iepriekšējām vajadzībām, aizsargjoslas uztur kārtībā zemes īpašnieks vai zemes 

lietotājs.  

Galvenie veicamie pasākumi: 

• Veikt elektrolīniju rekonstrukciju; 

• Nodrošināt elektrolīniju atbrīvošanu no kokiem, kas varētu traucēt 

elektrolīnijas padevi. 

• Veicot elektrolīniju rekonstrukciju vai nomaiņu ciemata teritorijā, 

gaisvadu līnijas aizstāt ar pazemes kabeļiem. 

 

Siltumapgāde 

Silajāņu pagastā nav ne vienas darbojošās katlu mājas. Apkures sistēmas ir 

izveidotas katram patērētājam individuāli. Kā kurināmais tiek izmantots vietējais 

kurināmais – malka, zāģmateriālu nomaļus, zāģu skaidas un šķelda. 

Galvenie veicamie pasākumi: 

• Veikt apkures sistēmas renovāciju Silajāņu teritoriālās pārvaldes 

administratīvajās telpās. 

• Siltumapgādi Silajāņu ciematā varētu nodrošināt ar dabas gāzi 

(maģistrālais gāzes vads atrodas 3 km attālumā no Silajāņu ciemata).  
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Ugunsdzēsība 
Silajāņu pagastā nav pašvaldības finansēta ugunsdzēsības dienesta, 

ugunsgrēka likvidēšanai tiek piesaistīta VUGD Preiļu brigāde, kas atrodas Preiļos 

(attālums no Preiļiem līdz Silajāņiem ir 18 km).  

Ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdensbaseinu izvietojums parādīts kartogrāfiskajā 

materiālā „Civilā aizsardzība un paaugstināta riska teritorijas, potenciāli piesārņotās 

vietas”.  

Pašreizējā ugunsdzēsības dīķa parametri: 

Dīķis atrodas Silajāņu ciematā Zaļajā ielā, dīķis ir iežogots, ir nodrošināta 

ugunsdzēsēju mašīnas piekļūšana ugunsnelaimes gadījumā, dīķa aptuvenais lielums ir 

1000 m3, līdz hidranta atjaunošanai, šī ir vienīgā ūdens ņemšanas vieta 

ugunsnelaimes gadījumā Silajāņu ciematā. 

Silajāņu ciematā pašvaldībai piederošajā zemes gabalā ( kad.Nr. 76760040380 ) 

plānotajā izmantošanā ir paredzēts ierīkot jaunu ūdens ņemšanas vietu papildus 

esošajai, kas būs pielāgota un pieejama ugunsdzēsības automašīnām ugunsnelaimes 

gadījumos. Ūdens ņemšanas vieta parādīta kartogrāfiskajā materiālā. 

 

Galvenie veicamie pasākumi: 

• Silajāņu ciemā pie urbuma Nr.1 paredzēt hidranta atjaunošanas darbus, šis 

hidrants nodrošinātu ūdens ņemšanas vietu ugunsnelaimes gadījumā skolas 

teritorijā. 

• Zemes īpašniekiem (valdītājiem) veikt nepieciešamos pasākumus, lai viņu 

teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. 

• Nodrošināt piebraucamo ceļu pieejamību pie ēkām un būvēm ugunsdzēsības 

automašīnām. Ziemas periodā pašvaldībai jānodrošina ceļa (ielas) savlaicīga 

notīrīšana no sniega, kas ļaus piekļūt ugunsdzēsējiem ugunsnelaimes gadījumā 

pie ugunsdzēsības dīķa. 

• Nodrošināt ūdensņemšanas vietām pieejamību ugunsdzēsības automašīnām. 

• Teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas (dīķis, hidrants), pie 

iebrauktuves izvietot izvietojuma shēmu (plāksnīti ar norādi). 
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III. CIVILĀS AIZSARDZĪBAS UN PAAUGSTINĀTA RISKA TERITORIJAS, 

POTENCIĀLI PIESĀRŅOTAS VIETAS 

 

Viens no svarīgākajiem pasākumiem Silajāņu pagastā ir nodrošināt pagasta 

iedzīvotāju civilo aizsardzību. Silajāņu pagastā nav Nacionālas nozīmes paaugstināta 

rūpnieciskā avāriju riska objektu un teritorijas. Silajāņu pagasta teritorijā nav objektu 

ar kultūras pieminekļu statusu. 

Pagastā vai tā tuvumā ir vairākas riska teritorijas: 

1. Teritorija ap dzelzceļu Rēzekne – Daugavpils. Risku šai teritorijā 

izraisa bīstamo kravu vešana, potenciālās avārijas, kuru rezultātā var 

ciest pagasta iedzīvotāji (dzelzceļa līnija atrodas apmēram 6 km 

attālumā no Silajāņu pagasta). 

2. Paaugstināta ugunsbīstamība ir pagasta mežos (32% no pagasta 

teritorijas sastāda meži, valsts mežu pagasta teritorijā nav), kā arī 

neapsaimniekotajos īpašumos kūlas dedzināšanas iespējamība. 

3. Teritorija ap maģistrālo gāzes vadu Preiļi- Rēzekne. 

4. Silajāņu pagasta teritoriju nešķērso neviena automaģistrāle. Pagastu 

šķērso trīs 2 šķiras valsts autoceļi, uz kuriem nav liela autotransporta 

plūsmas intensitāte. 

Ugunsbīstamas ir apkures sistēmas daudzdzīvokļu mājā, Kalna ielā 1, kurā nav bijusi 

paredzēta individuālā apkures sistēmas ieviešana. 

Silajāņu pagastā nav izveidota sava ugunsdzēsēju brigāde, kā arī nav ugunsdzēsēju 

inventāra. 

Silajāņu pagastā nav ne vienas degvielas uzpildes stacijas. 

 Potenciāli piesārņotas vietas Silajāņu pagastā: 

• Silajāņu ciematā nedarbojas attīrīšanas iekārtas, ir izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, kurā paredzēts 2007.gadā veikt attīrīšanas iekārtu 

būvniecību, veco iekārtu atrašanās vietā. 

• Liels skaits nesakārtotu artēzisko urbumu, no 14 urbumiem 8 urbumi 

netiek uzraudzīti, tāpēc paredzēta tamponāža, kas pasargās no pazemes 

ūdeņu piesārņojuma riska. 
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Lai veidotu pagastā drošu vidi, Riebiņu novada domē tiek izstrādāts civilās 

aizsardzības plāns. 

IV. TERITORIJAS PLĀNOTĀ IZMANTOŠANA 

4.1. Teritorijas funkcionālais zonējums 
 

 Teritorijas zonējums nosaka pagasta teritorijas organizāciju un zemes 

izmantošanas veidu. Teritorijas plānojumā Silajāņu pagasta teritorijā ir 

paredzēti izmantošanas veidi, kas attēloti kartē “Silajāņu pagasta esošā un 

plānotā (atļautā) izmantošana. M 1: 10 000”. 

 Visām atšķirīgajām zemes izmantošanas teritorijām Silajāņu pagasta 

apbūves noteikumos ir doti atļautās izmantošanas un apbūves rādītāji, 

aizsargjoslu apraksts un citi nosacījumi zemes izmantošanā. Aizsargjoslas 

shēmā iezīmētas nosacīti, jo attēlot, precīzi ievērojot mērogu, nav iespējams. 

 Zemes izmantošanas veidi un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kodi 

(saskaņā ar MK 2001.g. 31.jūlija noteikumiem Nr.344). 

Silajāņu pagasta teritorijas plānojumā noteiktas sekojošas funkcionālās zonas: 

� Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija 

� Mežsaimniecībā izmantojamā  teritorija 

� Ūdenssaimniecībā izmantojamā teritorija 

� Derīgo izrakteņu ieguves teritorija 

� Ģimeņu māju dzīvojamā apbūves teritorija 

� Daudzdzīvokļu māju dzīvojamās apbūves teritorija 

� Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija 

�  Darījumu iestāžu apbūves teritorija 

� Ražošanas un noliktavu apbūves teritorija 

� Inženiertīklu un inženiertehniskās apbūves teritorija 

� Satiksmes infrastruktūras teritorija 

� Teritorijas ar īpašu statusu 

� Pārējās teritorijas 
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4.2. DABAS PAMATNES TERITORIJAS 

4.2.1. Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimniecība ( 01) 

Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija ir teritorija, kur galvenais zemes un būvju 

izmantošanas veids ir augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība, biškopība un 

ar to saistītie pakalpojumi, bet sekundārais – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.  

 Atļautā izmantošana  

• lauksaimnieciskā izmantošana;  

• dārzeņkopība, augļkopība;  

• biškopība;  

• lopkopība, lopkopības ferma;  

• kokaudzētava;  

• zivju dīķis;  

• komposta sagatavošana;  

• viensēta − dzīvojamā ēka un saimniecības ēka (kūts; klēts; šķūnis; nojume; 

pirts; siltumnīca; pagrabs);  

• viesu māja; 

• pansija;  

• telšu laukums; 

• telpas individuālam darbam;  

• zemesgabalos pie autoceļiem - tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts;  

• būvmateriālu materiālu uzglabāšana; 

• dzīvoklis kā palīgizmantošana; 

• sporta un atpūtas būves kā palīgizmantošana.  

Pagasta teritorijā ir bijušā kolhoza lauksaimniecības ražošanas teritorijas – bijušie 

lopkopības kompleksi, fermas, piegulošās platības, kur atrodas pussagruvušās ēkas un 

piesārņota apkārtējā teritorija. Tās ir teritorijas, kurās nepieciešama rekultivācija:  

Krievu – Balboržu fermas; 

Antānu ferma; 

Špaku ferma; 

Ornīšu fermas; 

Silajāņu katlu māja; 
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Bikovas ferma; 

Rozaļinas fermas; 

Jačmenišku ferma; 

Karjers Krievu – Balboržos; 

Teritorijas plānojumā paredzēts apmežot 467 ha lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformāciju veikt atbilstoši LR MK 

20.07.2004. noteikumu Nr. 619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz zemes 

transformācijas atļaujas” prasībām.  

Teritorijas plānojums nosaka: 

• Piesaistīt valsts investīcijas un dotācijas bijušo ražošanas teritoriju sakārtošanai 

lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai; 

• Piesaistīt valsts investīcijas un dotācijas lauksaimniecībā neizmantojamo 

teritoriju apmežošanai. 

• Apbūve lauksaimniecības teritorijās tiek pieļauta viensētu ar saimniecības ēkām 

(ne vairāk kā viena saimniecība uz zemes gabala) izveidei un esošo (veco) 

viensētu rekonstrukcija. 

Pašvaldībai piekrītošās zemes, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” tai noteikto 

pamatfunkciju nodrošināšanai, personisko palīgsaimniecību vajadzībām, atbilstoši 

likuma „Par zemes reformu LR lauku apvidos” 7pantu: 

7676 004 0308; 2,5 ha 
7676 004 0310; 4,1 ha 
7676 004 0316; 2,5 ha 
7676 004 0317; 3,6 ha 
7676 004 0416; 0,9 ha 
7676 005 0119; 0,4 ha 

 

 

4.2.2. Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – mežsaimniecība (02) 

Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija ir teritorija, kur galvenais zemes un būvju 

izmantošanas veids ir mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, dabas 

aizsardzība, kā arī ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie 

pakalpojumi.  

 Atļautā izmantošana  
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(1) Mežsaimnieciskā izmantošana;  

(2) Savvaļas dzīvnieku audzēšanas dārzs;  

(3) Dabas aizsardzība;  

(4) Rekreācija.  

Teritorijas plānojums mežsaimniecības teritorijās nosaka: 

• Teritorijas apsaimnieko atbilstoši mežierīcības projektiem; 

• Meža zemes transformēt citā zemes izmantošanas veidā var tikai 

atbilstoši likumdošanai; 

• Apbūve meža teritorijās pieļaujama tikai saskaņojot ar pašvaldību un, 

ja tā nesamazina mežu saimniecisko un ekoloģisko vērtību, nepalielina 

ūdensbaseinu piesārņošanu; 

Pašvaldībai piekrītošās teritorijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” tai 
noteikto pamatfunkciju nodrošināšanai: komunālo pakalpojumu sniegšanai 
iedzīvotājiem –siltumapgādei un pašvaldības iestāžu nodrošināšanai ar kurināmo: 
„Spaku meži” 
7676 005 0102; 32,04ha, 
7676 005 0103; 13,86ha,  
7676 005 0104; 5,92ha, 
7676 005 0105; 11,36ha, 
7676 004 0314; 5,70ha. 
„Ornīšu meži” 
7676 004 0356; 8,36ha,  
7676 004 0305; 2,98ha, 
7676 004 0306; 6,19ha, 
7676 004 0307; 3,46ha, 
7676 004 0313; 5,03ha. 
„Strazvaldu īpašumi” 
7676 002 0212; 3,59ha, 
7676 002 0213; 17,58ha, 
7676 002 0214; 17,89ha. 
„Golubu meži” 
7676 003 0086; 10,39 ha, 
7676 003 0087; 2,82ha. 
„Jačmenišku meži” 
7676 001 0191; 4,5ha, 
7676 004 0309; 2,8ha. 
„Bērzaune” 
7676 004 0312; 6,9ha. 
 
7676 004 0445; 0,3 ha 

 
4.2.3. Ūdenssaimniecībā izmantojamā teritorija 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – ūdenssaimniecība (03) 
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Ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas ir ūdenstilpes un ūdensteces, kur uzkrājas 

ūdens ar caurteci vai bez tās. Lielākās ūdenskrātuves un ūdensteces kā dabas pamatne 

pagasta teritorijā attēloti kartē Silajāņu pagasta pašreizējā un plānotā izmantošana. 

Atļautā izmantošana  

(1) Ūdens uzkrāšana un novadīšana;  

(2) Sporta nodarbības, rekreācija un atpūta;  

(3) Zivju ieguve (atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem).  

Pagasta teritorijā nav publisko ezeru un upju. 

 

 

 

 Pašvaldības īpašumā atrodas divi ezeri: 

Lielais Ostrovas ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76760050107 

Spoguļa laukuma platība 24,4 ha 

Dziļums līdz 3,8 m (vidēji 1,4 m) 

Šis ezers ir caurteces, dibena struktūra ir avotaina, dūņaina (dūņu slānis 0,5m un 

vairāk). Pēdējiem izpētes darbi veikti 1973.gadā (LU Bioloģijas institūts). Tad ir bijis 



 32 

daudz vēžu, un dažādu veidu zivju ( līdakas, karūsas, raudas, asari, ruduļi, līņi). Liela 

ietekme ir bebru darbībai, kā arī ir novērota regulāra ūdens ziedēšana. 

 Mazais Ostrovas ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76760050106 

Spoguļa laukuma platība 5,0 ha 

Dziļums līdz 5,3 m  

Šim ezeram hidroloģiskais režīms ir noteces tipa, dibena struktūra ir dūņaina. Liela 

ietekme ir bebru darbībai. Pēdējiem izpētes darbi veikti 1998.gadā (Valsts Ģeoloģijas 

dienests). 

Teritorijas ap šiem ezeriem plānojumā ir plānotas kā ūdensbaseinu teritorijas, kur 

atļautajā izmantošanā ir atļauta rekreācija un atpūta, kā arī zivju ieguve. 

Lielā Ostrovas ezera ziemeļu daļa ir piemērota pludmales veidošanai. Citur krastu 

struktūra neatļauj veidot pludmales. 

 
Privātpersonu īpašumā atrodas trīs ezeri: 

 Paļšas ezers 

Spoguļa laukuma platība 4,3 ha 

Maksimālais dziļums līdz 3,5 m 

Šim ezeram hidroloģiskais režīms ir noteces tipa, dibena struktūra ir dūņaina. 
  
Markovas ezers 

Platība 2,5ha 

Silajāņu dzirnavezers 

Spoguļa laukuma platība 4,3 ha  

Izcelsme – mākslīgi uzpludināts. Šis ezers ir caurteces tipa ezers.  

Informācija par ezeru raksturojumiem ņemta no Latvijas ezeru datu bāzes internetā 

www.ezeri.lv. 

Upes Silajāņu pagastā ir trīs – Feimanka, Čornaja, Saunas upe. 

Teritorijas plānojums ūdensbaseinu teritorijā nosaka: 

• Saglabāt pašreizējo īpašumu struktūru; 

• Silajāņu pagasta teritorijas plānojumā attēloto ūdenstilpju un ūdensteču mērķis ir 

netraucēti pildīt lomu, kā dabas pamatnes sastāvdaļai, kalpojot iedzīvotāju 

atpūtai, zivsaimniecībai, kā arī izmantojama kā ūdens ņemšanas vieta 

saimnieciskajām vajadzībām. Aizsargjoslas ir noteiktas ar mērķi, lai saglabātu 
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apvidum raksturīgu ainavu, samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens 

ekosistēmu. 

•  Ugunsnelaimes gadījumā ikviena Silajāņu pagasta ūdenstilpne neatkarīgi no tās 

piederības izmantojama kā ūdens ņemšanas vieta. 

• Ūdensbaseinu prioritārais izmantošanas veids ir zivsaimniecība un rekreācija; 

• Izstrādāt un veikt pasākumus, lai samazinātu straujo ezeru aizaugšanu piesaistot 

valsts investīcijas un dotācijas; 

• Izstrādāt apsaimniekošanas plānus pašvaldības ezeriem (Lielais un Mazais 

Ostrovas ezers), lai saglabātu zivju resursus un tos papildinātu ar vērtīgām zivju 

sugām piesaistot valsts investīcijas un dotācijas; 

• Aizliegt aizkraut pievadceļus un pieejas, traucēt cilvēku brīvu pārvietošanos 

ezeru un upju tauvas joslās. Tauvas joslas noteiktas pašvaldības un privātajiem 

ezeriem 4 m platas. 

 

4.3. APBŪVES TERITORIJAS 

4.3.1. Ģimeņu māju dzīvojamās apbūves teritorija 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju 

apbūve (06) 

Ģimeņu māju apbūves teritorijā galvenie zemju izmantošanas veidi ir vienģimeņu un 

divģimeņu dzīvojamo māju un to palīgēku apbūve.  

 Atļautā izmantošana  

(1) Vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.  

(2) Dzīvojamo ēku palīgēku apbūve.  

(3) Kā palīgizmantošana – mājlopu novietņu ēku apbūve.  

(4) Plānotajās teritorijās, izstrādājot detālplānojumu - mazumtirdzniecības un sadzīves 

pakalpojumu uzņēmumu, kā arī sporta būvju, kafejnīcu un citu sabiedrisko iestāžu un 

apkalpes uzņēmumu apbūve.  

Teritorijas plānojumā vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju teritorijas 

izdalītas Silajāņos, pārējā Silajāņu pagasta teritorijā ir viensētu apbūve. Primārais 

zemes izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve, kā arī vietējas nozīmes 

inženierkomunikāciju un labiekārtošanas elementu izbūvei izmantojamās zemes. 

Atļautā izmantošana un citi noteikumi norādīti pagasta apbūves noteikumos. 

Teritorijas plānojums nosaka: 
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• Silajāņu pagasta dzīvojamās apbūves teritorijas no jauna tiek plānotas tikai kā 

ģimenes māju apbūve. Tas veicinās tradicionālās lauku apdzīvotības struktūras 

attīstību. 

 

4.3.2. Daudzdzīvokļu māju dzīvojamās apbūves teritorija 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (07) 

Daudzdzīvokļu māju dzīvojamās apbūves teritorijas galvenais zemes izmantošanas 

veids ir daudzdzīvokļu nami, kā arī sabiedriskas iestādes, mazumtirdzniecības un 

darījumu uzņēmumi, kas nepieciešami šīs teritorijas apkalpei. Jebkurai jaunai apbūvei 

šajā teritorijā izstrādā detālplānojumu.  

Atļautā izmantošana  

(1) Daudzdzīvokļu ēku apbūve.  

(2) Izglītības iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu, restorānu, 

bāru, kafejnīcu un citu apkalpes uzņēmumu apbūve.  

(3) Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu, bibliotēku, sabiedrisko organizāciju un 

biedrību, mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu, finansu un 

kredītiestāžu apbūve.  

(4) Atklātas autostāvvietas.  

Teritorijas plānojumā daudzdzīvokļu māju teritorija atbilstoši esošajai 

situācijai izdalīta Silajāņos, daudzstāvu dzīvojamās mājas. Primārais zemes 

izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve galvenokārt ar daudzdzīvokļu mājām ar īres 

vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārais – cita izmantošana (vietējas nozīmes 

pārvaldes iestāde, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, darījumu iestāde, 

kultūras iestāde, pansija un īres dzīvoklis, kas izvietojama dzīvojamo māju pirmajos 

stāvos, piebūvēta dzīvojamai mājai vai atrodas tajā pašā zemesgabalā un nerada 

būtisku piesārņojumu. 

Teritorijas plānojums nosaka: 

• Jaunas daudzdzīvokļu māju teritorijas nav paredzētas; 

• Sakopt vidi ap daudzdzīvokļu mājām un nodrošināt nepieciešamās 

inženierkomunikācijas un to saglabāšanu. 

Pašvaldībai piekrītošās teritorijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” tai 

noteikto pamatfunkciju nodrošināšanai: 

76760020215; 1,5298 ha Silajāņi, Rozaļina 
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76760040051; 0,1790 ha Skolas 2, Silajāņi 

76760040325; 0,7345 ha Kalna 2, Silajāņi 

76760040326; 0,4308 ha Kalna 1, Silajāņi 

76760040327; 0,6276 ha Kalna 1(kūtiņas), Silajāņi 

 

4.3.3. Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (09),  

Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijās galvenais zemju izmantošanas veids ir 

sabiedriskas nozīmes objekti, kas ietver valsts un pašvaldības, izglītības, reliģisku 

labdarības vai citu nekomerciālu izmantošanu.  

Atļautā izmantošana  

(1) Valsts pārvaldes, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju iestāžu apbūve.  

(2) Sakaru un plašsaziņas līdzekļu iestāžu apbūve. 

(3) Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 

(4) Muzeju, izstāžu zāļu un bibliotēku ēku apbūve. 

(5) Sporta objektu apbūve.  

(6) Reliģisko iestāžu ēku apbūve (Kostigu lūgšanu nams). 

(7) Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku apbūve. 

 

Silajāņu pagasta medpunkta ēka 
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Pašvaldībai piekrītošās teritorijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” tai 

noteikto pamatfunkciju nodrošināšanai: 

76760040322 – Silajāņi, 2,5 ha; 

76760040323 – Silajāņi, 1,5434 ha; 

76760040403; 0,3 ha Silajāņi; 

76760040396; 0,2 ha Silajāņi; 

76760040455; 4,5282 ha Skola, Silajāņi; 

 

4.3.4. Darījumu iestāžu apbūves teritorija 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – darījuma iestāžu un komerciāla rakstura 

apbūve (08) 

Darījuma iestāžu apbūves teritorijās galvenais zemju izmantošanas veids ir darījuma 

iestāžu un komerciāla rakstura apbūve, kā arī sabiedriski objekti. 

Atļautā izmantošana  

(1) Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura objektu apbūve (sadzīves pakalpojumu 

ēkas, atsevišķi veikalu, kafejnīcu, tirgu un tamlīdzīgu uzņēmumu apbūve). 

(2) Degvielas uzpildes staciju apbūve. 

 (3) Azartspēļu ēku apbūve.  

(4) Masu izklaides un atpūtas pasākumu ēku, rekreācijai paredzētā apbūve. 

(5) Viesnīcu, moteļu ēku apbūve.  

(6) Restorānu, bāru, kafejnīcu un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve.  

 

4.3.5. Ražošanas un noliktavu apbūves teritorija 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

pārstrādes uzņēmumu apbūve (101210) 

Teritorijas galvenais zemes izmantošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, 

transporta un noliktavu uzņēmumi, kā arī transporta un noliktavu apbūve.  

Atļautā izmantošana  

(1) Kokapstrādes uzņēmumu apbūve.  

(2) Lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve.  

(3) Transporta uzņēmumu apbūve.  

(4) Sabiedrisko garāžu apbūve.  

(5) Noliktavu apbūve un atklātas noliktavu teritorijas.  
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4.3.6. Inženiertīklu un inženiertehniskās apbūves teritorija  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 

(12) 

Inženiertehniskās apgādes teritorijā galvenie zemes izmantošanas veidi ir 

inženiertehniskās apgāde tīkli un objekti un ar to saistītās būves.  

 Atļautā izmantošana  

(1) Ūdensapgādes tīkli un objekti.  

(2) Kanalizācijas tīkli un notekūdeņu attīrīšanas ietaises.  

(3) Siltumapgādes tīkli un ar tiem saistītās būves.  

(4) Gāzes vadi un ar tiem saistītās būves.  

(5) Elektropārvades līnijas un ar tām saistītās būves.  

(6) Telekomunikāciju līnijas un telefonu centrāle (starpcentrāļu kabelis, gaisvadu 

līnija).  

Pašvaldībai piekrītošās teritorijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” tai 

noteikto pamatfunkciju nodrošināšanai: 

76760010240; 0,4 ha Silajāņi 

76760040404; 0,9193 ha Attīrīšanas iekārtas, Silajāņi 

76760040454; 0,2790 ha Ūdenstornis, Silajāņi 

76760040378; 0,1 ha Interneta antenas tornis, Silajāņi 

76760040380; 1,9212 ha Silajāņi 

 

4.3.7. Satiksmes infrastruktūras teritorija 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti ( 11) 

Satiksmes infrastruktūras teritorijas galvenie zemes izmantošanas veidi ir ielas, 

autoceļi un gājēju un velosipēdistu celiņš, kā arī ar tām saistītā apbūve – tilti, 

sabiedriskā transporta pieturas, atklātās autostāvvietas.  

Atļautā izmantošana  

(1) Valsts autoceļi;  

(2) Pašvaldības autoceļi;  

(3) Pašvaldības ielas;  

(4) Gājēju celiņš;  

(5) Māju pievedceļi un citi ceļi;  

(6) Tilti;  

(7) Atklātās autostāvvietas;  
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(8) Sabiedriskā transporta pieturas.  

Pašvaldībai piekrītošās teritorijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” tai 

noteikto pamatfunkciju nodrošināšanai: 

Kadastra nr. Kopplatība 
76760010150 0,9000 
76760010198 2,7000 
76760010199 3,5000 
76760010200 1,6000 
76760010201 2,2000 
76760010202 1,3000 
76760020219 0,7000 
76760020220 0,5000 
76760020221 3,6000 
76760020222 1,9000 
76760020223 2,4000 
76760020224 0,8000 
76760030090 2,3000 
76760030091 2,6000 
76760030092 3,3000 
76760030093 1,0000 
76760030094 1,4000 
76760030245 1,3000 
76760040339 1,0000 
76760040340 0,6000 
76760040341 1,0000 
76760040342 0,5000 
76760040343 1,6000 
76760040344 1,6000 
76760040345 2,1000 
76760040346 2,4000 
76760040347 2,8000 
76760050111 0,5000 
76760050112 1,2000 
76760050113 3,4000 
76760050114 4,0000 

 

 

4.4. TERITORIJAS AR ĪPAŠU STATUSU 

Ciemu administratīvās robežas un teritorija 

Silajāņu pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas 1 ciema administratīvās robežas 

un teritorija – Silajāņu ciematam.  

Plānojot Silajāņu ciemata teritorijas attīstību nav paredzēta ciema administratīvās 

teritorijas paplašināšana. 
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4.5. PĀRĒJĀS TERITORIJAS 

Kapsētu teritorijas  

Atļautā izmantošana  

Kapsētas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku apbūve.  

Kapsētu saraksts  

Silajāņu pagasta teritorijas plānojums nosaka šādas kapsētu teritorijas, kurās 

pieļaujama apbedīšana:  

Kostigu kapsēta – 1.6 ha 

Červoniku kapsēta – 2.3 ha 

Podlipjes kapsēta – 0.4 ha 

Silajāņu kapsēta – 0.9 ha 

Krievu Balbāržu kapsēta – 0.4 ha 

Špaku kapsēta – 0.5 ha 

Markovas kapsēta – 0,6 ha 

Kairīšu kapsēta (privātīpašums) 

 

Červoniku kapsēta 

Teritorijas plānojums neparedz jaunu kapsētu veidošanu, kā arī esošo kapsētu 

teritoriju paplašināšanu. Silajāņu kapsētā plānots uzcelt kapliču, kas vienlaicīgi 

kalpotu kā vieta, kur vadīt dievkalpojumus. 

Silajāņu pagasta teritorijā nav paredzētas teritorijas dzīvnieku apglabāšanai. Ar 

mirušo dzīvnieku centralizētu savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu 
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nodarbojas divas firmas SIA „Reneta” un SIA „Ekovide”. Dzīvnieku īpašniekam ir 

pienākums nekavējoties par dzīvnieka nobeigšanos paziņot praktizējošam 

veterinārārstam un komersantam, kurš nodarbojas ar dzīvnieku savākšanu.  

Rekultivējamās teritorijas  

Teritorijas, kurās nepieciešama rekultivācija ir:  

Krievu – Balboržu fermas; 

Antānu ferma; 

Špaku ferma; 

Ornīšu fermas; 

Silajāņu katlu māja; 

Bikovas ferma; 

Rozaļinas fermas; 

Jačmenišku ferma; 

Karjers Krievu – Balboržos. 

 

 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde( 04)  

Derīgo izrakteņu ieguves un karjeru teritorijas izmantošanas galvenais mērķis ir 

derīgo izrakteņu – grants, smilts un kūdras ieguve.  

 Atļautā izmantošana  

(1) Derīgo izrakteņu ieguve.  

(2) Būvju (pievedceļi u.c.) izbūve, kas nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei.  

(3) Citi izmantošanas veidi (atskaitot apbūvi), līdz uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. 

Silajāņu pagastā izpētītās derīgo izrakteņu teritorija ir smilts – grants karjers 

„Golubi”. 

Teritorijas plānojums nosaka: 

• Plānoto atradņu izmantošanu drīkst uzsākt tikai pēc to detālās izpētes 

un izstrādes projektu saskaņošanas; 

• Līdz derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanai zemi drīkst izmantot 

atbilstoši lauksaimniecību zemju izmantošanas mērķiem, izņemot 

apbūvi; 

• Esošā karjera izstrādi veikt saskaņā ar izsniegtajiem limitiem un pēc 

atsevišķu bloku izstrādes veikt to rekultivāciju; 
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• Piesaistīt valsts investīcijas un dotācijas agrāk izstrādāto karjeru 

rekultivācijai 

Pašvaldībai piekrītošās teritorijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” tai 

noteikto pamatfunkciju nodrošināšanai, satiksmes infrastruktūras objektu – ielu, ceļu 

un laukumu būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai:  

76760030088; 4,4 ha 

76760030110; 2,3 ha 

76760040315; 2,4 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašie nosacījumi 

 

1. Silajāņu pagasta teritorijā un ciema teritorijā atļauts turpināt teritorijas 

esošo izmantošanu bez ierobežojumiem. 

2. Nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu, lai detalizētu teritorijas 

plānoto (atļauto) izmantošanu, ir tiesības noteikt Riebiņu novada 

būvvaldei. 

3. Kadastrālās situācijas maiņa (t.sk. zemes gabalu sadalīšana vai 

apvienošana) pēc teritorijas plānojumu pieņemšanas ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem, nedod tiesības mainīt zemes gabaliem 

noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu un tās nosacījumus bez teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrādāšanas.  
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4.6. Aizsargjoslas 
 

Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumos tiek izdalīti: 

o Aizsargjoslas; 

o Īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamās teritorijās; 

o Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi – tiek noteikti 

ar pašvaldības lēmumu (visi servitūti nav uzrādīti teritorijas plānojuma 

kartogrāfiskajā materiālā). 

 
Aizsargjoslas - noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida 

(gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to 

ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās 

ietekmes; (Aizsargjoslu likums 05.02.1997. ar grozījumiem 22.06.2005.) 

 Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās 

 Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā veikt 
attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepieciešamos 
darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs 
vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku 
likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma. 

 Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, 
renovācijas un rekonstrukcijas darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem 
lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana, 
izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā 
laikā. 

 Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas 
izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam, 
tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus. 
Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc 
savstarpējas vienošanās. 

 Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un remontu 
saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic ieinteresētās juridiskās vai 
fiziskās personas pēc savstarpējas vienošanās. 

 Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams 
objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai 
pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Ar 
minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai 
— pēc savstarpējas vienošanās — objekta īpašnieks. 
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 Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta 
īpašnieka likumīgās prasības. 

 Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem kontroles un 
uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš 
par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, - 
zemes lietotāju. 

4.6.1. Vides un dabas resursu aizsargjoslas 

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem 

un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas 

izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās 

negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. 

 Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un 

mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens 

ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību 

applūdināmajās zonās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. (AL 7.pants) 

Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

1) aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, augu 
aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko 
produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu 
materiālu glabātavas, izņemot šim nolūkam teritoriju plānojumos paredzētās vietas; 
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; 
3) aizliegts veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku 
likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu 
atjaunošanai un apsaimniekošanai. Ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, kailcirte 
aizliegta visā aizsargjoslas platumā; 
4) aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, 
izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās 
aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu; 
5) 10 metrus platā joslā papildus 1., 2., 3. un 4.punktā minētajam aizliegts: 
a) izvietot degvielas uzpildes stacijas, 
b) celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot kultūras 
pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī citas 
hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu būves, kuģošanas drošībai nepieciešamās 
būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātnes un šo 
transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir 
paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas 
plānā), 
c) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, 
d) ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, 
e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, 
vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, 
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f) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai 
rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai, 
g) mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku; 
h) veikt meža zemju transformāciju, ja tā nav saistīta ar šā punkta “b” apakšpunktā 
minētajiem izņēmuma gadījumiem, 
i) kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar 
zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 
6) aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes 
ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām; 
7) aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas. 
(2) Virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās peldvietās 
aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto 
dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību. 
(3) Vietējā pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu par jebkādu nelikumīgu nožogojumu 
nojaukšanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Vietējā pašvaldība veic vai organizē 
nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma 
pieņemšanas nožogojumu viena mēneša laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos 
izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 
 

Lielais Ostrovas ezers 24,4 ha – 50m aizsargjosla; 

Mazais Ostrovas ezers 5,0 ha – 10m aizsargjosla; 

Paļšas ezers 4,4 ha – 10m aizsargjosla; 

Markovas ezers 2,5 ha – 10m aizsargjosla; 

Silajāņu dzirnavezers 1,0 ha – 10m aizsargjosla; 

Feimankas upei – 100m aizsargjosla; 

Saunas upei - 100m aizsargjosla; 

Čornajas upei - 50m aizsargjosla; 

Aizsargjoslas ir iezīmētas „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000”. 

 

Aizsargjoslas ap purviem 

Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību 

un stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā. (AL 71.pants) 

Purmaļu purvs – Silajāņu pagasta teritorijā aizņem apmēram 60 ha lielu 

platību. Purva kopējā platība ir virs 100 ha, tāpēc aizsargjosla ir noteikta 50m. 

Aizsargjoslas ir iezīmētas „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000”. 
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 Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu 

saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz 

iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk kā 

uz 25 gadiem). Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingra režīma, kā arī 

bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu. Urbumiem, akām un avotiem, kurus 

saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens 

lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un 

novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana. Aizsargjoslas ap centralizētās 

ūdens ņemšanas vietām aprēķina, ņemot vērā ūdens ņemšanas vietas dabiskos 

apstākļus un prognozējamo ūdens patēriņu. Ja centralizētajai ūdensapgādei tiek 

izmantots gruntsūdeņu (neaizsargāts) ūdens horizonts vai pazemes ūdens krājumu 

mākslīgas papildināšanas metode, stingrā režīma aizsargjoslu aprēķina tā, lai 

nodrošinātu ūdens filtrācijas laiku no aizsargjoslas robežas līdz ūdens ieguves 

urbumiem ne mazāku par gadu. (AL 9.pants) 

Aizsargjoslu noteikšanas metodika 

1. Aizsargjoslas nosaka esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām 
un ūdens padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem 
saimniecības objektiem, izņemot šo noteikumu 3.punktā noteiktos gadījumus. 
2. Aizsargjoslu noteikšanu un saskaņošanu ar Valsts ģeoloģijas dienestu un attiecīgo valsts 
aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” filiāli, kā arī pašvaldības informēšanu par tās 
teritorijā esošās aizsargjoslas noteikšanu nodrošina ūdens ņemšanas vietas īpašnieks vai 
lietotājs. Pašvaldību informē divu nedēļu laikā pēc aizsargjoslu noteikšanas un saskaņošanas 
un iesniedz dokumentu kopijas par aizsargjoslas robežām un saskaņojumu. Aizsargjoslu 
robežas nosaka un iezīmē teritoriju plānojumos un zemes īpašuma vai lietojuma plānos 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33. un 62.pantam. 
3. Ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto 
savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja 
apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana. 
4. Ap virszemes ūdens ņemšanas vietu nosaka šādas aizsargjoslas: 
4.1. stingra režīma aizsargjosla ūdenstecē: 
4.1.1. uz abām pusēm no ūdens ņemšanas vietas (virzienā gar krastu) — ne mazāk kā 200 
metrus uz augšu pret straumi un ne mazāk kā 100 metrus uz leju pa straumi akvatorijā; 
4.1.2. krastā, pie kura izvietota ūdens ņemšanas vieta, — ne mazāk kā 100 metrus plata 
sauszemes josla, skaitot no minimālā ūdens līmeņa (zemākā ūdens līmeņa, kas ir raksturīgs 
attiecīgajam objektam pēc ilggadējiem novērojumiem) robežas; 
4.1.3. no ūdens ņemšanas vietas virzienā uz pretējo krastu: ja ūdensteces platums ir mazāks 
par 100 metriem, — visa akvatorija un ne mazāk kā 50 metrus plata pretējā krasta sauszemes 
josla, skaitot no minimālā ūdens līmeņa robežas; ja ūdensteces platums ir lielāks par 100 
metriem, — ne mazāk kā 100 metrus plata josla akvatorijā; 
4.1.4. ūdens ņemšanas vietai ūdensteces līcī — visa līča akvatorija un ne mazāk kā 100 
metrus plata sauszemes josla, skaitot no minimālā ūdens līmeņa robežas; 
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4.2. bakterioloģiskā aizsargjosla ūdenstecē: 
4.2.1. uz abām pusēm no ūdens ņemšanas vietas (virzienā gar krastu) — uz augšu pret straumi 
tā, lai no bakterioloģiskās aizsargjoslas robežas līdz ūdens ņemšanas vietai ūdens tecēšanas 
laiks būtu ne mazāks par piecām diennaktīm, ja mēneša vidējā caurtece vasaras un rudens 
mazūdens periodā ir 95 procenti no normālās (aprēķinā ņem vērā ūdens tecēšanas ātrumu, kas 
aprēķināts, ievērojot pietekas un vidējo ūdensteces garumu un platumu), un uz leju pa straumi 
— ne mazāk kā 250 metri akvatorijā; 
4.2.2. no ūdens ņemšanas vietas virzienos uz abiem krastiem — ne mazāk kā 500 metrus plata 
sauszemes josla, rēķinot no minimālās ūdens līmeņa robežas; 
4.2.3. ja ūdens ņemšanas vieta ir ūdenstecē ar kuģu satiksmi, bakterioloģiskajā aizsargjoslā 
iekļauj tās robežās esošo kuģojamā ceļa akvatoriju; 
4.2.4. ja ūdens ņemšanas vietā ir pretstraumes, nosakot bakterioloģiskās aizsargjoslas lielumu, 
ņem vērā hidroģeoloģiskos un meteoroloģiskos apstākļus; 
4.3. ķīmiskā aizsargjosla ūdenstecē — atbilstoši 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. un 4.2.4.apakšpunktam, 
bet ne platāka par pieciem kilometriem; 
4.4. stingra režīma aizsargjosla ūdenstilpē: 
4.4.1. visos virzienos no ūdens ņemšanas vietas — ne mazāk kā 100 metrus plata josla 
akvatorijā vai, ja akvatorija ir šaurāka par 100 metriem, — atbilstoši attiecīgās akvatorijas 
platumam; 
4.4.2. krastā, pie kura izvietota ūdens ņemšanas vieta, un uz abām pusēm no ūdens ņemšanas 
vietas virzienā gar krastu — ne mazāk kā 100 metrus plata sauszemes josla, skaitot no ezera 
vai ūdenskrātuves minimālā ūdens līmeņa robežas; 
4.5. bakterioloģiskā aizsargjosla ūdenstilpē: 
4.5.1. visos virzienos no ūdens ņemšanas vietas (ņemot vērā pietekas): ja valdošais vēju 
virziens uz ūdens ņemšanas vietu nepārsniedz 10 procentus no kopējo vēju skaita, — trīs 
kilometrus plata josla akvatorijā; ja valdošais vēju virziens uz ūdens ņemšanas vietu pārsniedz 
10 procentus no kopējo vēju skaita, — piecus kilometrus plata josla akvatorijā; 
4.5.2. no ūdens ņemšanas vietas virzienos uz krastiem — ne mazāk kā 500 metrus plata 
sauszemes josla, skaitot no ezera vai ūdenskrātuves minimālā ūdens līmeņa robežas; 
4.6. ķīmiskā aizsargjosla ūdenstilpē — atbilstoši šo noteikumu 6.5.1. un 6.5.2.apakšpunktam, 
bet ne platāka par pieciem kilometriem. 
5. Ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nosaka šādas aizsargjoslas: 
5.1. stingra režīma aizsargjosla atbilstoši ūdens horizonta dabiskās aizsargātības pakāpei: 
5.1.1. neaizsargātam ūdens horizontam, kur nav mazcaurlaidīgu nogulumu, stingra režīma 
aizsargjoslu aprēķina tādu, lai ūdens filtrācijas ilgums no aizsargjoslas robežas līdz ūdens 
ieguves urbumiem būtu ne mazāks par gadu; aizsargjosla ir vismaz 50 metru platumā; 
5.1.2. relatīvi aizsargātam ūdens horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir no 
viena līdz 10 metriem, aizsargjosla ir 30–50 metrus plata; 
5.1.3. labi aizsargātam ūdens horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir no 10 līdz 
20 metriem, aizsargjosla ir 10–30 metrus plata; 
5.1.4. ļoti labi aizsargātam ūdens horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir 
lielāks par 20 metriem, aizsargjosla ir 10 metrus plata; 
5.2. bakterioloģiskā aizsargjosla, ko aprēķina tādu, lai ūdens dabiskās plūsmas laikā līdz 
ūdens ņemšanas vietai mikroorganismu izdzīvošanas laiks nepārsniegtu: 
5.2.1. gruntsūdens vai bezspiediena ūdens horizontam — 400 diennaktis; 
5.2.2. artēziskā ūdens horizontam — 200 diennaktis; 
5.3. ķīmiskā aizsargjosla, ko aprēķina tādu, lai ūdens ķīmiska piesārņošana ūdens ņemšanas 
vietā tās ekspluatācijas laikā nebūtu iespējama un ūdens kvalitāte atbilstu dzeramā ūdens 
ieguvei izmantojamo pazemes ūdeņu ūdens kvalitātes normatīviem. 
6. Ūdensgūtnēm, kurās pazemes ūdeņi tiek mākslīgi papildināti, nosaka šādas aizsargjoslas: 
6.1. stingra režīma aizsargjosla, kurā ietver arī infiltrācijas baseinus vai citas pazemes ūdens 
resursu mākslīgās papildināšanas ietaises un aizsargjoslas ārējā robeža ir ne mazāk kā 100 
metru attālumā no minētajām ietaisēm; stingra režīma aizsargjoslu nosaka arī ūdens ņemšanas 
vietai virszemes ūdens objektā, no kura tiek ņemts ūdens papildināšanai; aizsargjoslu 
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aprēķina tādu, lai ūdens filtrācijas ilgums no aizsargjoslas robežas līdz ūdens ieguves 
urbumiem būtu ne mazāks par gadu; 
6.2. bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla, ko aprēķina tādu, lai ūdens 
mikrobioloģiska un ķīmiska piesārņošana ūdens ņemšanas vietā tās ekspluatācijas 
laikā nebūtu iespējama un ūdens kvalitāte atbilstu dzeramā ūdens ieguvei 
izmantojamo pazemes ūdeņu ūdens kvalitātes normatīviem. 
 
Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

1) stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta 
ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un 
apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai; 
2) bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi 
sākotnējais izvērtējums. Ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto pazemes (no virszemes 
piesārņojuma infiltrācijas neaizsargātu) ūdens horizontu, kā arī pazemes ūdens resursu 
mākslīgas papildināšanas metodi, jāievēro 1.punktā minētie aprobežojumi. Bakterioloģiskajā 
aizsargjoslā aizliegts: 
a) izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas 
materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu 
glabātavas, izņemot teritoriju plānojumos paredzētās vietas, 
b) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves, 
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas, 
d) aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ņemšanas ietaisēm, 
e) veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, 
degvielu un eļļošanas materiālus, 
f) veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes 
padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas darbus, 
g) glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas, 
h) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus; 
3) ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais 
izvērtējums. 
Aizsargjoslas ir iezīmētas „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000” 

 

4.6.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas 

Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta līnijām, gar 

elektronisko sakaru tīkliem un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas 

nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais 

uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu 

ekspluatāciju un attīstības iespējas. 

 Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem 

Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, 

autoceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un 
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drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu 

rekonstrukcijai.  

Ciemos gar ielām un autoceļiem — teritoriju plānojumos likumā noteiktajā 

kārtībā un atzīmē zemes gabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas 

robeža) un būvlaidi (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei); (AL 

13.pants) 

Lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir: 

o Valsts 2.šķiras ceļiem - 30 metru (Silajāņos ir trīs valsts 2. šķiras autoceļi); 

o Pašvaldības autoceļiem – 30 metru  

Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

1) lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes drošību, aizsargjoslās 
gar autoceļiem aizliegts: 
a) 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, par to 
rakstveidā neinformējot  autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku ciršanas uzsākšanas, kā 
arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku, 
b) bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves 
darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām 
nepieciešamos darbus; 

Aizsargjoslas ir iezīmētas kartē „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000”. 

 

 Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 

Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības elektronisko sakaru tīkliem un to 

infrastruktūras būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu un to 

infrastruktūras būvju maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru 

nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta elektronisko sakaru tīklu droša 

ekspluatācija, radīti zaudējumi tautsaimniecībai un valstij. 

Gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, elektronisko 

sakaru tīklu gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla 

līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla 

līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu 

kanalizācijas ass; (AL 14.pants). 

Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

1) veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, grunts planēšanu ar 
tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem, 
autoceļu zemes nodalījuma joslā – dziļāk par 0,5 metriem; 
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2) izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes paraugu 
ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem; 
3) stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību un 
mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves; 
4) zem elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas kravas, kā 
arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas; 
5) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošo celtņu piestātnes, veikt iekraušanas, izkraušanas, gultnes 
padziļināšanas un zemes smelšanas darbus, izmest enkurus, braukt ar nolaistiem enkuriem, 
ķēdēm, lotēm, velkamajiem rīkiem un traļiem, ierādīt zvejas vietas, zvejot zivis, vākt augus ar 
dziļūdens rīkiem, ierīkot lopu dzirdīšanas vietas, skaldīt un iegūt ledu; 
6) nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, kuros ieguldīti 
elektronisko sakaru tīklu kabeļi vai uzstādītas elektronisko sakaru tīklu līniju statnes, kabeļu 
sadales kastes un sadales skapji (ja būvētājs nav iepriekš pārvietojis elektronisko sakaru tīkla 
līnijas un iekārtas pēc saskaņošanas ar to valdītāju); 
7) apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes kabeļu līniju 
trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs skābju, sāļu un sārmu 
notekas; 
8) atvērt elektronisko sakaru tīklu neapkalpojamo pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, 
mikroviļņu līniju, kabeļu kanalizācijas kabeļaku, šahtu, sadales skapju un kabeļu kastu durvis 
un lūkas, kā arī personām, kas minētās līnijas un iekārtas neapkalpo, pieslēgties elektronisko 
sakaru tīklu līnijām un iekārtām; 
9) veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt telekomunikāciju līniju un iekārtu bojājumus; 
10) rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus. 
11) apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku vākus, sadales 
skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņus pazemes kabeļu trasēs, kā arī pārvietot esošās 
elektronisko sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējas saskaņošanas ar to valdītāju. 

Aizsargjoslas kartē „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000” nav iezīmētas, jo teritorijas 

plānojuma kartes mērogs nepieļauj aizsargjoslu attēlot kartē. 

 

 Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

  Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to 

iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju 

ekspluatāciju un drošību. 

� Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: 
Ciematā 
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 2,5 metru attālumā 

no līnijas ass, 

b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 

kilovoltiem – 4 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, 

c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem – 8 metru 

attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas; 

Ārpus ciema teritorijas 
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a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 6,5 metru attālumā 

no līnijas ass, 

b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 

kilovoltiem – 20 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, 

c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem – 30 metru 

attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas; 

� gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no 

kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad 

šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem; 

� ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru 

apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla 

virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto 

daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. (AL 16.pants) 

EPL ekspluatācijas aizsargjoslas: 

Lauku apvidos noteikta 330 kv EPL – 30 metru attālumā no malējiem vadiem. 

Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

 
1 1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem; 

2) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko 
vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas; 

3) aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu 
laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, 
kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos; 

4) aizliegts aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt darbus ar 
triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas 
vielas, degvielu un eļļošanas materiālus; 

5) aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez 
attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas; 

6) aizliegts veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un 
izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas, spridzināšanas un meliorācijas darbus, 
kā arī izvietot lauka apmetnes un mehanizēti laistīt lauksaimniecības kultūras; 

7) aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens elektropārvades kabeļlīnijām iekārtot kuģu, 
liellaivu un peldošu celtņu piestātnes, noenkuroties, braukt ar izmestu enkuru un tīkliem, 
ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem, 
kā arī ierīkot dzirdinātavas; 

8) aizliegts skaldīt ledu; 
9) aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības 

tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus; 
10) aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 

0,45 metriem, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku; 
11) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju applūdināšanu uz laiku; 
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12) aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma darbiniekus, 
kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku 
likvidācijas darbus šajā likumā noteiktajā kārtībā. 
2 Veicot apūdeņošanas grāvju un drenāžas kolektorgrāvju būvi, kā arī ierīkojot 
nožogojumus un veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un 
to būvēm. 
3 Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs aizsargjoslā var audzēt kokus un 
krūmus, ja par to noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku. 
4 Elektroenerģijas apgādes uzņēmumi, kuriem saskaņā ar Enerģētikas likumu ir 
nepieciešama licence, izmanto nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem 
bez atlīdzības par nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. 

Aizsargjoslas ir iezīmētas kartē „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000”. 

 

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu 

meliorācijas būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību. (AL 18.pants) 

Aizsargjosla ap valsts nozīmes meliorācijas grāvjiem noteikta 10m. 

Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; 
2) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, veidot akmens 
krāvumus; 
3) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas 
un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus. 

Aizsargjoslas kartē „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000” nav iezīmētas, jo teritorijas 

plānojuma kartes mērogs nepieļauj aizsargjoslu attēlot kartē. 

 

 Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. 

 Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: 

1) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru 

dziļumam, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

2) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, 

– 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

3) gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās 

malas.(AL 19.pants) 
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Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu objektiem; 
2) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas 
un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus; 
3) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un degvielu. 

Aizsargjoslas kartē „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000” nav iezīmētas, jo teritorijas 

plānojuma kartes mērogs nepieļauj aizsargjoslu attēlot kartē. 

 

 Aizsargjoslas ap Ģeodēziskajiem punktiem 

Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko 

punktu ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti. 

 Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no ģeodēziskā 

punkta konstrukcijas ārējās malas. (AL 20.pants) 

Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

1 1) aizliegts novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem punktiem un 
mērījumu izdarīšanu; 

2) aizliegts veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaņoti ar attiecīgo Valsts 
zemes dienesta nodaļu. 
2  Zemes īpašnieks nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas nepieciešamas, lai 
nodrošinātu: 

1) triangulācijas un poligonometrijas punktiem — redzamību uz blakus punktiem; 
2) globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem — ģeodēzisko Zemes mākslīgo 

pavadoņu netraucētu uztveršanu (redzamību); 

Aizsargjoslas kartē„Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās aizsardzības 

un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000” nav iezīmētas, jo teritorijas plānojuma kartes 

mērogs nepieļauj aizsargjoslu attēlot kartē. 

 

 Aizsargjoslas ap gāzesvadiem 

Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, 

gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu, gāzapgādes 

iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju un drošību. 

1) gar gāzesvadiem – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 

virsmas katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu: 

 vairāk par 1,6 megapaskāliem – 15 metru attālumā; 
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2) ap gāzes noliktavām un krātuvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai 

norobežojošām konstrukcijām:  

a) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem – 

10 metru attālumā, 

b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām – 

10 metru attālumā. (AL 22.pants) 

Aizsargjoslu likums (22.06.2005. V nodaļa 29.pants) nosaka, ap gāzesvadiem ar 

spiedienu virs 1,6 megapaskāliem drošības aizsargjoslu: 

1) Gāzesvadiem ar diametru no 300mm līdz 600mm – 150m attālumā. 

 Drošības aizsargjosla tiek noteikta, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz 

cilvēkiem šo ietaišu un būvju avārijas gadījumā.  

Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; 
2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, 
degvielu vai eļļošanas materiālus; 
3) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu, meliorāciju un derīgo izrakteņu ieguvi; 
4) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas gāzesvadiem; 
5) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu; 
6) aizliegts audzēt kokus un krūmus; 
7) aizliegts būvēt, renovēt vai rekonstruēt jebkuras ēkas un inženierbūves; 
8) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, 
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu 
glabātavas; 
9) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas; 
10) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar gāzesvadu, aizliegts: 
a) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par 5000 
kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem, 
b) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem, kā 
arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus, 
c) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu 
veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus), 
d) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus, 
e) ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus, 
f) veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes 
noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai var bojāt šos objektus. 

Aizsargjoslas ir iezīmētas kartē „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000”. 
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4.6.3. Sanitārās aizsargjoslas 

Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas 

paaugstinātas sanitārās prasības. To galvenais uzdevums ir sanitāro prasību 

nodrošināšana. (AL 24.pants) 

 Aizsargjoslas ap kapsētām 

Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo 

teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos. 

Aizsargjoslas platums ir 300 metru no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas. Ja 

kapsētā ir tikai pēc kremācijas veiktie apbedījumi, aizsargjoslas platums ir 100 metru. 

Apdzīvotās vietās, kuru apgādei ar dzeramo ūdeni izmanto līdz 20 metrus dziļas akas 

un avotus, aizsargjoslas platums ir 500 metru, ja kapsēta atrodas gruntsūdeņu plūsmas 

augštecē. 

Kapsētām, kurās apbedīšana ir pārtraukta vismaz 25 gadus, aizsargjosla nav 

nepieciešama, izņemot kapsētas, kurās apbedīti mēra upuri, un kapsētas vai 

apbedījuma vietas, kuras ir kultūras pieminekļi. 

Aizsargjoslu likvidē pašvaldība pēc saskaņošanas ar teritoriālo vides veselības centru 

un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. („Aizsargjoslu ap kapsētām 

noteikšanas metodika” noteikumi Nr.502) 

Darbību aprobežojumi aizsargjoslās: 

1) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, kad ir veikti 
iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un 
konstatēts, ka kvalitatīvu dzeramo ūdeni var nodrošināt, ievērojot aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām noteikšanas metodiku; 
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves, izņemot 
kapsētu apsaimniekošanai nepieciešamās; 
3) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām. 

Aizsargjoslas redzamas kartē „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000”. 

 

 Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 

Pašreizējās attīrīšanas iekārtas nedarbojas, bet ir paredzēti rekonstrukcijas darbi un 

sagatavot darbam attīrīšanas iekārtas BIO 50, kurām aizsargjosla ir 50 m rādiusā no 

nožogojuma ārējās malas.  
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Aizsargjoslas redzamas kartē „Preiļu rajona Riebiņu novada Silajāņu pagasta civilās 

aizsardzības un aizsargjoslu karte. M 1: 10 000”. 

Tauvas joslas 

Dabiskās tauvas joslas platums ir: 
1) gar privāto ūdeņu krastiem — 4 metri; 
2) gar pārējo ūdeņu krastiem — 10 metri. 
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4.7. Institūciju nosacījumi 

 
LR valsts vides 
dienests 
Daugavpils 
reģionālā vides 
pārvalde 

1. Teritoriālplānojumu jāizstrādā saskaņā ar LR 22.05.2002. likumu 
„Teritorijas plānošanas likums” un MK 13.01.2004. noteikumiem Nr.34 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”. 
2. Plānojot teritorijas dabas vērtību saglabāšanu ir jāņem vērā: 
2.1. Plānos atzīmēt īpaši aizsargājamos dabas objektus 
2.2. Valsts nozīmes aizsargājamie dižkoki ir visi koki, kuru apkārtmērs 
1,3m augstumā no koka sakņu gala vai augstums nav mazāks par MK 
22.07.2003. noteikumu Nr.415 noteiktajiem izmēriem. 
3.Ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai ūdenstilpņu un ūdensteču 
apsaimniekošanas jomā iekļaut sekojošas prasības: 
3.1.Paredzēt zvejas tiesību pārņemšanu pagasta administratīvās teritorijas 
pašvaldības pārziņā esošajos ūdeņos (06.08.1991. likums “Par vides 
aizsardzību”10. un 45. pants, 12.04.1995. likums “ Zvejniecības likums” 
18. un 20. pants). 
3.2. Noteikt ūdenstilpju un ūdensteču prioritāros izmantošanas veidus. 
3.3.Noteikt ūdens bioloģisko resursu izmantošanas veidus, kas būtu piemēroti 
konkrētajām ūdenstilpnēm un ūdenstecēm. Iespējamie izmantošanas veidi: 
a)Makšķerēšana (MK 13.02.2001. noteikumi Nr.67 “Makšķerēšanas noteikumi”); 
b)rūpnieciskā zveja (MK 02.01.2001. noteikumi Nr.3 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 
iekšējos ūdeņos”); 
c)licencētā amatierzveja - makšķerēšana (MK 14.10.2003. Noteikumi Nr.574 
„Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība”); 
d)licencētā rūpnieciskā zveja (MK 07.08.2001. noteikumi Nr.359 „Licencētās 
rūpnieciskās zvejas kārtība”); 
e)zivkopība – akvatūras uzņēmējdarbība, specializētā zivju audzēšana (Zvejas likums”). 
3.4. Paredzēt pasākumus zivju resursu saglabāšanai un palielināšanai 
3.5. Atspoguļot jautājumu par mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas 
nepieciešamību. 
3.6. Noteikt ūdenstilpņu un ūdensteču tauvas joslas izmantošanas kārtību (LR 
12.04.1995. likuma “ Zvejniecības likums” 9. pants).  
4. Atzīmēt vides un dabas resursu ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas 
saskaņā ar LR 05.02.1997likumu.“Aizsargjoslu likums”. 
5. Plānojot ņemt vērā, ka ar MK 13.01.2004. noteikumu Nr. 34 “ Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma noteikumi “ 47.panta prasībām , teritorijām, kurās paredzēta meža 
zemju vai lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija par dzīvojamās, 
sabiedriskās, ražošanas vai darījuma apbūves teritorijām, pašvaldība sagatavo 
detālplānojumu. 
6. Plānā atzīmēt piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas atbilstoši MK 20.11.2001. 
noteikumu Nr. 483 “ Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un 
reģistrācijas kārtība” prasībām, un noteikt ierobežojumus tajās. 
7. Atspoguļot informāciju par pašvaldības teritorijā esošiem artēziskiem urbumiem, 
atzīmēt tos dabas pamatnes kartē. 
8. Plānā atzīmēt publiskās ūdenstilpnes, kā arī paredzēt potenciālās pludmaļu ierīkošanas 
vietas. 
9. Teritoriālplānā iekļaut un iezīmēt esošās un perspektīvi izmantojamās derīgo izrakteņu 
atradnes. 
10. Izstrādāt neizmantoto un nesakopto teritoriju izmantošanas koncepciju un paredzēt 
bojāto zemju rekultivāciju. 
11. Sadalīt teritoriju pēc lietošanas mērķiem. Iespējamo ražošanas uzņēmumu 
izvietošanu paredzēt vietās, kur būs vismazākā ietekme uz vidi un cilvēka veselību. 
 

LR Valsts zemes 
dienests 

1. Plānojuma grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā LKS – 92 ar M 1:10 
000 noteiktību, saskaņojot to ar VZD; 
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Latgales reģionālā 
nodaļa 

2. Apdzīvotu vietu teritorijā plānojuma grafisko daļu izstrādāt digitālā 
veidā LKS – 92 ar M 1: 2 000 vai M 1: 5 000 noteiktību, ja ir pieejama 
atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne; 
3. Plānojuma izstrādāšanā izmantot aktuālu NĪ valsts kadastra reģistra 
grafisko un teksta informāciju un ģeodēzisko atbalsta punktu datus; 
4. Plānojuma materiālos noteikt īpaši aizsargājamos dabas objektus, vides 
un dabas resursu, sanitārās, ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas M 1: 
10000 noteiktībā; 
5. Izstrādāt un uz plāna materiāla atspoguļot piekļūšanu katrai zemes 
īpašuma vai lietojuma vienībai, kas ir nepieciešams reālservitūtu 
noteikšanai; 
6. Izstrādāto plānojumu, redakcijas atzinumu sniegšanai, kurā ietverti 
grafiskie materiāli iesniegt VZD reģionālajā nodaļā. 

LR Valsts 
kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

Saskaņā ar MK 13.01.2004. noteikumiem Nr.34 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma noteikumi” un likuma „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību”, inspekcija neizvirza nosacījumus Darba uzdevumā 
noteiktajiem. 

Latvijas autoceļu 
direkcija 

Plānojums jāizstrādā pamatojoties uz „Valsts ceļu aizsardzības 
noteikumiem”, uz LR MK pieņemtajiem „Noteikumiem par 
aizsargjoslām”, LR likumu „Par autoceļiem”, LR apbūves noteikumiem. 

VA Sabiedrības 
veselības aģentūra 

1. Paredzēt plānojuma izstrādi atbilstoši „Teritorijas plānošanas 
likumam”, „Aizsargjoslu likumam”, MK noteikumiem „Noteikumi par 
teritorijas plānojumiem”, „LBN-100” higiēnas prasībām. 
2. Paredzēt pagasta teritorijā sekojošas zonas: 
apdzīvotņu zemēs, centru zemēs, ražotņu zemēs, līnijbūvju, rekreācijas, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un neizmantotās zemēs. 
3. Paredzēt pagasta teritorijā apbūves zonas atbilstoši dažādai 
funkcionālai izmantošanai un apbūves noteikumiem. 
4. Paredzēt ražošanas, komunālajiem, dzeramā ūdens ieguves, rekreācijas 
un citiem objektiem sanitārās aizsargjoslas, iezīmējot tās teritorijas plānā. 
5. Paredzēt katram ekspluatējamam dziļurbumam sanitārās aizsardzības 
joslu iezīmēšanu teritorijas plānā atbilstoši ar VA SVA Rēzeknes filiāli 
saskaņotam aizsargjoslu aprēķinam. 
6. Paredzēt neizmantojamo artēzisko dziļurbumu konservāciju vai 
tamponāžu. 
7. Paredzēt komunālā ūdensvada attīstību un modernizāciju ņemot vērā 
iedzīvotāju dabiskā pieauguma datus un dzeramā ūdens patēriņa 
normatīvus uz vienu iedzīvotāju, kā arī iekārtu tehnisko stāvokli. 
8. Paredzēt pagasta komunālā ūdensvada Silajāņos dzeramā ūdensvada 
atdzelžošanu un tā atbilstību nekaitīguma un kvalitātes prasībām. 
9. Paredzēt perspektīvā ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīstību un 
modernizāciju 
10.Paredzēt perspektīvā atpūtas zonu un peldvietu attīstību, 
labiekārtošanu un to iezīmēšanu teritorijas plānā. 
11. Paredzēt kapsētu ekspluatāciju ievērojot higiēnas prasības sanitāro 
aizsargjoslu nodrošināšanā. 
12. Paredzēt pagasta apdzīvotas vietas cieto atkritumu savākšanu un 
izvešanu uz Austrumlatgales cieto atkritumu poligonu. 
13. Paredzēt apdzīvotas vietas betonēto laukumu iekārtošanu cieto 
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atkritumu konteineriem. 
14. Paredzēt sadzīves pakalpojumu objektu attīstību. 

VAS Latvenergo Nepieciešams ietvert šādu informāciju: 
1.Par īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem EPL aizsargjoslās, kas ir 
noteikti Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantā. 
2. Par apbūves ierobežojumiem EPL tuvumā, kas ir noteikti 
„Elektroietaišu ierīkošanas noteikumu” 6.izdevumā. 
EPL aizsargjoslu norobežo nosacītas vertikālas plaknes abās līnijas pusēs 
30 m attālumā no malējiem vadiem. 
Apbūves un būvdarbu veikšanas projekti EPL aizsargjoslās ir jāsaskaņo ar 
Augstsprieguma tīkliem. 
Saskaņā ar VAS „Latvenergo” attīstības programmu līdz 2012.gadam 
jaunu 110 kv un 330 kv objektu celtniecība Silajāņu pagasta teritorijā nav 
paredzēta. 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot Aizsargjoslu likuma 
16.pantā noteikto aizsargjoslas minimālo platumu gar elektriskajiem 
tīkliem un 35. un 45.pantos noteiktos īpašuma lietošanas tiesību 
aprobežojumus 20-0,4 kv elektropārvades līniju aizsargjoslā. 
Visa veida darbības elektroietaišu tuvumā ir jāveic, ievērojot Aizsargjoslu 
likumu. Apbūves un būvdarbu veikšanas projekti EPL aizsargjoslās ir 
jāsaskaņo ar Latvenergo filiāli „Austrumu elektriskie tīkli”. 
Izstrādājot apdzīvotās vietas detālo plānojumu, nepieciešams parādīt 
esošās elektropārvades līniju, transformatora punktu atrašanās vietas, kā 
arī paredzēt vietu perspektīvajām elektroietaisēm. Plānojot elektroietaišu 
izvietojumu, ir jāparedz to netraucēta apkalpošana un transporta 
piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve, kas var traucēt esošo 
elektroietaišu apkalpošanu. 

SIA Lattelekom 1. visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem 
būvnormatīviem, ievērojot arī Aizsargjoslu likuma un Ekspluatācijas 
aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas metodikā (MK noteikumi Nr. 
465) ietvertās normas; 
2. teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām arī telekomunikāciju līniju 
un objektu aizsargjoslām; 
3. privātiem telekomunikāciju tikliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA 
Lattelekom publiskajam telekomunikāciju tiklam, jāatbilst Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem 
noteikumiem (SPRK 2002.11.12 sēdes protokols Nr. 64 (94) l0.p.), kuros 
noradīti tiklu savienošanas nosacījumi; 
4. ja ar privātā tikla īpašnieku noslēgts līgums „Par telekomunikāciju tīkla 
robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas 
vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 
5. lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju 
iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; 
6. privātie un publiskie telekomunikāciju tikli jāierīko un jāizbūvē 
atbilstoši Ministru Kabineta apstiprinātajiem Telekomunikāciju tiklu 
ierīkošanas un būvniecības noteikumiem (MK noteikumi Nr. 496); 
7. lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA 
Lattelekom par pagasta attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un 
uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 
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8. katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelekom par 
nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

AS Latvijas Gāze Izstrādājot Silajāņu pagasta teritorijas plānojumu, lūdzam atspoguļot 
maģistrālā gāzesvada novietni un tā aizsargjoslu, pamatojoties uz 
2003.gada izstrādāto tehnisko projektu „Maģistrālais gāzes vads „Preiļi-
Rēzekne un GRS Rēzekne””. 

Preiļu rajona 
padome 

Preiļu rajona teritorijas plānojums – teksta daļa un kartogrāfiskais 
materiāls ir apstiprināts 2002.gada 23.oktobrī. Lūdzam ņemt vērā rajona 
plānojuma 2.nodaļā aprakstīto dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, 
inženiertehnisko infrastruktūru, civilās aizsardzības un paugstināta riska 
teritorijas, kā arī 3.nodaļu – perspektīvā teritorijas izmantošana. 

Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
Preiļu brigāde 

Pielietoto terminu un to definīciju, kā arī jēdzienu skaidrojumiem jāatbilst 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Jāņem vērā Aizsargjoslu likumu, kā arī ekspluatācijas un drošibas 
aizsargjoslu noteikšanas metodiku. 
Jāņem vērā LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”, kā arī citu spēkā esošu 
normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu 
shēmas. 
Jāņem vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības 
atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes 
ēkām un būvēm. 
Jāņem vērā pagasta teritorijā ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un 
būves” prasībām. 
Izstrādājot pagasta teritorijas ģenerālo plānu jāparedz perspektīvais 
ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avēriju un glābšanas 
darbu vietā. 
Noteikumos jāparedz jaunizveidoto ugunsdzēsības depo funkcionēšanas 
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu saskaņā ar likumiem „Par 
ugunsdrošību” un „Civilās aizsardzības likumu” un citiem spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Jāparedz pagasta teritorijā strādājošo un paaugstinātās bīstamības zonas 
dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijaas un ārkārtējo 
situāciju gadījumā. 
Jāparedz rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas 
novēršanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu 
avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādē. Riska 
analīzes secinājumi jāņem vērā veicinot veicinot  ģenerālo plānu izstrādi 
un pagasta apbūves attīstību. 

VAS „Latvijas 
Valsts meži” 
Dienvidlatgales 
mežsaimniecība 

Informējam, ka valsts mežš jūsu pagasta teritorijā neatrodas. 

Rēzeknes rajona 
Silmalas pagasta 
padome 

Silmalas pagasta padomei ieteikumu un prikšlikumu Silajāņu pagasta 
teritorijas plānojumam nav. 

Rēzeknes rajona 
Feimaņu pagasta 

No pagasta puses netiek izvirzīti nekādi nosacījumi (priekšlikumi). 
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padome 

SIA „TELE 2” SIA Tele2 nav mastu Silajāņu pagastā. 
Iespējams, tuvākajā laikā Tele2 plānos masta uzstādīšanu Silajāņu 
pagastā, tādēļ lūdzam jūs, izstrādājot teritorijas plānojumu, paredzēt SIA 
Tele2 iespēju uzstādīt un uzturēt mobilo telekomunikāciju iekārtas un 
inženierkomunikācijas – sakaru tīkla, tajā skaitā sakaru masta – izbūvi uz 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons” 

Silajāņu pagasta teritorijā neatrodas neatrodas SIA „LMT” piederoši 
nekustamie īpašumi. 
Izstrādājot pagasta teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju silajāņu 
pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko 
sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, iespēju 
robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu un 
piebraucamo autoceļu tuvumā. 
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