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Ievads 
 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, kas veicama likumā „Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai novērtētu 
plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus 
nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, kā arī lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu 
un iesaistīšanu plānošanas dokumenta izstrādāšanas procesā. 
 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir nepieciešams šādiem plānošanas dokumentu 
veidiem, kā arī to grozījumiem: plāniem, programmām, koncepcijām (kuras attiecas uz vairākām 
jomām) un nacionālajam plānojumam, reģionālā vai vietējā līmeņa attīstības stratēģijām, plāniem, 
programmām un nozaru politikas plānošanas dokumentiem (kuri attiecas uz visas nozares 
plānošanu), republikas pilsētu un rajonu teritoriju plānojumiem, visiem plānošanas dokumentiem, 
kas saistīti ar ostu attīstību 
 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums nepieciešams arī plānošanas dokumentiem, kuru 
ieviešana var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes (NATURA 2000) īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas (turpmāk tekstā ĪADT), konkrētajā gadījumā tās ir Riebiņu novada teritorijā esošās 
aizsargājamās teritorijas: 

� Dabas liegums – „Lielais Pelečāres purvs” (Sīļukalna pagasts); 
� Dabas liegums – „Rušonas ezera salas” (Rušonas pagasts); 
� Dabas liegums – „Jašas – Bicānu ezers” (Rušonas pagasts); 
� Aizsargājamo ainavu apvidus –„ Kaučers” (Rušonas pagasts); 
� Kā arī 5 mikroliegumi- viens - Galēnu pagastā un divi Stabulnieku pagastā, un divi Rušonas 

pagastā. 
 
 Vides pārskats ir Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam sastāvdaļa un šī 
pārskata pamatuzdevums ir noteikt plānošanas dokumentā paredzēto darbību un teritorijas 
izmantošanas iespējamo ietekmi uz vidi Riebiņu novadā. 
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA GALVENIE MĒRĶI, ĪSS SATURA IZKLĀSTS UN TĀ 
SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

 
1.1. Plānošanas dokuments un tā mērķi  

 
Riebiņu novada teritorijas plānojums tika izstrādāts sadarbojoties novada izveidotajai darba 

grupai un speciālistiem, piesaistot novada iedzīvotājus, uzņēmumus un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus. Plānojums sagatavots saskaņā ar likumu “Teritorijas plānošanas likums” (12.06.2002.), 
MK noteikumiem Nr.883 „Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (04.11.2004), 
pamatojoties uz Riebiņu novada domes 11.03.2005. lēmumu Nr.7 &9 „Par Riebiņu novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” un valsts institūciju informāciju un 
nosacījumiem. Riebiņu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts uz 12 gadiem (2008.-2020.), tas 
ir novada turpmākās attīstības un zemes izmantošanas konceptuāls dokuments, kas definē teritorijas 
izmantošanas ierobežojumus.  

Teritorijas plānojums izstrādāts balstoties uz sešiem pamatprincipiem, kas kalpo kā galvenās 
vadlīnijas novada turpmākajai attīstībai: 

� 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; 

� 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; 

� Daudzveidības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojuma izstrādē tiek ņemta vērā 
dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidība; 

� Konkurences princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums rada vienlīdzīgus 
priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai; 

� 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 

� Atklātības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot sabiedrību 
un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu. 

 
Riebiņu novada teritorijas plānojumā nosaka: 
� teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu; 
� teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kas ietver prasības zemes vienībām un to 

apbūvei, kā arī katras teritorijas daļas (ar noteiktu atšķirīgu plānoto (atļauto) izmantošanu) 
labiekārtojumam; 

� plānotās administratīvās teritorijas un ciemu robežas; 
� teritorijas apdzīvojuma struktūras attīstību. 
 
Riebiņu novada teritorijas plānojuma mērķi ir šādi: 
� izvērtēt pašvaldības teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās 

prasības un ierobežojumus; 
� radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 
� radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas nodrošināšanai 

vides risku novēršanai; 
� garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu; 
� veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu; 
� saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt 

kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 
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� kalpot par informācijas avotu iedzīvotājiem par Riebiņu novada teritoriju un tās turpmāko 
attīstību. 

 
Riebiņu novada teritorijas plānojums sastāv no sekojošām sadaļām:  

� Kartogrāfiskā materiāla mērogā 1:10 000, 1:2000 un 1:20000, kas sagatavots pamatojoties 
uz VZD Latgales reģionālās nodaļas sniegto kartogrāfisko informāciju, atbilstoši 
vienkāršotās valsts topogrāfiskās kartes saturam un specifikācijai; 

� Paskaidrojuma jeb tekstuālās daļas, kas sniedz vispārīgu informāciju, teritorijas pašreizējās 
izmantošanas raksturojumu un teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas mērķiem un 
nosacījumiem; 

� Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

� Vides pārskata. 
 

1.2. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 
 

Riebiņu novada teritorijas plānojuma 1. redakcija izstrādāta, ievērojot nacionālos tiesību 
aktus un citus saistošos normatīvos aktus. Riebiņu novada teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta 
pamatojoties uz: Riebiņu novada attīstības programmu 2005. – 2017.gadam, Riebiņu novada 
attīstības stratēģiju 2005.-2017. gadam, kā arī ņemot vērā katra Riebiņu novadā ietilpstošā pagasta 
izstrādātos plānošanas dokumentus- Galēnu pagasta attīstības programma (apstiprināta 1998.g.), 
Galēnu pagasta teritorijas plānojums (apstiprināts 2002.g.), Riebiņu pagasta attīstības programma 
(apstiprināta 2000.g.), Riebiņu pagasta teritorijas plānojums (apstiprināts 2000.g.), Rušonas pagasta 
sociāli-ekonomiskās attīstības programma (apstiprināts 2004.g.), Rušonas pagasta teritorijas 
plānojums (apstiprināts 2000.g.), Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde (2004. – 
2016.g.), Stabulnieku pagasta attīstības programma (apstiprināta 2000.g.), Stabulnieku pagasta 
teritorijas plānojums (apstiprināts 2001.gads), Sīļukalna pagasta sociāli-ekonomiskā attīstības 
programma (apstiprināta 1999.g.), Sīļukalna pagasta teritorijas plānojums (apstiprināts 2002.gads), 
un Silajāņu pagasta plānojumu (2008. gada janvārī).  
 Plānojums izstrādāts saskaņā ar galvenajiem starptautiskā, nacionālā, ES un reģionālā līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentiem: Agenda 2000, Eiropas Komisija, 1997.gads, Latgales reģiona 
attīstības stratēģija (līdz 2013. gadam), Nacionālais attīstības plāns (2007. - 2013. gadam), LR 
Ministru Kabinets, (11.12.2001.), Programmas papildinājums (apstiprināts Uzraudzības komitejā, 
30.06.2004), Reģionālās politikas pamatnostādnes, LR Ministru kabinets, 2004. gada 2. aprīļa 
rīkojumu Nr.198., Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums, Latgales reģiona attīstības 
programma un institūciju un organizāciju izsniegtie nosacījumi (saskaņā ar teritorijas plānojuma 
darba uzdevumu), kaimiņpagastu sniegtie nosacījumi, institūciju, kuru objekti atrodas pagasta 
teritorijā sniegtā informācija, kā arī sabiedriskās apspriešanas rezultāti. 
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA UN IESAISTĪTĀS 
INSTITŪCIJAS, SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN REZULTĀTI 

 
2.1. Nepieciešamības pamatojums 

 
LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu’’ 4.panta trešajā daļā noteikts, ka stratēģisko 

ietekmes uz vidi novērtējumu veic teritorijas plānojumiem, kuros ietver pamatnosacījumus šī likuma 
1. vai 2. pielikumā paredzēto darbību īstenošanai vai kas var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000). Riebiņu novada teritorijā atrodas NATURA 2000 
teritorijas – dabas liegumi „Lielais Pelečāres purvs”, „Rušonu ezera salas”, „Jašas – Bicānu ezers” 
un aizsargājamo ainavu apvidus –„ Kaučers” . Kā arī 5 mikroliegumi - viens Galēnu un divi 
Stabulnieku pagastā, divi Rušonas pagastā. 
 Riebiņu novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta 11.03.2005., pamatojoties uz 
Riebiņu novada domes lēmumu Nr. 7 &9 „Par Riebiņu novada teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrādes uzsākšanu”. Plānošanas dokumenta izstrādes laikā ir saņemti nepieciešamie 
nosacījumi no valsts institūcijām. Izvērtējot Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk tekstā Birojs) 
rīcībā esošo informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, Birojs ir pieņēmis 
lēmumu (18.05.2005. Nr.101-p) Riebiņu novada teritorijas plānojumam noteikt nepieciešamību 
izstrādāt Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.  
 

2.2. Iesaistītās institūcijas, sabiedrības līdzdalība un rezultāti 
 

Pamatdokuments, kas tiks sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā un ir 
viena no Riebiņu novada teritorijas plānojuma sastāvdaļām ir Vides pārskats. Vides pārskata 
sagatavošanu veica SIA „Livland” nodaļa „Media Control”, sadarbojoties ar Riebiņu novada domi 
un balstoties uz publiski pieejamo informāciju par vides kvalitāti Latvijā un Preiļu rajonā un Riebiņu 
novada iepriekš izstrādātajiem plānošanas dokumentiem (skat. 1.2. nodaļu). Papildus minētajai 
informācijai vides pārskata sagatavošanā tika izmantoti Vides ministrijas sagatavotie, publicētie un 
vispasaules tīmeklī izvietotie informācijas avoti, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūras (LVĢMA) un LR Centrālās statistikas pārvaldes dati. Ņemti vērā nosacījumi , ko 
teritorijas plānojuma izstrādei sniegušas sekojošas institūcijas: Riebiņu novada dome, Valsts kultūras 
un pieminekļu aizsardzības inspekcija Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Preiļu nodaļa, VAS 
Latvijas Dzelzceļš, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Lauku atbalsta 
dienests Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde un IVN valsts biroja noteiktā vides 
pārskata tehniskā specifikācija. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kultūrvēsturiskie objekti, 
rekultivējamās, potenciāli piesārņotās u. c. teritorijas, kā arī potenciālas vides problēmas iespēju 
robežās tika apsekotas in situ (uz vietas), apsekošanā piedaloties Riebiņu novada domes attīstības un 
teritorijas plānošanas speciālistiem. 
 Vides pārskata sagatavošanas procedūras principus nosaka 2004. gada 23. marta MK 
noteikumi Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz visi stratēģiskais novērtējums”. Pēc vides 
pārskata projekta sagatavošanas tas tiks nosūtīts ieinteresētajām institūcijām priekšlikumu un 
komentāru saņemšanai. Paziņojums par sabiedrības iespējām iepazīties ar Vides pārskata projektu, 
kā arī Vides pārskata projekta kopsavilkums tiks publicēts Riebiņu novada mājas lapā 
www.riebini.lv, paziņojums tiks ievietots vietējā laikrakstā „Novadnieks” un Riebiņu novada domes 
un citu novada sabiedrisko iestāžu informatīvajos stendos. Saņemot Biroja atzinumu, sabiedrības un 
citu institūciju ieteikumus un viedokļus, Vides pārskata projekts tiks attiecīgi koriģēts. Pēc 
konsultācijām ar Biroju tiks lemts par Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 
organizēšanu. 
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA APRAKSTS 
 

3.1.Riebiņu novada teritorijas vispārīgs raksturojums 
 

Riebiņu novads atrodas Austrumlatvijas D daļā, netālu no Latvijas kultūrvēsturiskā novada 
centra (Preiļiem). Novads izveidots apvienojot 6 pagastus: Galēnu pagastu, Riebiņu pagastu, 
Rušonas pagastu, Silajāņu pagastu, Sīļukalna pagastu un Stabulnieku pagasts. Riebiņu novada 
pašreizējā kopplatība sastāda 62 961 ha. Riebiņu novads robežojas ar Preiļu rajona Rudzātu, Saunas, 
Pelēču, Aglonas pagastiem un Preiļu novadu, Rēzeknes rajona Viļānu , Sokolku, Silmalas, Feimaņu 
pagastiem, Madonas rajona Dekšāres, Varakļānu pagastiem, Krāslavas rajona Kastuļinas pagastu, 
Daugavpils rajona Višķu pagastu, Jēkabpils rajona Atašienes pagastu. 

 
3.1.1.Galēnu pagasta teritorijas vispārīgs raksturojums 

 
Galēnu pagasts atrodas Jersikas līdzenuma A malā. Augstākais paugurs (156.9 m vjl.) atrodas 

pagasta R daļā no Voverēm. Pagasta kopējā platība ir 8135,8 ha; platības strukturālo sadalījumu 
veido 4908, 7 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no kurām 2916,6 ha veikti meliorācijas 
darbi. Meži aizņem 25 % jeb 2016,5 ha no pagasta platības un tie vairāk izvietojušies pagasta R daļā. 
Izplatītākās koku sugas ir priede, egle un bērzs. Pagasta DR atrodas daļa Purmaļu (Leščinsku) purva 
(pārsvarā augstais purvs), ZA – Sondoru purvaina teritorija (153 ha), kura lielāko daļu aizņem 
pārejas purvs. 
 174,9 ha no pagasta teritorijas aizņem ūdeņi. Pagasta teritoriju Z un R 9 km šķērso Ūša (Oša) 
ar pietekām Mazo Ūšu (4.5 km) un Tērčupīti. A malā garā posmā robežu ar blakus pagastiem veido 
Malta, D daļā – Sauna. Lielākais ezers ir Ceperu ezers (2.8 ha), aizaugušais Indānu ezers ir 2.4 ha 
liels. Derīgajiem izrakteņiem ir vietēja nozīme. Smilts un grants atradnes ir pie Briškām, Voverēm 
un Pīzāniem.  

Teritoriju sazarojas sekojoši autoceļi: 
1.. šķiras autoceļš Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58); 
2.. šķiras autoceļi: 

�  Viļāni – Maltas Trūpi – Lomi (V595); 
� Zabolotje – Maltas Trūpi (V598); 
� Galēni – Sīļukalns – Stirniene (V739); 
� Zeimuļi – Lomi – Riebiņi (V740). 

Lielākās apdzīvotās vietas Galēni un Lomi. 
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Karakapu senkapi (Kara kapi). Vietējas nozīmes 

arheoloģijas piemineklis ir Karakapu pilskalns. Nozīmīgi arhitektūras pieminekļi ir Vidusmuižas 
Romas katoļu baznīca, Galēnu muižas apbūve (19. gs. sāk.; skatīt 12. pielikumu), Lomu un 
Makarovas vecticībnieku lūgšanu nami. Galēnos ir 2. Pasaules karā kritušo padomju karavīru brāļu 
kapi un uzstādīts piemineklis Sarkanā terora upuriem - “Baltais krusts”.  

 
3.1.2.Stabulnieku pagasta teritorijas vispārīgs raksturojums 

 
Stabulnieku pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenumā. Tā kopējā platība 

ir 10978,4 ha, kuru tālākais strukturālais sadalījums ir: 6715,3 ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, no kurām 4556,2 ha meliorēti; meži aizņem 2650,2 ha. Reljefs vidēji viļņots. R daļā virsmas 
augstums sasniedz 100-115 m vjl., bet A daļā vairāki pauguri paceļas virs 150 m vjl. Augstākie 
pauguri atrodas Pastaros (159.8 m un 158.8 m vjl.) un Kalna Gudļevskos (151.8 m vjl.). Ūdeņi 
aizņem 203.9 ha lielu platību. Pagasta Z un R daļā tek Ūša (Oša, Dubnas labā pieteka), Zviergža, 
Sauna un Lēčija. Ūšas gultne ir stipri līkumota; krasti apauguši kokiem un krūmiem; daudz 
ūdensaugu (niedres, glīvenes, meldri, lēpes); upē mīt līdakas, asari, raudas. Robežu ar Riebiņu 
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pagastu veido Ūšas kreisā pieteka Sauna (Sovanka). Saunas gultne gandrīz visā garumā ir regulēta; 
upe atgādina 8 m platu novadgrāvi. 25 % no pagasta platības aizņem meži; lielākie mežu masīvi 
plešas pagasta R daļā - Skarbas mežs. 

Pagasta teritoriju šķērso 1. šķiras autoceļš Viļāni - Preiļi – Špoģi (P58) un 2. šķiras autoceļi: 
� Stabulnieki – Sīļukalns – Varakļāni (V735); 
� Kokoriši – Jezufinova – Polkorona (V737) 
Lielākās apdzīvotās vietas ir Stabulnieki, Polkorova. 
Stabulnieku pagasta Polkoronā atrodas arī valsts nozīmes kultūras pieminekļi - Pastaru 

vējdzirnavas (1891. g.\32.lpp\) un Vilciņu vecticībnieku lūgšanu nams. 
 

3.1.3.Rušonas pagasta teritorijas vispārīgs raksturojums 
 

Rušonas pagasts atrodas Latgales augstienes R malā - Feimaņu pauguraines D daļā. Tā 
kopējā platība ir 20583,7 ha, no kuriem lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatība sastāda 
6830,2 ha, no kuriem 1807,8 ha veikti meliorācijas darbi. Mežu kopplatība sastāda 7963,6 ha. 
Reljefs paugurains; pie Spuldziņiem virsmas augstums sasniedz 175,6 m vjl.; Zeltiņu kalns pie 
Stulponu ezera – 177.3 m vjl., pie Určiem 192.4 m vjl, atrodas augstākā vieta pagastā - Rušonas 
pagasta “Najautos” uz robežas ar Feimaņu pagastu atrodas augstākais Preiļu rajona punkts – 200,1 
metri virs jūras līmeņa. Pagasta teritorija bagāta ezeriem. Kopējā ūdeņu kopplatība pagastā sastāda 
3407,1 ha. Rušons (Rušona ezers, Rušānu ezers ) ir 8 lielākais ezers Latvijā (platība kopā ar salām 
2407 ha; vidējais dziļums - 2.9 m, maksimālais dziļums - 29.9 m). Pagasta teritorijā atrodas lielākā 
ezera daļa. Rušonam ir ļoti komplicēta un gara krasta aprise - daudz līču, pussalu un salu. Pavisam 
Rušonā ir 34 salas, daudzās salās ir senas apmetnes un kulta vietas, bet ezera krastā pilskalni un 
kulta akmeņi. Rušona salās sastopami bērzu un apšu meži, vietām melnalkšņu audzes, kā arī 
platlapju meža nogabali, bet salu piekrastēs - pļavas. Pagastā atrodas daļa Feimaņu ezera (626 ha; 
vidējais dziļums - 1,1 m; maksimālais dziļums - 3.8 m). Ezera krasta līnija ir līčaina, krasti zemi, 
vietām kūdraini. Zolvu ezers ((Zalvu) 368 ha; vidējais dziļums - 2.8 m; maksimālais dziļums - 6.5 
m) samērā līčains, ar vairākām salām. Bicānu ezera (156 ha; vidējais dziļums - 4.6 m, maksimālais 
dziļums - 18.8 m) krasta līnija līčaina. Ezerā ir 4 salas, tas ir stipri aizaudzis. Kategrādes ezera (133.1 
ha; vidējais dziļums - 1.6 m; maksimālais dziļums - 3 m) D daļu sauc arī par Zvejnieku ezeru. Tā ZA 
mala ir smilšaina, oļaina, vietām dūņaina; krasti slīpi, bet D mala - purvaina. Salmeja ezera (platība 
kopā ar salām 105 ha; vidējais dziļums - 2.8 m; maksimālais dziļums - 5.1 m) krasti pārsvarā zemi, 
lēzeni, apauguši ar krūmiem. Jašezera (90 ha; vidējais dziļums - 2.8 m; maksimālais dziļums - 4.1 m) 
krasti zemi, slīpi, piekrastē tīrumi, vietām pļavas, meži. Eikša ezers (57.3 ha; vidējais dziļums - 4 m; 
maksimālais dziļums - 7.8 m) ietilpst vairāku ezeru sistēmā, no tā iztek grāvis uz Jašezeru. Eikša 
ezera krasti ir slīpi vai stāvi, apauguši ar krūmiem; tā nogāzēs aramzeme. Kaučera ezera (50.1 ha; 
maksimālais dziļums - 21 m Z daļā) krasti smilšaini, oļaini. Tā A galā ietek grāvis no Stupānu ezera, 
bet Z iztek strauts uz Salmeja ezeru. Stupānu (Stūponu) ezera (31.1 ha; vidējais dziļums - 1.4 m; 
maksimālais dziļums - 2.5 m) Z puse pauguraina, bet R pusē zemi kūdraini krasti, meži. Pagasta 
teritorijā atrodas arī Lielais Solkas ezers (48.5 ha) un Mazais Sovkas ezers (24 ha), kā arī Sedežu 
(Sedžu) ezers (22.3 ha) un Līmaņu ezers (7 ha). No Feimaņu ezera iztek Feimanka, bet no Jašezera – 
Jaša, kā arī no Salmeja – Preiļupe. Gar pagasta A robežu tek Rušenica. Meži aizņem 37.7 % no 
pagasta teritorijas. Galvenās koku sugas ir bērzi, priedes un egles. Purvi aizņem 5 % no pagasta 
teritorijas (pārsvarā zāļu purvi). Lielākie purvi:  

� Susojeva purvs (50 ha);  
� Velna purvs (66.5 ha).  

 
Pagasta autoceļu sazarojums 
Pagasta teritoriju šķērso lielceļš Grebņova – Medumi (A13), 1. šķiras autoceļš Krāslava – 

Preiļi – Madona (P62) un 2. šķiras autoceļi: 
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� Preiļi – Gailīši – Krāces stacija (V742);  
� Kastīre – Kategrade – Kapiņi (V744); 
� pievedceļš Kankaļu karjeram (V763). 

Lielākās apdzīvotās vietas: Kastīre, Aglonas stacija, Gailīši. 
 
Rušonas pagasta teritorijā ir vairāki valsts nozīmes kultūras pieminekļi: 

� Šnepstu pilskalns (Lielais kalns) ar apmetni; 
� Kategrades pilskalns (Gorodok); 
� Krupenišķu pilskalns (Gorodok); 
� Ludvigovas senkapi II; 
� Ludvigovas senkapi I (Bogomolkas kalns); 
� Kurtoša (Rušonas) pilskalns; 
� Kristapēnu senkapi un apmetne; 
� Pokšānu senkapi; 
� Rušenicas pilskalns; 
� Liepu salas apmetne; 
� Upurkalns ar akmeni - kulta vieta; 
� Spuldziņu Melnais kalns - kulta vieta;  
� Rušonas katoļu baznīcas apbūve; 
� Rušonas katoļu baznīca; 
� Klosteris; 
� Žogs. 

Pagasta teritorijā ir arī vairāki vietējās nozīmes kultūras pieminekļi: 
� Kastīres senkapi; 
� Kastīres Soda kalns (Lielais kalns, Dārza kalns) - soda vieta; 
� Grebežu senkapi (Maskaļu kalniņš); 
� Stupānu senkapi. 

 
3.1.4.Riebiņu pagasta teritorijas vispārīgs raksturojums 
 

Pagasta teritorija izveidojusies pēc 2. Pasaules kara un tā aizņem bijušā Silajāņu pagasta R 
daļu un bijušā Preiļu pagasta ZA daļu. Pagasta lielākā daļa atrodas Austrumlatvijas zemienes 
Jersikas līdzenumā, bet DA daļa Latgales augstienes Feimaņu paugurainē. Tā platība ir 10978,4 ha, 
no kuriem lauksaimniecībā izmantojamā zeme sastāda 6715,3 ha, tai skaitā meliorētā platība 4556,2 
ha. Savukārt meži aizņem 2650,2 ha no pagasta teritorijas. Abus dabas apvidus nodala nosacīta līnija 
no Preiļiem uz Riebiņiem. DA daļā izplatīti morēnu vaļņi; uz D no Riebiņiem sastopami nelieli 
zvonci. Augstākais paugurs - Pupgora (175,5 m. vjl.). Jersikas līdzenumā ir vidēji viļņots reljefs, 
ZA- DR virzienā stiepjas vaļņveida pacēlumi. Ūdeņu kopplatība šajā pagastā ir 203,9 ha. Lielākā 
upe Feimanka, kas ir Dubnas labā pieteka. Pa pagasta Z robežu tek Sauna - Ošas kreisā pieteka. 
Upes gultne, izņemot dažus nelielus posmus, regulēta, tā atgādina apmēram 8 m platu novadgrāvi 
(tai pieguļošās platības vairākās vietās drenētas). Pagasta teritorijā ir vairāki samērā nelieli ezeri: 
Pieniņu ezers (4,5 ha) un Gluhoje (2,1 ha). 23% no pagasta platības aizņem meži (Aizupīšu sils), kas 
atbilst saimnieciski izmantojamajiem mežiem, ko izmanto koksnes ieguvei. Pagasta Z daļā atrodas 
nelielais pārejas Pūdnīku purvs (66 ha). A pusē Paļšas purvs. Kanģeļos, Zabergos un Lukašiškos ir 
smilšu atradnes. 

Pagasta teritoriju šķērso 1.šķiras autoceļš Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58). 
Lielākās apdzīvotās vietas ir Riebiņi un Pieniņi. 
 
Riebiņu pagasta teritorijā ir vairāki vietējās nozīmes kultūras pieminekļi: 

� Riebiņu katoļu baznīca (skatīt 12. pielikumu); 
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� Pieniņu katoļu baznīca; 
� Stepanpoles krucifikss; 
� Pieniņu koka baznīca. 

 
3.1.5. Silajāņu pagasta teritorijas vispārīgs raksturojums 

 
1990. gadā Silajāņu ciema teritorijā tika nodibināts Silajāņu pagasts. Pagasts atrodas Latgales 

augstienes R daļā, pagasta D daļa ietilpst Feimaņu augstienē, bet Z daļa - Maltas pazeminājumā. 
Pagasta kopējā platība ir 7058,3 ha, no kuriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 3919,0 
ha, tai skaitā meliorētā platība 1912,4 ha. Meži aizņem 2226,0 ha. Reljefs D daļā pauguraināks, 
virsmas augstums D pie Ušpeļiem 177 m vjl., bet ZR pie Jačmenišķiem - 145,9 m vjl. Ūdeņi pagasta 
teritorijā aizņem 123,8 ha. No Feimaņu ezera iztek Dubnas labā pieteka Feimanka. Pagastā, satekot 
nelieliem grāvjiem, sākas Sauna (Savanka) - Ošas kreisā krasta pieteka. Pagasta teritorijā sākas arī 
Čornaja - Maltas kreisā krasta pieteka. D atrodas vairāki savstarpēji saistīti ezeri: 

� Lielais Ostrovas ezers (24,4 ha; vidējais dziļums - 1,4 m; maksimālais dziļums – 13 m);  
� Mazais Ostrovas ezers (4,6 ha).  

Lielais Ostrovas ezers uzņem upītes no Mazā Ostrovas ezera un no tālāk uz Z esošā Paļšas 
ezera, D ir notece uz Preiļupi. Krasti galvenokārt stāvi vai slīpi, dibens dūņains, pie krastiem 
smilšains, ezers maz aizaudzis, ir peldvietas. Z un DA apvidus ir purvains. Pagasta teritorijā atrodās 
arī Markovas ezers (2,5 ha). Pagasta Z daļā ietilpst daļa no Purmaļu purva. 

 
Pagasta autoceļu sazarojums: 
Pagasta teritoriju šķērso 2. šķiras autoceļi:  

� Tiskadi - Kruki - Riebiņi (V553); 
� Malta - Silajāņi (V570); 
� Puša – Krāce – Silajāņi - Riebiņi ( V577). 

Lielākās apdzīvotās vietas Silajāņi, Rozaļina. 
 

3.1.6.Sīļukalna pagasta teritorijas vispārīgs raksturojums 
 

Sīļukalna pagasta teritorija izveidojusies padomju laikā, un tā ietver bijušo Galēnu pagasta 
ZR daļu un bijušo Stirnienes pagasta DA daļu. Sīļukalna pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes 
Jersikas līdzenumā. Reljefs vidēji paugurains. Zemākā vieta (99,4 m vjl.) atrodas pagasta R pie 
Grigu mājām, bet augstākā (118,9 m vjl.). Paugurainākā ir pagasta R daļa starp Aklo un Lielo purvu, 
kur izveidojušies nelieli kupolveida un plakanvirsmas pauguri. Gar pagasta D robežu 7 km garumā 
plūst Ūša (Oša, Dubnas labā pieteka), kas no labā krasta uzņem Lēcijas (9 km) ūdeņus. Abas upes ir 
regulētas. Aklā purva A malā sākas Malmuta (Malmute) – Lubāna ezera ietekupe, tās garums 
pagasta teritorijā 6 km, arī šī upe regulēta visā tās garumā. Lielākais ezers ir Teilānu (Piegāzes) 
ezers, kas atrodas Aklajā purvā. Ezera platība 6 ha, ūdens sārmains. Aklais purvs ir gan augstais, gan 
zemais purvs, platība 2277 ha, tas daļēji apaudzis ar retiem kokiem un krūmiem, DR galā purvs 
pakāpeniski pāriet nosusinātā mežā. Gar pagasta R robežu plešas augstais Pelečāres purvs, DR stūrī 
iesniedzas šā purva daļa - Garais purvs. Aklajā purvā ir saldūdens kaļķi, Sīļukalnā dolomīta atradne, 
Saleniekos smilts atradne (13.1 ha). 

 
 Pagasta autoceļu sazarojums: 
 Pagasta teritoriju šķērso 2. šķiras autoceļi:  

� Stabulnieki- Sīļukalns- Stirniene (V 735); 
� Galēni- Sīļukalns-Stirniene (V 739); 
� Rožupe- Rudzāti- Varakļāni (V 761). 

Lielākā apdzīvotā vieta ir Sīļukalns. 
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3.2.Riebiņu novada teritorijas ģeoloģiskā uzbūve, reljefs un ģeoloģiskā riska novērtējums 
 

Riebiņu novada teritorijas ģeoloģiskajai uzbūvei kopējos vilcienos ir tādas pašas iezīmes kā 
Latvijas teritorijai kopumā, jo Latvijas teritorijas ģeoloģiskās uzbūves un attīstības īpatnības nosaka 
tās atrašanās Austrumeiropas platformas Ziemeļrietumu daļā. Zemes garozas augšējo daļu te veido 
Austrumeiropas platformai raksturīgie izcelšanās vecuma, ģenēzes un iežu sastāva ziņā atšķirīgie 
struktūrkompleksi: kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega. Austrumeiropas pamatklintāju 
raksturo cieti un kristāliski ieži - granīti un gneisi. Virs pamatklintāja atrodas pirmskvartāra ieži, 
kurus veido vidēji ap 700 m biezs Devona perioda iežu slānis – dolomīti, dolomītmerģelis, 
smilšakmens, māli, ģipsis u.c. Virs tiem atrodas jaunākie kvartāra perioda veidotie nogulumi – 
smilts, māls, granīts, oļi.  
Īsumā novada ģeoloģiskās uzbūves raksturošanas ģeoloģiskie slāņi ir sekojoši: 

� kristāliskais pamatklintājs; 
� pamatieži; 
� nogulumiežu sega; 
� kvartāra nogulumu sega – visi kvartāra nogulumieži. 

 Riebiņu novads atrodas Latgales augstienē Feimaņu paugurainē, kur kvartāra nogulumu 
augšējo daļu galvenokārt veido glacigēno morēnas smilšmāls, mālsmilts. Minēto nogulumu biezums 
mainās no 10 – 15 nogulumu līdz vairākiem desmitiem metru. Kopumā glacigēnie nogulumi ir ūdeni 
vāji caurlaidīgi, bet pateicoties smilts – grants materiāla ieslēgumiem to filtrācijas spēja palielinās. 
Vislielākā fluvioglaciālo nogulumu (dažāda rupjuma smilts, grants, grants – smilts materiāls) 
izplatība Latgales augstienē novērojama gar tās rietumu nogāzi - Rušonas, Riebiņu un Stabulnieku 
pagastos, kur arī ir konstatējams lielākais šo derīgo izrakteņu atradņu skaits novadā. Lielākā novada 
daļa atrodas Feimaņu paugurainē, bet novada Z daļa iestiepjas Maltas pazeminājumā. Feimaņu 
pauguraines R robeža ar Jersikas līdzenumu sakrīt ar Latgales augstienes robežu un stiepjas uz 
Riebiņu pusi līdz Feimankas ieplakai. Z un ZA robežojas ar Maltas pazeminājumu. Pamatiežu 
virsmu pauguraines Z daļā veido augšdevona Pļaviņu svītas dolomīti un dolomītmerģeļi ar mālu 
starpkārtām, vidusdaļā - Gaujas un Amatas svītas smilšakmeņi un aleirolīti, bet pašā D daļā - arī 
vidusdevona Arukilas un Burtnieku svītas smilšakmeņi un aleirolīti ar mālu starpkārtām. Pamatiežu 
virsmas augstums pārsvarā 100- 120 m vjl., bet DR stūrī tas pazeminās līdz 60 - 80 m vjl., vietām 
vēl zemāk, kas, iespējams, saistīts ar biezu aprakto ieleju tīklu. Lielākie smilts, grants krājumi ir pie 
Riebiņiem. Feimaņu pauguraine liela mērā sakrīt ar Feimaņu glaciopacēlumu, kur Latgales 
augstienes malas zonā izplatīti morēnu vaļņi, tālāk uz A - morēnu pauguri un to masīvi, dauguļi. Ap 
Riebiņiem sastopami nelieli zvonci. Z daļu veido nelieli, 100- 250 m gari un 10 – 15 m augsti 
pauguri, kas atrodas uz lielākiem lēzeniem, 0,5 - 1 km gariem pacēlumiem ar vāji izteiktu orientāciju 
ZA - DR un ZR - DA virzienā. Pie Preiļiem un Riebiņiem samērā lēzeni pāriet Jersikas līdzenumā. 
DR daļā uz Austrumlatvijas zemienes un Latgales augstienes robežas atrodas Z - D virzienā 
orientēti, 3 - 4 km gari un 15 - 20 m augsti vaļņi. Uz A no līnijas Riebiņi – Korsakova – Ārdava - 
Pakalņa ezers, reljefs kļūst augstāks (160 - 170 m vjl.). Starppauguru ieplakas aizņem pārpurvotas 
katlienes, lielo ezeru katlienes, kā ari nelielas dabiskās ūdensteces un grāvji. Maltas pazeminājums 
atrodas uz pamatiežu Latgales pacēluma, kuru veido augšdevona Daugavas svītas (Z daļa) un 
Salaspils un Pļaviņu svītas (D daļa) karbonātiskie ieži (dolomīti, dolomītmerģeļi, vietām māli). Tā 
virsa lēzeni paceļas no 100 m vjl. ZR daļā līdz 120 m vjl. DA daļā . Pamatiežus sedz kvartāra 
nogulumu sega, kuru veido galvenokārt glacigēnie (smilšmāls, mālsmilts) un fluvioglaciālie (smilts, 
grants) nogulumi, vietām arī limnoglaciālie (smilts, aleirīti) nogulumi un nelielas, plānas aluviālo 
purvu, ezeru nogulumu iegulas. Kvartāra nogulumu biezums virzienā no ZR uz DA palielinās no ~ 
20 m līdz 60 m, bet zem augstākajiem pauguriem pārsniedz 80 m.  

Reljefs, līdztekus ģeoloģiskajai uzbūvei, iekšējiem ūdeņiem un dabas daudzveidībai, ir viens 
no svarīgākajiem saimniecisko darbību un plānošanas pasākumus limitējošiem faktoriem Riebiņu 
novadā. Bez šaubām, teritorijas plānošanas dabisko pamatni veido ne tikai reljefs, bet arī klimatiskie 
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apstākļi, pazemes un virszemes ūdeņi, augsnes, augu sega un citi faktori. Tomēr reljefam šo faktoru 
vidū ir īpaša nozīme, jo tas veido teritoriālo bāzi telpiskajai struktūrai, nosaka galvenās saimnieciski 
izmantojamo zemju īpašības un dažādas kvalitātes zemju izplatību, kā arī to izvietojumu novadā. 
 Reljefs ir ļoti iedarbīgs tehnoloģiskais faktors, un tā ietekme ir plaša un daudzveidīga. Reljefs 
ietekmē ne tikai saimnieciskās darbības iespējas atsevišķu areālu robežās, bet nosaka dažādu mašīnu 
izmantošanas iespējas vispār, tāpat arī kopīgo teritorijas izmantošanas grūtības pakāpi, ceļu un citu 
komunikāciju būvi, atsevišķu celtņu un ciematu izvietojumu. Reljefs ietekmē arī pašu cilvēku, it 
sevišķi darba procesā. Raksturojot reljefu kā tehnoloģisko faktoru, parasti vērtē tikai nogāžu 
slīpumu. Tomēr būtībā reljefs ietekmē dažādas cilvēka darbības izpausmes ne tikai ar virsmas 
slīpumu, bet arī ar formu, izmēriem, ar kopīgo saposmojuma pakāpi. Jo pēdējā ir augstāka, jo 
smagāki un sarežģītāki ir teritorijas tehnoloģiskie apstākļi. 
 Pēc teritorijas tehnoloģisko apstākļu sarežģītības pakāpes Latvijas Republikā izdala divas lielas 
reljefa grupas (Maldavs et.al., 1981): 

� lēzeni viļņotais un līdzenumu reljefs; 
� pauguraines.  

Savukārt pauguraines pēc dominējošām formām, to sakopojuma rakstura, kā arī valdošā 
nogāžu slīpuma dalās divās apakšgrupās:  

� lēzenu nogāžu retas un vidēji blīvas sīkpaugurains un vidējpauguraines, bieži ar 
nelielu līdzenumu īpatsvaru; 

� sarežģīti dažādu morfometrisko tipu pauguru blīvi sakopojumi, pārsvarā ar stāvām 
nogāzēm. 

Otrā apakšgrupā ir sevišķi smagi tehnoloģiskie apstākļi. Riebiņu novada teritorijas lielākā 
daļa atbilst pirmajai reljefa grupai (lēzeni viļņotais un līdzenumu reljefs), ko veido novada atrašanās 
vieta Latgales augstienē un Maltas pazeminājumā. 
 Reljefs kopumā un tā formu saposmotības pakāpe kompleksā ar veģetāciju un iekšējiem 
ūdeņiem, nosaka pagasta ainavas gleznainību un pievilcību. Apskatāmajā teritorijā ainaviskus skatus 
tūristu un atpūtnieku apskatei, fotografēšanai un citām aktivitātēm dabā nodrošina gan blīvais 
hidrogrāfiskais tīkls, gan novada ĪADT bioloģiskā daudzveidība.  
 Pazemes ūdeņu piesārņojums pārsvarā ir apkārtējās vides piesārņojuma sekas. Līdz ar to 
pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte ir komplekss uzdevums, kuru risinot jāveic arī citas procedūras, 
piemēram, virszemes ūdeņu ķīmiskā analīze. Tā kā novada teritorija attiecībā uz pazemes ūdeņiem 
atrodas vidēja piesārņojuma riska zonā (skat. 1. att.), tad plānošanas dokumentā būtu īpaša uzmanība 
jāpievērš vides piesārņojumu avotu kontrolei - gan privātmāju notekūdeņu kanalizācijas problēmām, 
gan esošajām 2 degvielas uzpildes stacijām Galēnu un Rušonas pagastā, gan SIA "Agrofirma 
"Turība”” piederošajai autobāzei. Pazemes ūdeņu piesārņojums pārsvarā ir apkārtējās vides 
piesārņojuma sekas. Līdz ar to pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte ir komplekss uzdevums, kuru 
risinot jāveic arī citas procedūras, piemēram, atkritumu, notekūdeņu un virszemes ūdeņu ķīmiskā 
analīze, augsnes un aerācijas zonas grunts piesārņojuma kartēšana un tamlīdzīgi. Paaugstināta 
punktveida piesārņojuma riska grupa ir nesakārtoti artēziskie urbumi - ūdens ņemšanas vietas, kam 
nav nodrošināta pat minimālā nepieciešamā izolācija (pagaidu slēgšana). Daļa netiek izmantota, daļa 
atrodas privātajās teritorijās, tādēļ nav informācijas par šo urbumu nākotnes izmantošanas iespējām, 
iespējams, ka daļai privātīpašnieku nav līdzekļu urbumu tamponēšanai. 
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1.attēls

 
  
Teritorijas plānojumā, izmantojot aizsargjoslas, tiek izceltas vietas, kur aizliegta izrakteņu ieguve: 1 

� mikroliegumi; 
� potenciālie mikroliegumi; 
� dabas pieminekļu teritorijas; 
� 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem; 
� virszemes ūdensobjektu 10 metrus platā joslā ap ūdensobjektiem (izņemot pazemes 
ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai 
atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai); 

� bakterioloģiskā aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietām; aizsargjoslas gar autoceļiem (bez 
autoceļa īpašnieka atļaujas);  

� aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem;  
� aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm;  
� aizsargjoslas ap naftas, naftas produktu un ķīmisko vielu un produktu vadiem, 

noliktavām, krātuvēm un pārstrādes uzņēmumiem.   
 

3.3.Riebiņu novada derīgie izrakteņi 
 

Latvijas zemes dzīlēs guļ ievērojams daudzums iežu, ko plaši izmanto tautsaimniecībā kā 
būvmateriālus vai būvmateriālu izejvielas. Tādu dabisku vielu sakopojumu, kura daudzums, 
kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kura praktiska izmantošana ir iespējama, sauc par atradni. 
Latvijā nav vienotas derīgi izrakteņu klasifikācijas, bet saskaņā ar 1995. gada Latvijas Republikas 
Ministru kabineta akceptēto koncepciju “Latvijas zemes dzīles” visi resursi tiek grupēti atkarībā no 
izmantojamības un pieejamās ģeoloģiskās informācijas. Atbilstoši šai klasifikācijai Riebiņu novada 

                                                
1
  Informācijas avots - LR „Aizsargjoslu likums”, 05.02.1997. (ar grozījumiem) 
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derīgie izrakteņi pieder pie izmantojamo resursu būvmateriālu un to izejvielu grupas. Atbilstoši 
valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvmateriālu izejvielu ieguve notiek izpētītās atradnēs, 
saskaņā ar zemes dzīļu izmantošanas licenci, ko izsniedz Valsts ģeoloģijas dienests, vai bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, kuru var saņemt vietējā pašvaldībā. 
 Riebiņu novadā ir bagātīgi būvmateriālu izejvielu - smilts, grants resursu, ko var izmantot gan 
būvniecībā, gan ceļu būvē, gan arī ziemas periodā slideno ceļu kaisīšanai. Uz doto brīdi Riebiņu 
novadā ir reģistrētas 2 dolomīta, 9 smilts un 24 jauktās smilts – grants atradnes, kopā novada 
teritorijā ir 35 derīgo izrakteņu atradnes. Smilts, smilts - grants atradnes sastopamas visos pagastos, 
tomēr visbagātīgākais ir Rušonas pagasts, kurā atrodas 17 šo izrakteņu iegulas, savukārt tikai viena 
atradne atrodas Silajāņu pagastā. Sīļukalna pagastā atrodas novada 2 dolomīta atradnes. Novada 
teritorijā uz doto brīdi atļauja iegūt derīgos izrakteņus ir tikai vienām atradnēm, lielai daļai šobrīd 
tiek kārtotas atļaujas dabīgo izrakteņu ieguvei. 
 

Riebiņu novada derīgo izrakteņu atradnes 
1. tabula 

Nr. Atradne Teritorija A 
tūkst. m3 

N 
tūkst. m3 

P 
tūkst. m3 

146 Sīļukalns II 
Dolomīta 
atradne 

766378:   Sīļukalna 
pagasts, privātīpašums, 
atradnē notiek darbība 

248.80   

179 Sīļukalns 
Dolomīta 
atradne 

766378:   Sīļukalna 
pagasts, privātīpašums, 
notiek darbība 

5770.00   

719 Zīlāni  
Smilts- grants 
un smilts 
atradne 

766300:   Rušonas pagasts, 
atradnē notiek darbība 

Smilts - 
341,00 
smilts-grants - 
311,23 

  
 

726 Stupāni  
Smilts-grants 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradnē notiek darbība 

446.60 3606.39  

729 Kankuļi - 
1978.g.  
Smilts-grants 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

51.39   

730 Kankuļi - 
1980.g.  
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766300:   Rušonas pagasts, 
atradnē notiek darbība 

Smilts - 
498.98 
smilts-grants - 
53.90 

  
 

849 Zabegi  
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766300:   Riebiņu pagasts, 
atradnē notiek darbība 

smilts-grants - 
48.00 
smilts - 187.40 

  
 

1277 Lielrumpji 
Grants un 
smilts atradne 

766362:   Riebiņu pagasts, 
atradne netiek izmantota 

300.00   

1282 Golubi  
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766376:   Silajāņu pagasts, 
atradne netiek izmantota 

 smilts-
grants - 
11526.00 
smilts - 
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2118.00 
1283 Cepernieki - 

1984.g.  
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766380:   Stabulnieku 
pagasts, atradne netiek 
izmantota 

 smilts –
grants - 
150.00 
smilts  - 
300.00 

 

1284 Savanka 
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766362:   Riebiņu pagasts, 
atradne netiek izmantota 

30.70   

1285 Lukašiški 
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766362:   Riebiņu pagasts, 
atradne netiek izmantota 

smilts-grants - 
32.40 
smilts - 67.20 

  

1290 Rutuļi I Smilts-
grants un 
smilts atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

smilts-grants -  
87.10 
smilts - 324.55 

smilts-
grants -  
77.20 
smilts - 
301.10 

  

1291 Rutuļi II 
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

  smilts – 
grants - 
326.00 
smilts - 
2752.00 

1318 Priževoiti II 
Smilts atradne 

766348:   Galēnu pagasts, 
atradne netiek izmantota 

  200.00 

1319 Gaļinova 
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

  602.00 

1320 Kategrade 
Smilts atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

  1900.00 

1321 Firsova Smilts-
grants un 
smilts atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

 
 

 smilts- 
grants - 
53.00 
smilts - 
437.00 

1322 Gračuļi - 
1974.g.  
Smilts atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

 852.00  

1323 Kaži - Preiļu 
raj.  
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

 smilts- 
grants - 
42660.00 
smilts - 
10235.00 

 
 
 

1324 Reiništi  
Smilts atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

  677.00 

1325 Augustova  
Smilts-grants 
atradne 

766362:   Riebiņu pagasts, 
atradne netiek izmantota 

 3200.00  
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1328 Svalbji  
Smilts- grants 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

109.50   

1329 Skangeļi 
(Riebiņi) 
Smilts- grants 
atradne 

766300:   Riebiņu pagasts, 
atradnē notiek darbība 

2046.85   

1334 Priževoiti 
Smilts atradne 

766348:   Galēnu pagasts, 
atradne netiek izmantota 

30.60   

1335 Atradne 1 - 
Preiļu raj. 
Smilts atradne 

766348:   Galēnu pagasts, 
atradne netiek izmantota 

55.00   

1363 Aglona - Bašķi  
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

smilts- grants - 
338.05 
smilts - 215.80 

smilts- 
grants -
31.50 
 

 

1364 Salenieki - 
Preiļu raj. 
Smilts- grants 
un smilts 
atradne 

766378:   Sīļukalna 
pagasts, atradne netiek 
izmantota 

383.40 102.60  

1889 Zolva II Smilts 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

111.00   

1890 Zolva III 
Smilts atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

60.00   

1891 Reiniki  
Smilts-grants 
un smilts 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

smilts- grants - 
45.90 
smilts - 91.80 

  
 
 

1892 Ciši  
Smilts atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

12.50   

1896 Cepernieki - 
1966.g.  
Smilts- grants 
atradne 

766380:   Stabulnieku 
pagasts, atradne netiek 
izmantota 

36.20   

1898 Gračuļi - 
1990.g.  
Smilts- un 
smilts -grants 
atradne 

766370:   Rušonas pagasts, 
atradne netiek izmantota 

Smilts - 
112.20 
smilts-grants - 
5.90 

  
 
 

 

Derīgo izrakteņu krājumu kategorijas: 

A kategorija – izpētīti derīgo izrakteņu krājumi. Derīgo izrakteņu atradnes detālā ģeoloģiskā 
izpēte ir pietiekama, lai atradnes robežās noteiktu ieguves limitu bez papildu ģeoloģiskās izpētes; 

N kategorija – novērtēti derīgo izrakteņu krājumi. Derīgo izrakteņu atradnes detālā 
ģeoloģiskā izpēte ļauj aptuveni noteikt derīgo izrakteņu īpašības, derīgo izrakteņu krājumu apjomu 
un derīgo izrakteņu atradnes robežas. Šīs kategorijas derīgo izrakteņu krājumus ņem vērā, izstrādājot 
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teritorijas plānojumu vai plānojot saimnieciskās darbības attīstību. Nosakot limitu atradnes robežās, 
derīgo izrakteņu ieguvei izvirza papildu nosacījumus; 

P kategorija – prognozētie derīgo izrakteņu resursi. Derīgo izrakteņu apjomu aplēses 
pamatojas uz teorētiskiem pieņēmumiem, vispārējām ģeoloģiskajām un hidroģeoloģiskajām 
likumsakarībām attiecīgajā teritorijā, kā arī uz atsevišķu objektu izpētes rezultātiem. Pirms šīs 
kategorijas derīgo izrakteņu resursu izmantošanas ir nepieciešama papildu ģeoloģiskā izpēte. 

3.4.Riebiņu novada hidrogrāfija 
 

Novadu šķērso šādas upes – Malta, Oša, Feimanka, Sauna, Preiļupe, Jaša, Rušonīca, Čornaja, 
Malmute, Zvergža, Varaža. 

Riebiņu novads ir bagāts ar ezeriem - tā teritorijā atrodas 32 ezeri, no kuriem 24 atrodas 
Rušonas pagastā. Kopumā teritorijā ir šādi publiskie ezeri: 

� Bicānu ezers (Bacānu, Gelenovas ezers) platība 149,4 ha (1.5 km²); 
� Feimaņu ezers, platība 625,7 ha (6,3 km²); 
� Rušonas ezers, platība 2370 ha (23.7 km²). 

Pašvaldībai piederošie ezeri: 
� Zolvu ((Zalvu) 349,6 ha);  
� Kategrades ezers (126,1 ha);  
� Jašezers (90,0 ha);  
� Eikša ezers (57,5 ha);  
� Kaučera ezers (49.9 ha);  
� Lielais Solkas ezers (48,5 ha);  
� Mazais Solkas ezers (24,0 ha);  
� Mazais Kurtoša ezers (7,5 ha);  
� Lielais Ostrovas ezers (24,4 ha);  
� Mazais Ostrovas ezers (4,6 ha);  
� Pieniņu ezers (3,0 ha);  
� Feimankas upes dīķis (3,2 ha);  
� Ceperu ezers (2,3 ha).  

Privātīpašumā esošie ezeri:  
� Lielais Kurtoša ezers (48,8 ha);  
� Stupānu ezers (32,0 ha);  
� Sedeža ezers (27,1 ha);  
� Asaru ezers (10,4 ha);  
� Limaņu ezers (7,2 ha);  
� Meiraukas ezers (5,2 ha); 
� Rubeņu ezers (5,1 ha);  
� Spuldziņu ezers (4.4 ha); 
� Silajāņu dzirnavezers (4.3 ha); 
� Palšas ezers (4,3 ha);  
� Markovas ezers (2,5 ha);  
� Gluhoje ezers (2,0 ha);  
� Kovšika ezers (1,8 ha); 
� Madžutiņa ezers (1,6 ha);  
� Vašeiņa ezers (1,5 ha);  
� Bolotņa ezers (1,0 ha); 

Un A/S „Latvijas Valsts Meži” teritorijā esošie ezeri:  
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� Piegāzes ezers ((Aklais, Teilānu) 6,6 ha ar dziļumu līdz pat 7.4 m – Sīļukalna 
pagasts);  

� Astraginas ezers (2,0 ha – Rušonas pagasts). 
 
Riebiņu novada ezeru raksturojums:1 

� Bicānu ezers - Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas administratīvajā teritorijā. 
Vidējais dziļums ir 4.1 metri, bet maksimālais dziļums - 18.8 metri (skat. 2. attēlu – ezera 
dziļumu karte). Ezeram ir vairākas salas (6 gab.; salu kopējā platība - 4.600 hektāri). 
Hidroloģiskais režīms – caurteces; spoguļa laukuma platība - 149.4 hektāri; ezera dibens - 
D līcī dūņu slānis 3 m un vairāk, smilšains, granšains, oļains, dūņains. Ezera krastu 
raksturojums – zemi, viegli pieejami. Krastos aug vidēji biezas niedres, meldru puduri, 
pameldri, vilkvālītes, kosas, grīšļi, bultenes, glīvenes, lēpes, ūdensrozes, ūdensgundegas 
(skat. 3. attēlu). Ezerā sastopamas tādas zivis, kā līdaka, asaris, rauda, plaudis, rudulis, kā 
arī zutis. 

2. attēls 

 
3. attēls 

 
 

� Feimaņu ezers – (daļa ezera atrodas Rušonas pagasta teritorijā) Vidējais dziļums ir 
1.1 metri, bet maksimālais dziļums - 3.8 metri (skat. 4. attēlu – ezera dziļumu karte). 
Hidroloģiskais režīms – caurteces; ūdens krāsa – dzidrūdens; ezera dibens – avotains; lieli 
akmeņi, dūņains, dūņu slānis 0.3 m un vairāk. Krastu raksturojums – zemi, slīpi, viegli 
pieejami; ūdens caurredzamība līdz gruntij (> 1.17 m). Krastos aug niedres, meldri, kosas, 
grīšļi, elši, lēpes, glīvenes, bultenes u. c., R galā ļoti plašas audzes veido gan mieturaļģes, 
gan elši, niedru josla 30 - 100 m plata, vidēji blīva vai blīva. Ezerā ieplūst notekūdeņi no 
Feimaņu pagasta padomes - Feimaņu ciemata bioloģiskās NAI (BIO-200). Notekūdeņi 
pēc attīrīšanas iekārtām izplūst meliorācijas grāvī, kas pēc 1.5 km ietek Feimaņu ezerā 
(15 m3 / diennaktī). 

 
 
 
 

                                                
1
  Informācijas avots – www.ezeri.lv 
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4. attēls 

 
 

� Rušons - Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas administratīvajā teritorijā. Vidējais 
dziļums ir 2.9 metri, bet maksimālais dziļums - 29.9 metri. Ezeram ir vairākas (34 gab.) 
salas. Ezerā mīt līdakas, asari, raudas, līņi, karūsas, plauži, sami, zuši, sīgas, pliči, 
zandarti, karpas, kā arī ruduļi. Hidroloģiskais režīms – caurteces; dibena struktūra – 
akmeņains, dūņains, oļains, smilšains. Krasti ir gan stāvi, gan slīpi, gan lēzeni. Krastos 
aug biezas niedres, meldri, kosas, vilkvālītes. Ezerā ieplūst notekūdeņi no sociālās 
aprūpes centra "Krastiņi" (NAI (E2000) ar jaudu 67 m3/dnn), notekūdeņi pēc attīrīšanas 
iekārtām izplūst strautā, kas pēc 70 m ietek Rušona ezerā. Novadīto bioloģiski attīrīto 
notekūdeņu daudzums 30 m3/diennaktī. 

� Zolvu ezers – Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas  administratīvajā teritorijā. 
Vidējais dziļums ir 2.8 metri, bet maksimālais dziļums 6.5 metri. Ezeram ir vairākas salas 
(7 gab.). Salu kopējā platība 2.700 hektāri. Ezerā mīt līdakas, plauži, asari, raudas, 
karūsas, karpas, līņi, ruduļi, ālanti. Hidroloģiskais režīms – caurtece; dibena struktūra – 
dūņains, siekstains, smilšains, oļains (Līčos dūņas līdz 2 m). Krasti ir gan slīpi, gan stāvi, 
gan zemi. Krastos aug niedres, meldri, pameldri, lēpes, glīvenes, kalmes, vilkvālītes.  

� Kategrades ezers –Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas  administratīvajā teritorijā. 
Vidējais dziļums ir  1.6 metri, bet maksimālais dziļums 3.0 metri. Ezerā mīt līdakas, asari, 
raudas, plauži, līņi. Vēži – maz. Hidroloģiskais režīms – caurteces; dibena struktūra – 
avotains, smilšains, granšains, oļains, dūņains. Krasti ir slīpi un zemi. Krastos aug 
niedres, meldri, vilkvālītes, lēpes, kosas, elši, glīvenes, kalmes. Ūdens caurredzamība 
pārsniedz ezera maksimālo dziļumu 3.0 metri. 

� Jašezers – Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas  administratīvajā teritorijā. Vidējais 
dziļums ir 2.8 metri, bet maksimālais dziļums 4.1 metri. Ezeram ir viena sala, salu kopējā 
platība – 0.600 hektāri. Ezerā mīt līdakas, plauži, asari, raudas, līņ, zuši, karūsas. Krasta 
slīpums – zemi. Krastos aug niedres, meldri, retas glīvenes, lēpes, bultenes, raglapes, 
mazlēpes, daudzlapes, hāras, elši. Hidroloģiskais režīms – caurteces. Dibena struktūra -  
dūņaina. Ezerā ietekošo upju skaits (1 gab; upe no Bicānu ezera 30 m plats šaurums).  

� Eikša ezers – Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas  administratīvajā teritorijā. 
Vidējais dziļums ir 4.0 metri, bet maksimālais dziļums 7.8 metri. Ezerā mīt līdakas, 
plauži, raudas, asari, līņi, karūsas, zuši. Hidroloģiskais režīms – caurteces; dibena 
struktūra – avotains, smilšains, dūņains (dūņu slānis 0.2-0.6 m). Ezeram ir viena sala. 
Salu kopējā platība – 0.300 hektāri. Krasti ir lēzeni, slīpi, stāvi. Krastos aug meldri, 
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niedres, pameldri, kosas, glīvenes, lēpes, ūdensrozes, hāras. Ezerā ieplūst notekūdeņi no 
dzelzbetona rūpnīcas CER – 24, dzelzbetona rūpnīca ņem ūdeni ar jaudu 30 m3/dnn. tehn. 
Vajadzībām. Notekūdeņu apjoms kopējais notekūdeņu daudzums 10  m3/diennaktī. 

� Kaučera ezers – Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas  administratīvajā teritorijā. 
Vidējais dziļums  ir 6.1 metri, bet maksimālais dziļums 21.0 metri. Ezerā mīt asari, 
raudas, līdakas, plauži, vēdzeles, līņi.Hidroloģiskais režīms – caurteces; dibena struktūra 
– dūņu slānis lielāks par 0.2 m. Juridiskais statuss aizsargājamo ainavu apvidus. Ezeram ir 
viena sala. Salu kopējā platība – 0.200 hektāri. Krasti ir lēzeni, stāvi, slīpi. Krastos aug 
niedres, meldri, kalmes, glīvenes. (Niedru josla 1-3 m plata; meldru josla 1-3 m plata; 
lēpju josla 1-3 m plata).  

� Lielais Solkas ezers – Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas  administratīvajā 
teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.4 metri, bet maksimālais dziļums 3.8 metri. Ezerā mīt 
ruduļi, asari, līņi, raudas, līdakas. Hidroloģiskais režīms – caurteces; dibena struktūra – 
avotains, lieli akmeņi (smilšains, oļains, akmeņains dūņas līdz 1 m). Ezeram ir divas 
salas. Salu kopējā platība – 0.400 hektāri. Krasti ir zemi, lēzeni, slīpi, stāvi.  

� Mazais Solkas ezers – Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas  administratīvajā 
teritorijā. Vidējais dziļums ir 0.7 metri, bet maksimālais dziļums 1.0 metri. Ezerā mīt 
līdakas, asari, raudas, līņi, karūsas. Hidroloģiskais režīms – caurteces; dibena struktūra – 
lieli akmeņi, dūņains (dūņu slānis līdz 3.5 m). Ezeram ir divas salas. Salas platība 0.500 
hektāri. Krasti ir zemi. Krastos aug niedres, meldri, kosas, elši, grīšļi, lēpes, glīvenes, 
hāras, elodejas, mazlēpes.  

� Mazais Kurtoša ezers – Ezers atrodas Preiļu rajonā, Rušonas  administratīvajā 
teritorijā. Maksimālais dziļums ir 1.6 metri. Hidroloģiskais režīms – notece; dibena 
struktūra – dūņains. Krasti ir zemi. 

� Lielais Ostrovas ezers – Ezers atrodas Preiļu rajonā, Silajāņu administratīvajā 
teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.4 metri, bet maksimālais dziļums 3.1 metri. Ezerā mīt 
līdakas, karūsas, raudas, asari, ruduļi, līņi, plauži. Hidroloģiskais režīms – caurtece; 
dibena struktūra – avotains, dūņains (dūņu slānis 0.5 m un vairāk). Krasti ir gan stāvi, gan 
slīpi, gan zemi. Krastos aug niedres, vilkvālītes, kosas, elodejas, glīvenes, daudzlapes.  

� Mazais Ostrovas ezers –  Ezers atrodas Preiļu rajonā, Silajāņu administratīvajā 
teritorijā. Maksimālais dziļums ir 5.3 metri. Hidroloģiskais režīms – notece; dibena 
raksturojums – dūņains.  

� Pieniņu ezers – Ezers atrodas Preiļu rajona, Riebiņu pagasta teritorijā. Ezera kopējā 
platība ir 3.0 ha.  

� Feimankas upes dīķis –  atrodas Preiļu rajona, Riebiņu pagasta teritorijā. Platība 3.2 
ha.  

� Ceperu ezers – Ezers atrodas Preiļu rajonā, Galēnu administratīvajā teritorijā. 
Maksimālais dziļums ir 4.4 metri. Hidroloģiskais režīms – notece.  

 
Novada teritorijā ir bagātīgs upju tīkls. Maltas upe (tek Galēnu pagasta teritorijā) nav 

pieskaitāma pie publiskajiem ūdeņiem, atbilstoši MK noteikumiem. Pārējās novada lielākās upes: 
Oša, Feimanka, Sauna, Preiļupe, Jaša, Rušonīca, Čornaja, Malmute, Zvērgža varaža. 

 
 
 

3.5.Riebiņu novada klimatiskais raksturojums 
 

Klimats ir viens no svarīgākajiem dabas faktoriem, kas ietekmē daudzu ekonomikas nozaru 
attīstību, kā arī nosaka iespēju konkrētajā reģionā attīstīt kādu no saimnieciskās darbības vai 
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pakalpojumu veidiem. Vienlaicīgi klimats un atsevišķi tā faktori ir jāņem vērā, izstrādājot teritorijas 
plānojumu. 

Novada teritorija, tāpat kā visa Latvijas Republika, atrodas mēreni mitrajā atlantiski 
kontinentālajā klimata apgabalā, t. i. pārejas klimata apgabalā starp kontinentālo Austrumeiropas un 
maritimo Rietumeiropas klimatu. Riebiņu novads ietilpst mērenās joslas mežu zonas jaukto mežu 
apakšzonā. Uz klimatu ietekmi atstāj gan Baltijas jūras un Rīgas jūras līča tuvums, gan mērenajai 
joslai raksturīgās Rietumu vēju nestās Atlantijas okeāna gaisa masas un ciklonu mainīgā daba, kas 
ietekmē laika apstākļu mainīgumu līdz pat 200 dienām gadā. Šim apgabalam ir vērojams gada 
sezonu cikls (ziema, pavasaris, vasara, rudens), ko rada saules radiācijas pieplūdes izmaiņas.  
Savu ietekmi atstāj arī mērenai joslai raksturīgās Rietumu vēju nestās Atlantijas okeāna gaisa masas, 
kas vasarā rada vēsu un mitru laiku, bet ziemā tās mazina aukstumu un rada atkušņus. Šo gaisa masu 
pastiprināta ietekme ir februārī, jūlijā un oktobrī. Savukārt periodā no decembra līdz janvārim un no 
aprīļa līdz jūnijam ir anticiklonāls raksturs. Šo ietekmi atstāj Austrumu vēju atnestās gaisa masas, 
kas vasarā dod siltumu, ziemā - aukstumu. Pavasaros un rudeņos ar ZR vējiem ieplūst Arktiskais 
jūras gaiss, kas 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 temperatūras pazemināšanos līdz – 40 0C, bet 
pavasarī un rudenī salnas. Vasarā šīs gaisa masas Latviju nesasniedz. Tropiskās jūras gaisa masas ar 
D un DR vējiem ieplūst no Vidusjūras apgabala. Ziemā iestājas atkusnis, ir apmācies miglains vai 
vējains laiks, vasarā – karsts tveicīgs laiks ar lietusgāzēm un pērkona negaisiem. tropiskās 
kontinentālās gaisa masas (DA) Latviju sasniedz tikai vasarās. Tās atplūst no Kazahijas un V – 
Āzijas. Tad ir ilgstoši sauss un karsts laiks.  
 Latgales augstienes Feimaņu paugurainē klimats ir mēreni kontinentāls un gada vidējā 
temperatūra nepārsniedz 5,5ºC. Aukstākais mēnesis ir februāris. Aktīvo temperatūru summa 
samazinās līdz 2050ºC. Bezsala periods 140 – 145 dienas, nokrišņu daudzums 650 mm gadā un 
sniega segas ilgums 115 dienas gadā. Latvijā dienas garums decembrī ir 6 – 7 stundas, jūnijā 17 – 18 
stundas. Augsnes sasalums sasniedz 60 cm, ļoti bargās ziemās 100 – 150 cm dziļumā. Lielākais vēja 
ātrums ir rudens mēnešos – oktobrī un novembrī, mazākais – vasarā. Valdošie DR, D vēji ar vidējo 
ātrumu 3 – 6 m/s. Visos gadalaikos veidojas migla (35 – 60 dienas gadā), vasarā ir pērkona negaisi, 
gadā vidēji līdz 25 dienām augstienēs. Nereti ir krusa, atkala, sniegputenis. Viennozīmīgi, ka novadā 
klimats ir kontinentālāks nekā republikas rietumu daļā. Ziemas aukstākas ar noturīgāku sniega segu, 
vasaras siltākas. Riebiņu novads ietilpst Dienvidaustumlatvijas klimatiskajā rajonā. Pēc 
agroklimatiskā dalījuma ietilpst mitrajā kontinentālajā agroklimatiskā rajona mēreni siltajā 
(Austrumlatvijas zemiene) apakšrajonā un siltajā apakšrajonā. Reljefa ietekmē augstienēs gaisa 
temperatūra ir par 0.5 – 1.0 0C zemāka nekā apkārtējos līdzenumos, bet bezsala periods par 2 
nedēļam īsāks. Nokrišņu daudzums un sniega segas biezums augstienēs ir lielāks, it īpaši R nogāzēs 
(Latgales augstienes R nogāze Preiļu rajonā). Aizvēja nogāzēs to ir 10 – 15 % mazāk. Starppauguru 
slēgtajās ieplakās bezsala perioda ilgums samazinās. Tas saistīts ar aukstā gaisa noplūšanu no 
pauguriem un “aukstuma ezeru” veidošanos skaidrās bezvēja naktīs. 
 

3.6.Augšņu raksturojums Riebiņu novadā 
 

Riebiņu novadā ir sastopamas divu veidu galvenās augšņu grupas- teritorijas Z un D daļā 
pārsvarā ir izvietojušās erodētās podzolaugsnes, bet ieplakās velēnu glejaugsnes mijoties ar 
kūdraugsnēm. Novada teritorijas vidusdaļā, īpaši ap Rušonas ezera teritoriju sastopamas tipiskā 
podzola un kūdrainās podzolētās glejaugsnes zemsega. 
 Augsne ir viens no nozīmīgākajiem dabas resursiem, kas nodrošina lauksaimniecības 
produkcijas ražošanu, un kā ekosistēmas komponents ietekmē biomasas producēšanu. Tā kalpo kā 
filtrs, kas aizsargā pazemes ūdeņus, ūdensteces un ūdenstilpes no ķīmiskā un bioloģiskā 
piesārņojuma, tomēr pārmērīga mitruma periodos agri pavasarī un rudenī augsne tiek caurskalota, un 
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piesārņojošām vielām ir iespēja nokļūt ūdeņos. Augsne ir teritorijas bioloģiskās daudzveidības 
noteicēja un saglabātāja (Vides kvalitāte Latvijā, 2003.). Mežs ir ekosistēma, kurā galvenais 
organiskās masas atražotājs ir kokaudze. Meža ekosistēma ir viena no komplicētākajām - tā ietver 
sevī gan kokaudzi, gan pameža, zemsedzes augus, augsni ar tās faunu un meža dzīvniekus.  
 

3.7.Mežu un purvāju raksturojums Riebiņu novadā 
 

Novada teritorijai raksturīgs vidēji liels mežainuma koeficients - 33% jeb 21004.5 ha. 
Vismazākā mežu platība ir Stabulnieku pagastā, apmēram 8%, bet vislielākā Rušonas pagastā, 
apmēram 38%. Skatoties pēc īpašumu piederības sadalījuma visvairāk ir fizisko personu mežu - 
67% no novada mežu kopplatības, bet vismazāk pašvaldībai piederošo mežu - 4%. Riebiņu novadā 
mežu masīvi veido nozīmīgu ainavas sastāvdaļu - teritorijas paugurainajā daļā kā telpiskās 
struktūras vertikālais elements, pastiprinot pauguru vertikālās dimensijas izteiksmību, un līdzenajā 
daļā - kā mozaīkveida ainavas elements. Veidojot vējlauzes, mežu masīvi pilda arī papildus lomu kā 
aizsargekrāns, aizkavējot valdošo dienvidrietumu/dienvidu vēju ietekmi. 

Pēc Valsts meža dienesta 2006. gada statistikas datiem, Riebiņu novadā mežs iedalās valsts 
un pārējos mežos (skat. 2. tabulu). Kopējā meža platība novadā ir 19915,7 ha, purvi sastāda 1650,9 
ha no novada platības, lauces - 208,3 ha, pārplūduši klajumi - 12,7 ha, bet zem infrastruktūras 
objektiem - 217,8 ha. 

 
Riebiņu novada mežu iedalījums (ha) 

2. tabula1 
Administratīvais 

iedalījums 
Meža 

iedalījums 
Mežs Purvi Lauces Pārplūduši 

klajumi 
Zem 

infrastruktūras 
objektiem 

Kopā 

Valsts 1486,7 1145,1 3,4 0 104,7 2739,9 
Pārējie 1652,4 110,2 27,6 4,6 1,1 1795,9 

Sīļukalna 
pagasts 

Kopā 3139,1 1255,3 31 4,6 105,8 4535,8 
Valsts 906,3 0 2,5 0 60,4 969,2 
Pārējie 747 2,5 12 0 0 761,5 

Stabulnieku 
pagasts 

Kopā 1653,3 2,5 14,5 0 60,4 1730,7 
Valsts 699,6 16,9 2,2 0 32,3 751 
Pārējie 1400,9 61,4 26,8 0 0,4 1489,5 

Galēnu pagasts 

Kopā 2100,5 78,3 29 0 32,7 2240,5 
Valsts 350,8 0 0 0 3,6 354,4 
Pārējie 2345,4 88,3 20,8 0 0,8 2455,3 

Riebiņu pagasts 

Kopā 2696,2 88,3 20,8 0 4,4 2809,7 
Pārējie 2352,9 98 34,8 1,1 2,8 2489,6 Silajāņu pagasts 
Kopā 2352,9 98 34,8 1,1 2,8 2489,6 
Valsts 1211,1 13,9 6,7 6,2 11 1248,9 
Pārējie 6762,6 114,6 71,5 0,8 0,7 6950,2 

Rušonas pagasts 

Kopā 7973,7 128,5 78,2 7 11,7 8199,1 
Pavisam kopā 19915,7 1650,9 208,3 12,7 217,8 22005,4 

Ekosistēmā purvi darbojas kā ūdens akumulators - sevī uzkrājot ūdeni, tie ietekmē tuvākās 
apkārtnes klimatu un ūdens režīmu. Purvi attīra piesārņotos lietus un virszemes ūdeņus. Riebiņu 
novada lielākie purvi:  

� Lielais Pelečāres purvs (īpaši aizsargājama dabas teritorija); 

                                                
1
  Informācijas avots – Valsts meža dienesta dati, 2006. 
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� Aklais purvs (Sīļukalna pagasta teritorijā);  
� Purmaļu purvs (uz Silajāņu un Galēnu pagastu robežas).  

Riebiņu novadā ir vairākas purvainas teritorijas - Sondoru un Sūnu purvainās teritorijas. 
Purvi, īpaši Lielais Pelečāres purvs, kas ietilpst starptautiskās nozīmes Latvijas mitrāju 

sarakstā saskaņā ar likumu „Par 1971. gada 2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes 
mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi”, ir nozīmīgas putnu dzīvotnes (piemēram, melnkakla 
gārkale, mazais ērglis, melnais stārķis u. c.), bet purvu platība novadā nav tik liela, lai nopietni 
ietekmētu novada mikroklimatu. 
 

3.8.Ainavu novērtējums Riebiņu novadā 
 

Ainava ir pašvaldības teritorijas vizuālā vizītkarte, vienlaikus esot par cilvēku dzīves vidi, 
tūrisma resursiem un kā pamats tautsaimniecības attīstībai. Ainavrajonēšana ir teritorijas iedalīšana 
ainaviskos kompleksos, kas atšķiras pēc dabas apstākļiem un cilvēka darbības izpausmēm. Atjaunotā 
kompleksā ainavrajonēšana veikta Latvijas teritorijas kompleksās dabas aizsardzības shēmas 
izstrādes ietvaros (1990.). Ainavrajonēšanas augstākā pakāpe nosaukta par ainavzemi, kas tiek sīkāk 
sadalīta ainavapvidos. 

5. attēls 

 
Latvijas iedalījums 15 dabas reģionos (Ramans, 1994.), kas izdalīti balstoties uz zemes 

virsmas formu un litogēnā pamata – nogulumu – atšķirībām. Tas nosaka mitruma sadalījumu un 
klimatiskās atšķirības; ir pakārtotas galveno zemes lietojumveidu teritoriālai struktūrai un pārstāv 
ainavas reģionālo līmeni 

 
 Eiropas Padomes Kultūras padomes rekomendācijā ainava ir definēta, kā:  

Ainava: formālā izpausme attiecībām, kas eksistē dotajā laika periodā starp indivīdu vai 
sabiedrību un topogrāfiski noteiktu teritoriju, kas laika gaitā radusies dabas un cilvēka 
faktora vai abu kombināciju darbības rezultātā.  

Nedaudz detalizētāks definējums dots Latvijas Vides politikas plānā:  
Ainava ir gan fizioģeigrāfisks komplekss, gan vēsturiski pamatotu tradīciju, paražu un 
estētisko īpašību kopums, kultūras mantojums, kuram piemīt noteikta struktūra un 
funkcijas. Tā liecina par vēsturiskajām un mūsdienu attiecībām starp cilvēku un vidi.  
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Būtībā, ainava ir teritorijas visaptveroša ekoloģija un tās izmantošanas vēsture. Šīs ainavas 
saturs nosaka to, ka tās veidošanas un aizsardzības aspekts kļūst par vienu no svarīgākajiem 
jautājumiem teritorijas plānojuma izstrādē.  

Tālāk ir dota Ramana-Nikodemusa ainavu struktūras interpretācija, līdz ar to, ka tā vairāk 
atbilst rajona teritorijas ainavsegas specifikai, tās iekšējam raksturam. Šajā gadījumā tika ņemti 
vairāki faktori, līdz ar to šī ainavu diferenciācija precīzāk un detalizētās atspoguļo reālo situāciju.  

Saskaņā ar pieņemto ainavrajonēšanu (Ramans, 1994.), Riebiņu novads ietilpst Aiviekstes 
zemienē un Latgales augstienē. 
 
Riebiņu novada ainavu vienību tipi, kuru nodalīšanu nosaka ģeomorfoloģiskais faktors:  
 

• Pauguraine ir Latvijas augstienēm tipisks sīkkontūrains, mozaīkveida un estētiski pievilcīgs 
ainavu vienību tips, kas raksturojas ar lielu bioloģisko un ainavisko daudzveidību. Dažādes 
uzbūves pauguru un ieplaku mija nosaka ļoti lielu augšņu, mitruma, mikroklimata un augāja 
kontrastainību. Paugurainei ir tipiska zemes lietojuma veidu daudzveidība un 
sīkkonturainība. No vizuālās uztveres viedokļa plaši un atklāti skati mijas ar tuviem un 
noslēgtiem skatiem.  

 
• Viļņaine ir ainavu vienību tips, kas raksturīgs ar vaļņu un pauguru, kuriem ir lēzenas nogāzes 

un nelieli relatīvie augstumi (< 25 m), miju ar reljefa pazeminājumiem. Viļņainei raksturīgs 
viendabīgums un plašums. Zemes lietojumveidu daudzveidību nosaka augšņu un mitruma 
apstākļu atšķirības. Vaļņus parasti aizņem tīrumi un ganības, bet pazeminājumos sastopamas 
pļavas, zemie purvi un meži. Šāda tipa ainavās ir izteikta priekšrocība zemkopības attīstībai. 
Meliorācijas rezultātā parasti ainavas dabiskā struktūra stipri pārveidota.  

 
Riebiņu novada ainavu vienību tipi, kuru nodalīšanu nosaka ainavas segas raksturojums: 
 

• Āraine ir ainavu vienību tips, kur dominē, agroainavas – lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes. Āraines struktūru veido lielu un plašu tīrumu mija ar nelieliem savrupiem 
meža masīviem un puduriem. Tas ir vistipiskākais līdzenumu kultūrainavas tips, kas 
veidojies, attīstoties zemkopībai. Meliorācijas rezultātā parasti ainavas dabiskā 
struktūra stipri pārveidota. Ļoti svarīgi ainavas elementi ar lielu vizuālo un 
ekoloģisko nozīmi ir lauku apdzīvotās vietas – viensētas un ciemi, kā arī atsevišķi 
koki, koku puduri un alejas. Dominē atklāti un plaši skati.  

Šāds ainavu tips Riebiņu novadā ir plaši sastopams Galēnu, Riebiņu, Sīļukalna un 
Stabulnieku pagastos. 

 
• Mežaine ir ainavu vienību tips, kas raksturīgs ar plakanu reljefu un augstu mežainumu. 

Mežaines struktūru veido lieli meža masīvi (meža ainavas), kuros kā „salas” atrodas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ainavas kontrastainību nosaka mežu augšanas 
apstākļu daudzveidība. Dominē tuvi un noslēgti skati.  

Šāds ainavu tips ir raksturīgs Stabulnieku pagastā Degļu apkārtnē, vietām arī Sīļukalna 
pagasta teritorijā Upenieku un Salenieku apkaimē, kā arī Riebiņu pagastā Paļšas kapu apkaimē un 
Aizupiešu apkaimē. 

• Mežāre ir ainavu vienību tips, kur novērojama lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
mija ar mežu masīviem un puduriem. Reljefs viegli viļņots vai plakans. Mežāres 
struktūra ir mozaīkveida. Ļoti svarīgi ainavas elementi ir viensētas, dabīgās pļavas un 
atsevišķi koku puduri (birztalas). Dominē tuvi un vidēji tuvi skati, kas noslēdzas meža 
sienā vai viensētu pudurī.  

Šāds ainavu tip visizplatītākais ir Riebiņu pagasta teritorijā. 
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• Ezeraine ir ainavu vienību tips, Augstienēs raksturīga pauguru un ieplaku mija, kur 

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

Riebiņu novadā pie šī ainavu vienību tipa ir pieskaitāma Rušonas pagasta teritorija, kas ir 
bagāta ar ezeriem un pauguriem. 

 
• Purvaine ir ainavu vienību tips, kur dominē purvu un mitrāju ainavas. Raksturīgs 

līdzens reljefs, kā rezultātā ir slikti dabiskās drenāžas apstākļi. Purvaines ainavu 
vienību tipam iespējams izdalīt divus apakštipus. Pirmajā apakstipā raksturīga 
nepārveidota augsto purvu ainava un dabisko mistrāju ainava ar lielu bioloģisko 
daudzveidību. Daudzi unikāli ainavu elementi: akači, purvu salas u. c. Cilvēka 
saimnieciskās darbības rezultātā vismazāk pārveidotās ainavas Latvijā. Sūnu purvos 
paveras plaši, tāli skati, kas atduras meža sienā vai purva kupolā. Otrajā apakštipā 
dominē meliorēta zemo purvu ainavas ar mazu bioloģisko un ainavisko daudzveidību. 
Dominē atklāti un plaši skati.  

Pie šī ainavu tipa novada teritorijā ir pieskaitāma Sīļukalna pagasta teritorija, kurā ietilpst 
daļa no Lielā Pelečāres purva, Aklais purvs, Aizpurviešu purvs u. c.  
 Pārsvarā novadam raksturīga pievilcīga agrārā ainava ar atsevišķām viensētām. Urbanizētās 
teritorijas - lauku ciemati - Galēni, Lomi, Stabulnieki, Polkorona, Kastīre, Gailīši u. c. tipizētas - to 
vizuālais veidols atbilst lielākajai daļai padomju gados veidotajām apdzīvotajām vietām - pāris 2 - 3 
stāvu daudzdzīvokļu namu un rinda ar Līvānu tipa vai pēc citiem līdzīgiem projektiem veidotām 
privātmājām.  

Teritorijas kopainava rada sakārtotības sajūtu - lauksaimniecības zemes tiek racionāli 
izmantotas, nav neapsaimniekotu aizaugušu teritoriju. Tas saistāms gan ar saimniecību nelielo vidējo 
platību, gan ar novada iedzīvotāju pamatnodarbošanos - lauksaimniecību. Pie ainavu degradējošām 
pieskaitāmas - bijušo fermu teritorijas (Krievu – Balboržu fermas (Silajāņu); Antānu ferma 
(Silajāņu); Špaku ferma (Silajāņu); Ornīšu fermas (Silajāņu); Bikovas ferma (Silajāņu); Rozaļinas 
fermas (Silajāņu); Jačmenišku ferma (Silajāņu); Caicu ferma (Rušonas); Dorza ferma (Rušonas); 
Jaunaglonas fermas pie Rušonas bazilikas (Rušonas); Polkoronas ferma (Stabulnieku); Meža Trūpu 
ferma (Stabulnieku); Stabulnieku ferma (Stabulnieku); Grandānu ferma (Stabulnieku); Aizupiešu 
fermu komplekss (Riebiņi); Leinišķu ferma (Riebiņi); Baibu ferma (Riebiņi); Zaseku ferma (Riebiņi) 
u. c.) – skatīt 12. pielikumu. Visas šīs minētās teritorijas atrodas privātīpašnieku valdījumā un 
novada domei nav instrumentu, lai piespiestu tās sakārtot. Ainavu degradējošo teritoriju īpašniekiem 
(bijušo ražošanas objektu, lielfermu, u.c.) vēlams izstrādāt objektu izmantošanas vai nojaukšanas 
plānus. 
 Īpaši aizsargājamās un citas dabas teritorijas. Novada dabas teritorijas ir laba bāze rekreācijas 
attīstībai novadā, uz ko tiek uzsvērts arī plānošanas dokumentā. Ainavu kvalitāti ceļ dabiskās 
ainavas savdabība (paugurains reljefs, kas mijas ar līdzenumiem, gravas utt.), bet pazemina 
nepietiekama sakoptība un labiekārtošanas elementu - soliņu, ugunskura vietu, norāžu trūkums. Tas 
rada atpūtnieku plūsmas haotisku virzību, radot teritoriju izbradāšanu, kā piemēru var minēt 
apsekošanas laikā gar Bicānu ezera A krastu atstātos atkritumus. Kā labu piemēru dabas teritoriju 
rekreācijai var minēt Indānu gravu (skatīt 12. pielikumu), kas tika labiekārtota tūrisma vajadzībām 
(tika uzstādītās norādes, soliņi, atkritumu urnas). 
     Liela loma savas teritorijas ainavas veidošanā un aizsardzībā ir pašvaldībai, kas izmantojot 
dažādus teritorijas plānošanas instrumentus, var būtiski ietekmēt savas teritorijas ainavas attīstību: 
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� vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā ietilpst augstvērtīgas ainavu telpas, izstrādājot teritorijas 
plānojumu, jāizvērtē atsevišķu ainavu un to elementu nozīme un, nepazeminot to vērtību, 
jānosaka atļautā izmantošana; 

� vietējai pašvaldībai teritorijas plānojumā jāizstrādā rīcības programma apdzīvoto vietu 
vizuālai sakārtošanai. 

 
3.9.Riebiņu novada augu un dzīvnieku valsts raksturojums 

 
Riebiņu novads atrodas mērenā klimata joslas jaukto mežu dabas zonā, tāpēc te ir raksturīga 

gan skujkoku, gan platlapju veģetācija. Ilgstošas lauksaimniecības attīstības rezultātā Riebiņu 
novadā ir samazinājies mežu daudzums – pašlaik tie aizņem aptuveni 31 % no novada kopējās 
platības. Novadā konstatēta arī virkne Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamo biotopu, Sūnu 
(augstie) purvi, ozolu meži, zilganās molīnijas (Molinia caerulea) pļavas, kaļķainām, kūdrainām vai 
mālainām augsnēm, ļoti auglīgas palieņu pļavas u. c. (skat. 4.1. nodaļu). 
  Riebiņu novadā ir konstatētas daudzas augu sugas, kas ir iekļautas Sarkanās grāmatas katalogā, 
piemēram: mellenāju kārkls, mietura hidrilla, Baltijas dzegužpirkstīte u. c. 

Novada teritorijā sastopamas arī vairākas dzīvnieku un putnu sugas, no kurām daudzas ir 
retas un aizsargājamas, piemēram: grieze, dīķu naktssikspārnis, melnais stārķis, jūras ērglis, mazais 
ērglis, zivju ērglis, pļavas lija, dzērve u. c. (skat. 4.1. nodaļu). Riebiņu novadā ir nodibināti 10 
mednieku kolektīvi (Sīļukalnā - 2; Galēnos - 1; Stabulniekos - 1; Silajāņos - 1; Riebiņos - 1; Rušonā 
- 4 kolektīvi). 

 
3.10. Riebiņu novada kultūrvēsturiskie pieminekļi 

 
Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - kultūrvēsturiskās ainavas un 

atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu 
darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un 
priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru 
saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm 
(LR Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, 1992). 

Tūrisma attīstībai novadā ir liels potenciāls, kas maksimāli jāizmanto un jāattīsta - to veido 
gan kultūrvēsturisko ainavu un teritoriju kopums (Vidsmuižas muiža ar parku, Riebiņu muiža ar 
parku (skatīt 12. pielikumu), Rušonas muiža, Geļenovas parks, gan arī 24 kultūras pieminekļi, kas 
atrodas novada teritorijā. 
 

 3. tabula 1 
Aizsardzības 

numurs 
Statuss Nozare Nosaukums Vieta Datējums 

1907.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Karakapu 
senkapi (Kara 
kapi)  

Preiļu raj., Galēnu pag., 
Karakapos 

 

1908.   
Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija  
Karakapu 
pilskalns  

Preiļu raj., Galēnu pag., 
Karakapos un Zeimuļos 

 

4129.   
Valsts 
nozīmes 

Māksla  
Cilnis "Svētais 
vakarēdiens"  

Preiļu raj., Riebiņu pag., 
Riebiņu katoļu baznīcā 

18. gs. s. 

1924.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Šnepstu 
pilskalns 

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Šnepstos 

 

                                                
1
  Informācijas avots – Riebiņu novada dome 
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(Lielais kalns) 
ar apmetni  

1927.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija 
Kategrades 
pilskalns 
(Gorodok)  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Kategradē 

 

1928.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Krupenišķu 
pilskalns 
(Gorodok)  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Krupenišķos, 
Zalvu ezera A krastā 

 

1930.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Ludvigovas 
senkapi II  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Ludvigovā 

 

1931.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  

Ludvigovas 
senkapi I 
(Bogomolkas 
kalns)  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Ludvigovā, 
Stupānu ezera krastā 

 

1932.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Kurtoša 
(Rušonas) 
pilskalns  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Mazajos 
Muceniekos pie Kurtoša 
ezera 

 

1933.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Kristapēnu 
senkapi un 
apmetne  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., pie Kristapēnu 
kapsētas 

 

1934.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Pokšānu 
senkapi  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Pokšānos 

 

1935.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Rušenicas 
pilskalns  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Rušas upes labajā 
krastā 

 

1936.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Liepu salas 
apmetne  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Rušonas ezera 
Govsaliņā (Liepu salā) 

 

1937.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Upurkalns ar 
akmeni - kulta 
vieta  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Rušonas ezera 
Lielajā salā (Upursalā) 

 

1938.   
Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija  
Spuldziņu 
Melnais kalns 
- kulta vieta  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Spuldziņos 

 

1925.   
Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija  
Kastīres 
senkapi  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Kastīrē pie Jašas 
ezera 

 

1926.   
Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija  

Kastīres Soda 
kalns (Lielais 
kalns, Dārza 
kalns) - soda 
vieta  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Kastīrē pie Jašas 
upes iztekas no Jašas 
ezera 

 

1929.   
Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija  

Grebežu 
senkapi 
(Maskaļu 
kalniņš)  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Lejas Grebežos 

 

1939.   Vietējās Arheoloģija  Stupānu Preiļu raj., Rušonas  



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

LIVLAND                        2008-2020 32 

nozīmes senkapi  pag., Stupānos, Meireļa 
ezera tuvumā 

6506.   
Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra  

Rušonas 
katoļu 
baznīcas 
apbūve  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Vecrušonā 

18. gs. b. 19. 
gs.  

6507.   
Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra  
Rušonas 
katoļu 
baznīca  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Vecrušonā 

1766. 19. gs.  

6508.   
Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra  Klosteris  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Vecrušonā, 
Rušonu katoļu baznīcas 
teritorijā 

18. gs. b. 19. 
gs. s.  

6509.   
Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra  Žogs  

Preiļu raj., Rušonas 
pag., Vecrušonā, 
Rušonu katoļu baznīcas 
teritorijā 

19. gs. s.  

6129.   
Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra  

Pastaru 
vējdzirnavas 
(skatīt 12. 
pielikumu)  

Preiļu raj., Stabulnieku 
pag., Pastaros 

1891.g.  

  
Neskatoties uz kultūrvēsturisko objektu nozīmīgumu, daudzi šie apskates objekti prasa 

atjaunošanas un attīstīšanas pasākumus, lai rekreatīvo vidi veidotu vēl pilnīgāku. Kā piemēru var 
minēt valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekli - Pastaru vējdzirnavas (atrodas privātīpašnieka 
valdījumā (skat. 6. attēlu)), kas vienreizējas ar to, ka  ir vienīgās Latvijā rekonstruētās holandiešu 
tipa dzirnavas ar grozāmo vējtveres mehānismu. Pienācīgi atjaunojot un piesaistot ekskursiju 
vadītāju, kultūrvēsturiskos objektus varētu veidot par interesantu ekskursantu pieturas punktu. 
Diemžēl Pastaru vējdzirnavām vētras laikā tika nolauzts viens spārns, bet otrs – aizlauzts. 
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6. attēls  

 
 

3.11. Riebiņu novada demogrāfiskais raksturojums un apdzīvojuma struktūra 
 

Novada apdzīvojuma struktūra telpiski ir veidojusies pēc nosacījumiem- vēsturiski 
apdzīvotās teritorijas, apbūvei piemērotas zemes un dabas ainavas (veidojumi). 

Uz vēsturiski veidotiem muižas kompleksiem ir izveidojušās apdzīvotās vietas – Galēni, 
Riebiņi, Gaiļmuiža, Polkorona, Pieniņi u.c. apdzīvotas vietas. Iedzīvotāju nodarbošanās pamatjomas: 
lauksaimniecība, kokapstrāde, lauku tūrisms, tirdzniecība, valsts un pašvaldību iestādes (izglītība, 
novada dome u. c.). 

Riebiņi kā novada centrs ir izveidojies, jo tā ir lielākā apdzīvotā vieta (ap 900 iedzīvotājiem), 
vieta ar atbilstošu labiekārtojumu, sociālo pakalpojumu spektru atbilstošu novada centra mērogam. 

Apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu virs 100 (uz 24.04.2008. pēc iedzīvotāju reģistra 
datiem): 1 

� Riebiņi – 948; 
� Galēni – 354; 
� Stabulnieki – 330; 
� Kastīre – 296; 
� Silajāņi – 128; 
� Aglonas stacija -  162; 
� Sīļukalns – 110; 
� Bašķi – 139; 
� Gaiļmuiža – 159; 
� Polkorona - 148; 
� Maltas Trūpi -  94; 
� Lomi(Bortnieki) – 108; 
� Pieniņi – 107. 

 
 
 
 

                                                
1  Informācijas avots – Riebiņu novada dome 
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Iedzīvotāju demogrāfiskais stāvoklis un dinamika Riebiņu novadā 
4. tabula1 

Gadi 
Rādītāji 

2001 2002 2003 2004 2005 
Iedzīvotāju 
skaits 

7236 7135 7068 6969 6857 

Dzimušo skaits 53 52 44 50 37 
Mirušo skaits 147 133 135 131 141 

 
Riebiņu novadā ir regresīvā tipa iedzīvotāju dzimumvecumstruktūras piramīdas tips (skat. 4. 

tabulu), kas liecina par regresīvu demogrāfisko situāciju. 
 Demogrāfiskās attīstības tendences laika posmā no 2001.- 2005. gadam parāda, ka novadā 
iedzīvotāju skaits samazinās (4.tabula) un turpinās samazināties, jo novada iedzīvotāju dzimstība ir 
daudz mazāka par mirstību. 

Riebiņu novada demogrāfiskais stāvoklis attēlots 5. – 10. tabulā. 
 

Iedzīvotāju skaits Riebiņu novadā 
5. tabula2 

Teritorija Dzīvesvietas 
norādīšana 

Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā reģistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

Riebiņu 
novads 

119 6299 47 6465 

 
Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Riebiņu novadā 

6. tabula2 

Vecums Dzimums Dzīvesvietas 
norādīšana 

Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā reģistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

t. sk. vīrieši 48 451 3 502 
t. sk. 

sievietes 
40 362 1 403 

Līdz 
darbspējas 
vecumam 

Kopā 88 813 4 905 
t. sk. vīrieši 11 2163 27 2201 

t. sk. 
sievietes 

9 1787 10 1806 
Darbspējas 

vecumā 

Kopā 20 3950 37 4007 
t. sk. vīrieši 5 500 3 508 

t. sk. 
sievietes 

6 1036 3 1045 
Pēc 

darbspējas 
vecuma 

Kopā 11 1536 6 1553 
Pavisam kopā 119 6299 47 6465 

Darbspējas vecums (no) = 15; Vecums virs darbspējas vīriešiem (no) = 62; Vecums virs darbspējas sievietēm (no) = 61. 
 
 
 
 
 

                                                
1
  Informācijas avots – Riebiņu novada dome 

2
  Informācijas avots - http://www.pmlp.gov.lv/?_p=377&menu__id=127, 01.01.2008. 
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Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Riebiņu novadā 
7. tabula1 

Vecums Dzimums Dzīvesvietas 
norādīšana 

Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā reģistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

t. sk. vīrieši 39 122 0 161 
t. sk. sievietes 33 80 0 161 

0 – 6 
gadu 

vecumā Kopā 72 202 0 274 
t. sk. vīrieši 10 499 4 513 
t. sk. sievietes 10 440 1 451 

7 – 18 
gadu 

vecumā Kopā 20 939 5 964 
Pavisam kopā 92 1141 5 1238 

 
Iedzīvotāju skaits Riebiņu novadā pa dzimumiem 

8. tabula1 

Dzimums Dzīvesvietas 
norādīšana 

Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā reģistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

Vīrietis 64 3114 33 3211 
Sieviete 55 3185 14 3254 
Kopā 119 6299 47 6465 

 
Iedzīvotāju skaits Riebiņu novadā pēc nacionālā sastāva 

9. tabula1 

Tautība Dzīvesvietas 
norādīšana 

Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā reģistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

Latvietis 80 4222 20 4322 
Baltkrievs 0 67 1 68 

Krievs 36 1792 19 1847 
Polis 1 117 0 118 

Pārējie 2 101 7 110 
 

Riebiņu novada iedzīvotāju skaita sadalījums pēc valstiskās piederības 
10. tabula1 

Valstiskā piederība Dzīvesvietas 
norādīšana 

Dzīvesvietas 
deklarēšana 

Nav spēkā reģistrācija 
dzīvesvietā 

Kopā 

Latvijas pilsonis 115 6061 43 6219 
Latvijas nepilsonis 0 213 4 217 

Pārējie 4 25 0 29 
 

Mehāniskā kustība Riebiņu novada pašvaldībās pārsvarā saistīta ar augsto bezdarba līmeni, 
kas uz 04.01.2006. sastādīja vidēji 13,68 % no darbaspējīgā vecuma iedzīvotājiem. Galvenokārt 
iedzīvotāji dodas uz lielākajām pilsētām (Rīga, Daugavpils, Rēzekne u.c.), kur ir lielākas darba un 
izglītības iespējas. Pēdējā piecgadē, tāpat kā citās Latvijas pašvaldībās, arī Riebiņu novada 
iedzīvotāji dodas strādāt uz ārzemēm, pārsvarā Angliju, Īriju.  
  Iedzīvotāju skaits pagastu teritorijās ir atšķirīgs –  Galēnu, Riebiņu, Rušonas pagastos tas ir 
virs 1000 iedzīvotājiem, Stabulniekos ir 957, bet Sīļukalna pagastā 686 iedzīvotāji, savukārt Silajāņu 
pagastā ir tikai 540 iedzīvotāji,. Riebiņi kā novada centrs ir izveidojies, jo tā ir lielākā apdzīvotā 
vieta (ap 900 iedzīvotājiem), vieta ar atbilstošu labiekārtojumu, sociālo pakalpojumu spektru 

                                                
1
  Informācijas avots - http://www.pmlp.gov.lv/?_p=377&menu__id=127, 01.01.2008. 
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atbilstošu novada centra mērogam. Lielākās novada apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu virs 100 
ir Riebiņi, Galēni, Stabulnieki, Kastīre, Silajāņi, Aglonas stacija, Sīļukalns, Bašķi, Gaiļmuiža, 
Polkorona, Pieniņi.  
 Ceļu infrastruktūras sazarojums ir pietiekams, bet nepieciešama to atjaunošana ceļu seguma 
kvalitātes uzlabošana.  
 Riebiņu novadā ir 3947 zemnieku saimniecības; vidējā vienas saimniecības kopplatība ir tikai 
16 ha, jo novada teritorijai raksturīgs blīvs apdzīvojums. 
  

Zemnieku saimniecību skaits un vidējais lielums Riebiņu novadā 
 

Riebiņu novadā ir 3992 saimniecības, lielākais īpatsvars ir piemājas saimniecības 73% - 2912, 
zemnieku saimniecības 22% - 868, pārējās saimniecības 5% - 212. Riebiņu novada teritorija (62 961 
ha) ir diezgan blīvi apdzīvota, tāpēc vidējais saimniecības lielums ir tikai 16 ha. Mājlopu sadalījums 
pa Riebiņu novadā esošajiem pagastiem 11. tabulā. 

 
11. tabula1

 

Pagasts 
    

Dzīvnieki                        

Galēnu 
pagasts                     

Riebiņu 
pagasts                    

Rušonas 
pagasts                    

Silajāņu 
pagasts                   

Sīļukalna 
pagasts                  

Stabulnieku 
pagasts                

Ganāmpulki 17 8 43 12 3 13 
Aitas 

Dzīvnieki 216 22 406 145 26 152 

Ganāmpulki 38 5 14 7 30 24 
Cūkas 

Dzīvnieki 158 49 85 34 331 419 

Ganāmpulki (1-10) 127 212 220 109 118 144 

Dzīvnieki 440 544 684 322 429 495 

Ganāmpulki( 10-50) 44 12 25 6 34 56 

Dzīvnieki 781 160 423 105 625 1020 

Ganāmpulki (50-100) 7 1 1 0 1 5 

Dzīvnieki 537 60 50 0 56 385 

Ganāmpulki>=100 0 1 0 0 0 1 

Liellopi 

Dzīvnieki 0 562 0 0 0 135 

 
Novada teritorijā ir vairākas zemnieku saimniecības, kas saņēmušas C kategorijas 

apliecinājumu piesārņojošo darbību veikšanai2: 
� ZS „Sendienas”; 
� ZS „Zeiliņi”; 
� ZS „Kļavas”; 
� ZS „Veiduļi”; 
� ZS „Sudrabiņi”; 
� ZS „Pumpuri”; 
� ZS „Puduļi”; 
� ZS „Dimanti”; 
� ZS „Bricīši”; 
� ZS „Ivanānu mājas”; 
� ZS „Lazdmala”; 
� ZS „Liepas”; 
� ZS „Akmentiņi”; 
� ZS „Vairogs” 

                                                
1  Informācijas avots – Lauku atbalsta dienests 
2
  Informācijas avots – Daugavpils Reģionālā vides pārvalde 
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� ZS „Upmalu mājas”; 
� ZS „Gribolva”; 
� u. c.  

Novada kopējā platība sastāda 62 961 ha, 48% no kopējās platības ir lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme.1 

 
Riebiņu novada lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā kadastrālā vērtība un meža 

zemes vidējais novērtējums 
12. tabula1 

Pagasts Meža zemes vidējais 
novērtējums (balles/ha) 

Zemes vidējā kadastrālā 
vērtība (Ls/ha) 

Galēnu pagasts 40 123 
Riebiņu pagasts 38 152 
Rušonas pagasts 33 102 
Silajāņu pagasts 34 121 
Sīļukalna pagasts 40 98 
Stabulnieku pagasts 42 135 

 
Meliorētās platības Riebiņu novada teritorijā 

13. tabula1 

Pagasts Nosusinātā 
platība, ha 

Nosusinātā l/s 
izmantojamā platība, 

ha 

Nosusināto l/s 
izmantojamo zemju 
īpatsvars, % 

Riebiņu 4913 4556 68 
Silajāņu 2209 1912 49 
Stabulnieku 3662 2869 65 
Galēnu 3145 2917 59 
Sīļukalna 2566 2168 54 
Rušonas 2420 1808 26 
Novadā kopā 18915 16230 53 

 
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas 

14. .tabula1 

ŪSI kods Nosaukums 
pēc VZD datu 

bāzes 

Baseina 
platība, 

km2 

Kopējais 
garums, 

km 

t.sk. 
regulēts 
garums 

rajonā, km 

Gads, kurā 
regulēta 

428234 Čornaja 15,7 11,72 7,70 1967-69 
43226 Sauna 190,0 39,33 28,79 1958-61 
4324 Feimanka 385,4 68,20 55,7 1956; 88 
432566 Dzilna 30,1 18,12 5,26 1961 
43244 Preiļupe 104,4 21,08 8,88 1958; 64 
432282 Novadgrāvis 

Nr.46 
15,6 7,9 7,90 1972 

4234924 Kažova 60,1 13,77 0,80 1952; 57 
43228 Lecija 46,9 11,01 11,1 1963 

                                                
1  Informācijas avots - Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes iesniegtie 
dati uz 22.04.2008. 
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4322 Oša 638,2 64,08 57,04 1957; 64 
42349242 Varakļānu upe 32,0 12,59 0,68 1964 
4282 Malta 882,9 110,42 0,00 1980; 83 
432290 Novadgrāvis 

Nr.60 
8,7 5,87 5,87 1966 

432290 Novadgrāvis 
Nr.59 

6,8 5,38 5,38 1960 

432274 Zvergža 32,4 9,51 9,51 1965 
432272 Ivaisis 28,8 11,57 11,57 1963; 76 
43248 Novadgrāvis 

Nr.24 
9,8 5,05 5,05 1970 

4322662 Novadgrāvis 
Nr11 

10,6 9,99 9,99 1967 

43246 Novadgrāvis 
Nr.34 

10,1 5,47 5,47 1963 

43226622 Novadgrāvis 
Nr.12 

7,5 6,79 6,79 1964 

43258 Jaša 191,0 33,73 5,42 1962; 83 
 

Lielākā daļa meliorācijas sistēmu ir novecojušas, un rada draudus apkārtējai videi. 
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija vai celtniecība jāveic fiziskai vai juridiskai personai, kas ir 
atbildīga par meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu.   
 

3.12. Riebiņu novada ceļu infrastruktūra 
 

Esošais ceļu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada centru. 
Jaunus pašvaldības ceļus nav paredzēts ierīkot. Aktuāla problēma ir esošo pašvaldības ceļu 
atjaunošana un seguma kvalitātes uzlabošana. 

Novada teritoriju šķērso 21 valsts autoceļš, no tiem viens ir valsts galvenais autoceļš (A13) 
jeb tagad tas ir arī Eiropas ceļš (E262); divi ir pirmās šķiras autoceļi (P58, P62), un astoņpadsmit 
valsts 2. šķiras autoceļi (V553, V570, V577, V595, V735, V737, V739, V740, V742, V743, V744, 
V746, V749, V751, V738, V761, V763, V764).  

Pašlaik esošais Riebiņu novada ceļu strukturālais tīkls nodrošina novada ciemu un tā centra 
sasniedzamību. 

Novadā pašvaldības autoceļu kopgarums ir 320,98 km, t. sk. 212,05 km ar grants segumu; 
36,17 km bez seguma, 72,76 km ar asfalta segumu. Novada teritorijā esošo ielu seguma kopgarums 
ir 23,16 km; t. sk. 9,94 km ar grants segumu; 0,20 km bez seguma; 13,02 km ar asfalta segumu.  

Riebiņu novada teritoriju šķērso arī dzelzceļš: Rēzekne – Daugavpils (Rušonas pagastā 3 
stacijas - Aglonas stacija, Apsēni, Zalvezers), Krustpils – Rēzekne (Sīļukalna pagastā 1 stacija - 
Varakļāni). 
 

3.13. Riebiņu novada gaisa kvalitāte 
 

Lai nodrošinātu gaisa kvalitāti cilvēka veselības un ekosistēmas aizsardzībai tiek noteikti 
gaisa kvalitātes normatīvi (2003. gada 21. oktobra LR MK noteikumi Nr. 588 „Noteikumi par gaisa 
kvalitāti”), kas paredz pieļaujamo gaisa piesārņojuma līmeni. Gaisa kvalitātes normatīvus nosaka: 
sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdam un dioksīdam, putekļiem PM10 un PM2,5, svinam, ozonam, 
benzolam, oglekļa oksīdam. 
 Lai novērtētu gaisa piesārņojuma līmeni piesārņojošām vielām, kurām nav noteikti gaisa 
kvalitātes normatīvi, izmanto gaisa kvalitātes mērķlielumus, kas norādīti LR MK noteikumu Nr. 588 
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8. pielikumā (gaisa piesārņojuma līmenis, kuru pārsniedzot var radīt kaitējumu cilvēka veselībai vai 
videi kopumā). 

Atmosfēras aizsardzības nolūkos, nepieciešams pastiprināt pašvaldības sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas saistošo noteikumu izpildes kontroli. Nopietnus draudus vides kvalitātei un 
cilvēka veselībai rada atkritumu dedzināšana, kā arī nav pieļaujama pērnās kūlas dedzināšana. Katlu 
mājas apsaimniekotājiem (operatoriem) saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” 45. pantu un 
20.08.2002. MK noteikumiem Nr. 379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama 
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” ir jānodrošina paraugu 
ņemšanas un emisijas mērīšanas vietas ierīkošana atbilstoši standarta LVS ISO 9096 vai LVS ISO 
10780 prasībām.  
 Riebiņu novada teritorijā nav lielu ražojošu uzņēmumu, kas būtiski varētu ietekmēt atmosfēras 
gaisa kvalitāti. Pēc Padomju Savienības sabrukšanas, apkure novada daudzdzīvokļu mājās ir 
decentralizēta, galvenais kurināmais – malka. Lielākie gaisa piesārņojuma avoti novadā ir 7 
izglītības un kultūras iestāžu katlu mājas, dzīvojamo māju dūmvadi, kokapstrādes uzņēmumu 
ventilācijas iekārtas. Riebiņu novada teritorijā nav izdarīti gaisa kvalitātes mērījumi uz ceļiem, taču 
ir pamats domāt, ka transporta līdzekļu piesārņojums varētu atstāt zināmas sekas uz apkārtējās vides 
kvalitāti. Tāpat novadā atrodas 2 DUS, kas varētu radīt gaisa piesārņojumu ar gaistošajiem 
organiskajiem savienojumiem. 
 Riebiņu novads kā kurināmo izmanto galvenokārt malku un šķeldu. Iepriekš Riebiņu 
vidusskolā ziemas sezonā apkurei nelielos daudzumos tika izmantotas arī akmeņogles (apmēram 19 
tonnas), bet uz doto brīdi apkures iekārta ir nomainīta un akmeņogļu izmantošana ir izslēgta, tā vietā 
tiek izmantots videi draudzīgāks kurināmais – malka. 
 

Kurināmā izlietojums Preiļu rajonā 
15. tabula1 

Kurināmais  
Sadalījums pēc sēra satura  

Teritorija  
Kurināmā 

veids  
Mērvienība  Iekārtu 

skaits  
Kopā  

0.1-
0.2%  

0.21-
1.0%  

1.01-
3.0%  

Vairāk 
par 

3.0%  
Ogles  Tonnas  1  140,6   0  140,6  0  0  
Koksne  Tonnas  13  18312,592   0  0  0  0  
Dabas gāze  Tūkstots m3  3  2805,5985   0  0  0  0  
Sašķidrinātā 
gāze  

Tonnas  1  1,83   0  0  0  0  

Preiļu 
rajons  

Šķidrais 
kurināmais  

Tonnas  1  2,5   0  0  0  0  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
  Informācijas avots - http://oas.vdc.lv:7779/lva/g2_www/, 2006.gada dati 



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

LIVLAND                        2008-2020 40 

Kurināmā izlietojums Preiļu rajonā 
16. tabula1 

Kurināmais  
Sadalījums pēc sēra satura  

Teritorija  
Kurināmā 

veids  
Mērvienība  Iekārtu 

skaits  
Kopā  

0.1-
0.2%  

0.21-
1.0%  

1.01-
3.0%  

Vairāk 
par 

3.0%  
Citi  Tonnas  1  27,3   0  0  0  0  
Dabas gāze  Tūkstots m3  3  3021,143   0  0  0  0  
Malka 
(307a)  

Tonnas  12  5347,78   0  0  0  0  

Šķelda 
(307c)  

Tonnas  2  14103,57   0  0  0  0  

Preiļu 
rajons  

Koksne 
(pārējais) 
(307d)  

Tonnas  2  1007,4   0  0  0  0  

 

Kurināmam sadegot, gaisā tiek izmestas dažādas vielas. Uzskaitīti tiek: putekļi, oglekļa 
oksīdi, slāpekļa oksīdi, sēra dioksīds, vanādija (V) oksīds. Piesārņojums tiek uzskaitīts tonnās gada 
laikā. Riebiņu novada teritorijā nav veikti gaisa kvalitātes mērījumi, tāpēc 15. un 16. tabulā ir sniegti 
dati par gaisa kvalitāti visā Preiļu rajonā. Izmeši Preiļu rajonā 2007. gadā: 

� putekļi kopā 4,55 tonnas/gadā (iekārtu skaits 5); 
� oglekļa oksīdi kopā 323,1983 tonnas/gadā (iekārtu skaits 43);  
� slāpekļa oksīds (NOx) kopā 38,189 tonnas/gadā (iekārtu skaits 27)  
� sēra dioksīds kopā 2,029 tonnas/gadā (iekārtu skaits 1).  

Visnetīrākais kurināmais ir akmeņogles, tās izmet sēra dioksīdu, kas veicina “skābā lietus” 
veidošanos. Tas nelabvēlīgi ietekmē gan augu, gan arī dzīvnieku valsti, bet ņemot vērā, ka Riebiņu 
novadā sadedzināto akmeņogļu salīdzinoši nelielo apjomu, šis kurināmā veids neatstāj būtisku 
ietekmi uz novada gaisa kvalitāti. Koksnes dedzināšanas rezultātā gaisā tiek izmestās cietās daļiņas, 
bet to var samazināt, aprīkojot kurtuves ar pelnu uztvērēju.  
 

3.14. Riebiņu novada ūdensapgāde un notekūdeņu attīrīšana 
 

Likumā „Par zemes dzīlēm” pazemes ūdeņi ir pasludināti par valsts nozīmes derīgajiem 
izrakteņiem. Tādejādi liela uzmanība pievēršama pazemes ūdeņu resursiem, to ilgtspējīgai 
izmantošanai un aizsardzībai. Latvijā tradicionāli pazemes ūdeni izmanto kā dzeramo ūdeni un 
minerālūdeni, kā arī rūpniecības un sadzīves vajadzībām. 

Riebiņu novada teritorijas ūdensapgādē 100% izmanto pazemes ūdeņus. Pazemes ūdeņiem 
izšķir divu veidu pazemes ūdensgūtnes tipus – no gruntsūdeņiem (akām un urbumiem līdz 20 m) un 
artēziskiem urbumiem (starpslāņu ūdeņiem dziļāk par 20 m). Daļa urbumu netiek izmantoti un tos 
nepieciešams tamponēt, lai izvairītos no piesārņojošo vielu iekļūšanas gruntsūdeņos. Lielākajai daļai 
privātīpašnieku nav līdzekļu urbumu tamponēšanai, netiek izrādīta iniciatīva arī ūdens ņemšanas 
atļauju kārtošanai. Savukārt pašvaldības funkcijās un budžetā nav paredzēts kontrolēt šos 
jautājumus. Teritorijas plānojumā visas nedarbojošās akas, kas nav rezerves akas, atzīmētas kā 
perspektīvā slēdzamas – tamponējamas.  

                                                
1  Informācijas avots - http://oas.vdc.lv:7779/lva/g2_www/, 2007.gada dati 
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Kopumā ņemot uz 2006. gadu lielākais ūdens patēriņš bija Rušonas pagastā, kur ir lielākais 
artēzisko urbumu skaits novadā, bet vismazākais Silajāņu pagastā. Kopējais ņemtais ūdens gadā 
sastāda 171,575 tūkst.m3/gadā. Teritorijas attīstībā un sakārtošanā Riebiņu novadā pašlaik kā 
prioritāte noteikta ūdensapgāde un notekūdeņu iekārtu rekonstrukcija (skatīt sadaļā Plānotās darbības 
ūdenssaimniecības attīstībai Riebiņu novadā). 
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PLĀNOTĀS DARBĪBAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI RIEBIŅU NOVADĀ 
Ūdenssaimniecības attīstība Galēnu pagasta Galēnu ciematā 

17.tabula 

Pasākums Pasākuma apraksts Kvantitatīvie mērķi 
Ūdens apgādes sistēmas paplašināšana Jaunu tīklu izbūve un jauni pieslēgumi 1 480 m 

Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva 
izmantošana 

Ūdenstorņa rekonstrukcija 1 objekts 

Ūdens kvalitātes uzlabošana Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija 1 objekts 
Kanalizācijas noplūžu samazināšana Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 78 m 
Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva 
izmantošana 

Esošo ūdensapgādes tīklu nomaiņa 1 360 m 

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana, rekonstrukcija Jaunu tīklu izbūve un jauni pieslēgumi 3 281 m 
Kanalizācijas noplūžu samazināšana Sūkņu staciju izbūve, aku rekonstrukcija, utt. 2 sūknētavas, 

82 akas 
Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana Esošo NAI rekonstrukcija/ jaunu celtniecība 1 objekts 

 
18. tabula 

Pasākums 
(investīciju projekta 

komponente) 
Pasākuma mērķis 

Pasākuma raksturojums (veicamie 
uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Ūdensapgādes 
sistēmas 
paplašināšana  

Atjaunojot ūdensapgādes stabilitāti 
un dzeramā ūdens kvalitāti, 
nodrošināt Galēnu ciemata 
iedzīvotājus ar kvalitatīviem 
ūdensapgādes pakalpojumiem. 

Izbūvēt jaunu ūdensvada trasi, kā arī veikt 
objekta labiekārtošanu. Uz ūdensvada tīkla 
zemākajās vietās paredzētas tukšošanas akas, 
kā arī noslēgarmatūra atsevišķu posmu 
atsegšanai, hidranti ūdens ņemšanai 
ugunsdzēsības vajadzībām. 

Jauns cilpveida ūdensvads no PVC 
ūdensvada caurulēm Ø110 mm 1360 m 
un ūdensvada pievadus no PE 
caurulēm Ø63x32 mm 120 m. 
Tiks uzstādīti 5 jauni hidranti. 
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Nepārtrauktas ūdens 
piegādes 
nodrošināšana un 
ūdens efektīva 
izmantošana 

Nodrošināt ūdens padeves 
stabilitāti, ekspluatācijas drošību 
un ūdens rezerves. 

Ūdenstorņa rekonstrukcija, lai atjaunotu tā 
darbību. 

� skalošana; 
� jauna rezervuāra tīrīšana un 

siltināšana; krāsošana 
� stāvvada siltināšana; 
� būvkonstrukciju nostiprināšana 
� jaunas drenāžas sistēmas ierīkošana 
� armatūras apmaiņa 

Ūdens kvalitātes 
uzlabošana 

Ūdensapgādes stabilitātes un 
kvalitātes uzlabošana. 

Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija 
un jaunas atdzelžošanas iekārtas izbūve. 

 ēkas rekonstrukcija, ventilācijas 
izbūve, siltumizolācija, el. apkure 

 ūdens atdzelžošanas automatizētu 
iekārtu uzstādīšana 

 skeptiķa – nostādinātāja izbūve 

Kanalizācijas 
noplūžu 
samazināšana 

Nodrošināt notekūdeņu 
novadīšanas un attīrīšanas 
stabilitāti un kvalitāti. 

Rekonstruēt daļu esošo saimnieciskās 
kanalizācijas tīklu, izbūvēt jaunus PVC 
cauruļvadus un drenāžas perforēto cauruli, 
demontēt daļu veco cauruļvadu. 

Kanalizācijas tīkls izbūvējams no 
plastmasas kanalizācijas caurulēm 
Ø160 mm 78 m garā posmā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

 

LIVLAND                        2008-2020 

 44 

Ūdenssaimniecības attīstība Silajāņu un Sīļukalna ciematos 
19.tabula 

Pasākums Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 
sakārtošana 

100% saražotā ūdens uzskaite, 
kopējā ūdens ieguves jauda 
atbilstoši maksimālajam diennakts 
patēriņam – kopā 50 m3/dnn. 

U01 Esošā artēziskā 
urbuma remonts Sīļukalnā 
U11 Esošā urbuma remonts 
Silajāņos  

U01 Urbuma skalošana un tehnoloģisko iekārtu, tajā skaitā 
sūkņa un regulēšanas automātikas nomaiņa, krāna ierīkošana 
ūdens paraugu ievākšanai U11 Urbuma skalošana un 
tehnoloģisko iekārtu, tajā skaitā sūkņa un regulēšanas 
automātikas nomaiņa, krāna ierīkošana ūdens paraugu 
ievākšanai  

Ūdensapgādes 
sistēmas 
paplašināšana 

95% pieslēgums ūdensapgādei 
projektā iekļautajās teritorijās. 

U18 Privātmājas 
pieslēgšana ūdensapgādei 
Silajāņu NAI rajonā  

U18 Ūdensvada izbūve privātmājas pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādei, Ø 32 mm, uzskaites mezgla uzstādīšana ēkā  
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Pasākums Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Nepārtrauktas 
ūdens piegādes 
nodrošināšana 
un ūdens 
efektīva 
izmantošana 

Ūdensapgādes nodrošināšana 
nepārtraukti 24 stundas diennaktī. 
Minimālais ūdens plūsmas 
daudzums pie patērētāja 7,2 
litri/min, minimālais spiediens 
patērētāja pieslēguma vietā atbilst 
15 m ūdens staba spiedienam. 
Nodrošināta 100% patērētā ūdens 
uzskaite ēku ievados. 

U04 Ūdensvada 
atjaunošana skolas virzienā 
Sīļukalnā U05 Ūdensvada 
atjaunošana Z virzienā 
Sīļukalnā U06 Ūdensvada 
atjaunošana privātmāju 
rajonā Sīļukalnā U07 
Ūdens patēriņa uzskaites 
nodrošināšana Sīļukalnā 
U14 Ugunsdzēsības ūdens 
rezerves nodrošināšana 
Silajāņos pie skolas U15 
Ūdensvada atjaunošana uz 
katlumāju Silajāņos U16 
Ūdensvada atjaunošana 
starp artēziskajiem 
urbumiem Silajāņos U17 
Ūdensvada sacilpošana 
Silajāņu R daļā  

U04 Esošo metāla cauruļvadu aizstāšana ar korozijizturīgiem 
plastmasas cauruļvadiem no ūdenstorņa līdz skolas (objekts 
Nr.6) ievadam, Ø 80-32 mm, 7 pieslēgumu atjaunošana. U05 
Esošo metāla cauruļvadu aizstāšana ar korozijizturīgiem 
plastmasas cauruļvadiem NAI virzienā. Esošo pieslēgumu 
atjaunošana un jaunu ierīkošana (kopā 3 pieslēgumi), Ø 50-32 
mm U06 Esošo metāla cauruļvadu aizstāšana ar 
korozijizturīgiem plastmasas cauruļvadiem privātmāju 
pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādei (kopā 14 piesl.), Ø 50-
32 mm U07 Skaitītāju uzstādīšana centralizētajai ūdensapgādei 
pieslēgtajās ēkās, 26 kompl. U14 Dīķa ar ūdensnecaurlaidīgu 
segumu un siltinātu aku ūdens iesmelšanai izbūve, ūdens 
pievadīšana no ūdensvada, lietderīgais tilpums 110 m4 U15 
Korozijizturīga ūdensvada izbūve no 1.sadales akas uz 
katlumāju, pieslēgumu atjaunošana, tīklu optimizācija, Ø 50 
mm U16 Korozijizturīga ūdensvada izbūve no ūdens 
sagatavošanas iekārtām uz urbumu Nr.2, pieslēgumu 
atjaunošana, tīklu optimizācija, Ø 80-50 mm U17 Jauna 
ūdensvada izbūve bijušo urbuma Nr.1 un Nr.2 sistēmu 
apvienošanai, Ø 50 mm, noslēgarmatūras uzstādīšana  

Ūdens 
kvalitātes 
uzlabošana 

Ūdensapgādes tīklā padotā ūdens 
kvalitāte atbilst LR MK noteikumu 
Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma prasības, monitoringa 
un kontroles kārtība” izvirzītajām 
prasībām.  

U12 Ūdens sagatavošanas 
iekārtu uzstādīšana 
Silajāņos (5 m3/stundā)  

U12 Esošās atdzelžotavas ēkas remonts un siltināšana, jaunu 
ūdens sagatavošanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, 5 
m3/stundā  
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Pasākums Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Kanalizācijas 
sistēmas 
paplašināšana 

Vismaz 95% sadzīves notekūdeņu 
savākšana un attīrīšana 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
vai lokālajās sistēmās, kas 
nodrošina MK noteikumu Nr.34 
par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī, MK noteikumu Nr.365 par 
notekūdeņu dūņu un to kompostu 
izmantošanu, monitoringu un 
kontroli, kā arī ūdens lietošanas 
atļaujas prasību izpildi. 

K12 Līvānu māju rajona 
pieslēgšana centralizētajai 
kanalizācijai Silajāņos K13 
Jaunas KSS izbūve Līvānu 
māju notekūdeņu 
novadīšanai uz Silajāņu 
NAI (maks. 5 m3/stundā)  

K12 Jauna pašteces kolektora (Ø 150 mm) un spiedvada (Ø 
100 m, L 200 m) izbūve notekūdeņu novadīšanai uz NAI, 11 
jaunu pieslēgumu ierīkošana, tīklu izvietojums nosakāms 
projektēšanas stadijā K13 Jaunas rūpnieciski ražotas KSS 
uzstādīšana, sūkņu stacijas novietojums nosakāms 
projektēšanas stadijā  

Kanalizācijas 
noplūžu 
samazināšana, 
sistēmas 
efektivitātes 
paaugstināšana 

Kanalizācijas tīklu un iekārtu 
hermētiskuma nodrošināšana. 
Notekūdeņu zudumus avāriju un 
pārplūžu rezultātā samazināšana. 

K05 Kanalizācijas tīklu 
skalošana Sīļukalnā K01 
Kanalizācijas kolektora 
atjaunošana pie skolas 
Sīļukalnā K02 Jauna 
kanalizācijas kolektora 
izbūve privātmāju rajonā 
Sīļukalnā K03 Esošā 
kolektora pieslēgšana 
centralizētajai kanalizācijai 
privātmāju rajonā un 
kolektora atjaunošana NAI 
virzienā Sīļukalnā K14 
Kanalizācijas spiedvada 
atjaunošana Silajāņos K15 
Jaunas KSS izbūve 
Silajāņos pie urbuma Nr.2  

K05 Esošo pašteces kolektoru skalošana ar augstspiediena 
iekārtu. K01 Pašteces kolektora izbūve bojāto posmu vietā un 
pieslēgumu atjaunošana, 3 jaunu pieslēguma vietu ierīkošana, 
Ø 150 mm K02 Pašteces kanalizācijas kolektora izbūve un 
pieslēguma vietu ierīkošana privātmāju rajonā, 5 jaunas 
pieslēguma vietas, Ø 150 mm K03 Bojāto kanalizācijas 
kolektora posmu un pieslēgumu atjaunošana NAI virzienā, Ø 
200 mm K14 Jauna kanalizācijas spiedvada (Ø 100 mm) 
izbūve Silajāņu centra notekūdeņu pārsūknēšanai uz NAI K15 
Esošās sūkņu stacijas demontāža un jaunas rūpnieciski ražotas 
uzstādīšana, pašteces kolektora un spiedvada pieslēgšana, 20 
m3/dnn  
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Pasākums Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Notekūdeņu 
attīrīšanas 
kvalitātes 
uzlabošana 

Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši 
LR MK Noteikumos Nr. 34 par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī 
un dūņu apsaimniekošana 
atbilstoši MK Noteikumu Nr.365 
par notekūdeņu dūņu un to 
kompostu izmantošanu, 
monitoringu un kontroli 
izvirzītajām prasībām. 

K11 Jaunu NAI būvniecība 
Silajāņos K04 NAI 
rekonstrukcija Sīļukalnā  

K11 Jaunu notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu ar 
caurlaidības spēju 30 m3/dnn (BC 150 (Čehija) 150 cilv. 
ekvivalents) izbūve un aprīkojuma uzstādīšana esošo NAI 
teritorijā, uztvērēja ar fekāliju sūkni ierīkošana no 
izsmeļamajām bedrēm savācamo notekūdeņu uzkrāšanai K04 
Jaunu notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu izbūve ar 
caurlaidības spēju 30 m3/dnn (BC 150 (Čehija) 150 
cilv.ekvivalentas) esošo vietā, uzskaites mezgla uzstādīšana 
NAI ievadā, KSS ierīkošana notekūdeņu iesūknēšanai NAI  

 
20. tabula 

Pasākums  Pasākuma apraksts Kvantitatīvie mērķi 
Ūdens ņemšanas 
vietas sakārtošana 

U01 Esošā artēziskā urbuma remonts Sīļukalnā U11 Esošā urbuma 
remonts Silajāņos  

100% saražotā ūdens uzskaite, kopējā ūdens 
ieguves jauda atbilstoši maksimālajam diennakts 
patēriņam – kopā 50 m3/dnn. 

Ūdensapgādes 
sistēmas 
paplašināšana 

U18 Privātmājas pieslēgšana ūdensapgādei Silajāņu NAI rajonā  95% pieslēgums ūdensapgādei projektā 
iekļautajās teritorijās līdz 2010.g. 

Nepārtrauktas 
ūdens piegādes 
nodrošināšana un 
ūdens efektīva 
izmantošana 

U04 Ūdensvada atjaunošana skolas virzienā Sīļukalnā U05 Ūdensvada 
atjaunošana Z virzienā Sīļukalnā U06 Ūdensvada atjaunošana 
privātmāju rajonā Sīļukalnā U07 Ūdens patēriņa uzskaites 
nodrošināšana Sīļukalnā U14 Ugunsdzēsības ūdens rezerves 
nodrošināšana Silajāņos pie skolas U15 Ūdensvada atjaunošana uz 
katlumāju Silajāņos U16 Ūdensvada atjaunošana starp artēziskajiem 
urbumiem Silajāņos U17 Ūdensvada sacilpošana Silajāņu R daļā  

Ūdensapgādes nodrošināšana nepārtraukti 24 
stundas diennaktī. Minimālais ūdens plūsmas 
daudzums pie patērētāja 7,2 litri/min, minimālais 
spiediens patērētāja pieslēguma vietā atbilst 15 m 
ūdens staba spiedienam. Nodrošināta 100% 
patērētā ūdens uzskaite ēku ievados. 
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Pasākums  Pasākuma apraksts Kvantitatīvie mērķi 
Ūdens kvalitātes 
uzlabošana 

 U12 Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Silajāņos (5 m3/stundā)  Ūdensapgādes tīklā padotā ūdens kvalitāte atbilst 
LR MK noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un 
kontroles kārtība” izvirzītajām prasībām. 

Kanalizācijas 
sistēmas 
paplašināšana 

K12 Līvānu māju rajona pieslēgšana centralizētajai kanalizācijai 
Silajāņos K13 Jaunas KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai 
uz Silajāņu NAI (maks. 5 m3/stundā)  

Vismaz 95% sadzīves notekūdeņu savākšana un 
attīrīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai 
lokālajās sistēmās, kas nodrošina MK noteikumu 
Nr.34 par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, MK 
noteikumu Nr.365 par notekūdeņu dūņu un to 
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli, 
kā arī ūdens lietošanas atļaujas un atļaujas B 
kategorijas piesārņojošajām darbībām prasību 
izpildi līdz 2010.g. 

Kanalizācijas 
noplūžu 
samazināšana, 
sistēmas 
efektivitātes 
paaugstināšana 

K05 Kanalizācijas tīklu skalošana Sīļukalnā K01 Kanalizācijas 
kolektora atjaunošana pie skolas Sīļukalnā K02 Jauna kanalizācijas 
kolektora izbūve privātmāju rajonā Sīļukalnā K03 Esošā kolektora 
pieslēgšana centralizētajai kanalizācijai privātmāju rajonā un kolektora 
atjaunošana NAI virzienā Sīļukalnā K14 Kanalizācijas spiedvada 
atjaunošana Silajāņos K15 Jaunas KSS izbūve Silajāņos pie urbuma 
Nr.2  

Kanalizācijas tīklu un iekārtu hermētiskuma 
nodrošināšana. Notekūdeņu zudumus avāriju un 
pārplūžu rezultātā samazināšana līdz < 10% 
2010.g. 

Notekūdeņu 
attīrīšanas 
kvalitātes 
uzlabošana 

K11 Jaunu NAI būvniecība Silajāņos K04 NAI rekonstrukcija Sīļukalnā  Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši LR MK 
Noteikumos Nr. 34 par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī un dūņu apsaimniekošana atbilstoši MK 
Noteikumu Nr.365 par notekūdeņu dūņu un to 
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli 
izvirzītajām prasībām. 
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Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu pagasta ciematos Riebiņi un Pieniņi 
21. tabula 

Pasākums  Pasākuma apraksts Kvantitatīvie mērķi 
Ūdens ņemšanas vietas 
sakārtošana 

U02 Urbuma Nr.1 remonts Riebiņos U09 Urbuma Nr.3 
remonts Riebiņos U31 Urbuma remonts Pieniņos U23 
Jauna urbuma izbūve Riebiņos  

100% saražotā ūdens uzskaite, kopējā ūdens ieguves 
jauda atbilstoši maksimālajam diennakts patēriņam - 148 
m3/dnn. 

Ūdensapgādes sistēmas 
paplašināšana 

U20 Ūdensvada izbūve Viļānu ielā U21 Ūdensvada 
izbūve Miera ielā U22 Ūdensvada izbūve Rēzeknes 
ielā  

95% pieslēgums ūdensapgādei projektā iekļautajās 
teritorijās līdz 2010.g. 

Nepārtrauktas ūdens 
piegādes nodrošināšana un 
ūdens efektīva izmantošana 

U04 Ūdensvada atjaunošana no urbuma Nr.1 
mehānisko darbnīcu virzienā Riebiņos U05 Ūdensvada 
atjaunošana NAI rajonā Riebiņos U06 Ūdensvada 
nomaiņa no artēziskā urbuma Nr.3 A virzienā Riebiņos 
U07 Ūdensvada atjaunošana perspektīvā patērētāja 
(govju kūts) un privātmāju apbūves rajona virzienā 
U11 Ūdensvada un patērētāju pieslēgumu atjaunošana 
privātmāju rajonā Riebiņos U12 Ūdensvada un 
patērētāju pieslēgumu atjaunošana privātmāju rajonā 
pie dīķa Riebiņos U14 Maģistrālā ūdensvada 
atjaunošana no urbuma Nr.3 gaļas pārstrādes ceha 
virzienā Riebiņos U13 Ielu tīklu un pieslēgumu 
atjaunošana patērētājiem privātmāju rajonā pie 
žāvētavas Riebiņos U15 Ūdensvada atjaunošana 
ceptuves, pils un staļļu rajonā U16 Ugunsdzēsības 
rezervuāra pie bērnudārza pieslēgšana ūdensvadam 
U17 Pieslēguma atjaunošana skolai Riebiņos U18 
Ūdensvada atjaunošana privātmāju rajonā pie skolas 
Riebiņos U19 Skaitītāju uzstādīšana ēku ievados  

Ūdensapgādes nodrošināšana nepārtraukti 24 stundas 
diennaktī. Minimālais ūdens plūsmas daudzums pie 
patērētāja 7,2 litri/min, minimālais spiediens patērētāja 
pieslēguma vietā atbilst 15 m ūdens staba spiedienam. 
Nodrošināta 100% patērētā ūdens uzskaite ēku ievados. 

Ūdens kvalitātes uzlabošana U01 Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana pie 
urbuma Nr.1 Riebiņos U08 Ūdens sagatavošanas 
iekārtu uzstādīšana pie urbuma Nr.3 Riebiņos U32 
Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Pieniņos  

Ūdensapgādes tīklā padotā ūdens kvalitāte atbilst LR MK 
noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 
izvirzītajām prasībām. 
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Pasākums  Pasākuma apraksts Kvantitatīvie mērķi 
Kanalizācijas sistēmas 
paplašināšana 

K05 Kanalizācijas kolektora atjaunošana uz Graudu 
kalti Riebiņos K06 2 privātmāju pieslēgšana 
kanalizācijas sistēmai Riebiņos K07 4 privātmāju 
pieslēgšana kanalizācijas kolektoram Riebiņos K09 
Kanalizācijas sistēmas izbūve Viļānu ielā K10 
Kanalizācijas sistēmas izbūve Miera ielā K11 
Kanalizācijas sistēmas izbūve Rēzeknes ielā  

Vismaz 95% sadzīves notekūdeņu savākšana un attīrīšana 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai lokālajās sistēmās, 
kas nodrošina MK noteikumu Nr.34 par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī, MK noteikumu Nr.365 par 
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, 
monitoringu un kontroli, kā arī ūdens lietošanas atļaujas 
prasību izpildi līdz 2010.g. 

Kanalizācijas noplūžu 
samazināšana, sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana 

K01 Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija 
Riebiņos K02 Kanalizācijas spiedvada pārbūv Riebiņos 
K03 Kanalizācijas kolektora atjaunošana pie NAI 
Riebiņos K05 Kanalizācijas kolektora atjaunošana uz 
Dārza ielu 4 Riebiņos K08 Gaļas pārstrādes ceha 
pieslēgšana centralizētajai kanalizācijas sistēmai  

Kanalizācijas tīklu un iekārtu hermētiskuma 
nodrošināšana. Notekūdeņu zudumus avāriju un pārplūžu 
rezultātā samazināšana līdz < 10% 2010.g. 

Notekūdeņu attīrīšanas 
kvalitātes uzlabošana 

K12 Jaunu NAI būvniecība Riebiņos  Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši LR MK Noteikumos Nr. 
34 par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī un dūņu 
apsaimniekošana atbilstoši MK Noteikumu Nr.365 par 
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, 
monitoringu un kontroli izvirzītajām prasībām. 

 
22. tabula 

Pasākums  Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 
sakārtošana 

100% saražotā ūdens 
uzskaite, kopējā ūdens 
ieguves jauda atbilstoši 
maksimālajam diennakts 
patēriņam - 148 m3/dnn. 

U02 Urbuma Nr.1 remonts Riebiņos 
U09 Urbuma Nr.3 remonts Riebiņos 
U31 Urbuma remonts Pieniņos  

U02 Esošā urbuma Nr.1 skalošana un tehnoloģisko iekārtu nomaiņa, 
tajā skaitā jauna uzskaites mezgla un paraugošanas krāna ierīkošana, 
paviljona siltināšana U09 Esošā urbuma Nr.3 skalošana un 
tehnoloģisko iekārtu nomaiņa, tajā skaitā jauna uzskaites mezgla un 
paraugošanas krāna ierīkošana, paviljona siltināšana U31 Esošā urbuma 
skalošana un tehnoloģisko iekārtu nomaiņa, tajā skaitā jauna uzskaites 
mezgla un paraugošanas krāna ierīkošana, paviljona siltināšana  

Nepārtrauktas 
ūdens 

Ūdensapgādes 
nodrošināšana nepārtraukti 

U04 Ūdensvada atjaunošana no 
urbuma Nr.1 mehānisko darbnīcu 

U04 Esošā ūdensvada diametra palielināšana, atrisinot nepietiekoša 
spiediena problēmas ražošanas sektorā un nodrošinot ūdensvada 
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Pasākums  Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

piegādes 
nodrošināšana 
un ūdens 
efektīva 
izmantošana 

24 stundas diennaktī. 
Minimālais ūdens plūsmas 
daudzums pie patērētāja 
7,2 litri/min, minimālais 
spiediens patērētāja 
pieslēguma vietā atbilst 15 
m ūdens staba spiedienam. 
Nodrošināta 100% patērētā 
ūdens uzskaite ēku ievados. 

virzienā Riebiņos U05 Ūdensvada 
atjaunošana NAI rajonā Riebiņos 
U06 Ūdensvada nomaiņa no 
artēziskā urbuma Nr.3 A virzienā 
Riebiņos U07 Ūdensvada 
atjaunošana perspektīvā patērētāja 
(govju kūts) un privātmāju apbūves 
rajona virzienā U11 Ūdensvada un 
patērētāju pieslēgumu atjaunošana 
privātmāju rajonā Riebiņos U12 
Ūdensvada un patērētāju pieslēgumu 
atjaunošana privātmāju rajonā pie 
dīķa Riebiņos U14 Maģistrālā 
ūdensvada atjaunošana no urbuma 
Nr.3 gaļas pārstrādes ceha virzienā 
Riebiņos U13 Ielu tīklu un 
pieslēgumu atjaunošana 
patērētājiem privātmāju rajonā pie 
žāvētavas Riebiņos U15 Ūdensvada 
atjaunošana ceptuves, pils un staļļu 
rajonā U16 Ugunsdzēsības 
rezervuāra pie bērnudārza 
pieslēgšana ūdensvadam U17 
Pieslēguma atjaunošana skolai 
Riebiņos U18 Ūdensvada 
atjaunošana privātmāju rajonā pie 
skolas Riebiņos U19 Skaitītāju 
uzstādīšana ēku ievados  

sacilpošanai (urbumi Nr.1 un Nr.3) nepieciešamos apstākļus, Ø 75-80 
mm, pieslēgumos Ø 32 mm L 400 m U05 Esošā ūdensvada diametra 
palielināšana, atrisinot nepietiekoša spiediena problēmas privātmāju 
rajonā pie NAI, patērētāju pieslēgumu atjaunošana, pieslēguma pārbūve 
graudu kaltei, Ø 50-25 mm, L 780 m U06 Esošā ķeta ūdensvada 
pārbūve un optimizācija, izmantojot korozijizturīgus materiālus, 
privātmāju pieslēgumu atjaunošana, Ø 80-25 mm, L 300 m U07 Esošā 
ķeta ūdensvada pārbūve un optimizācija, izmantojot korozijizturīgus 
materiālus, pieslēguma ierīkošana kūtij (48 govis), Ø 80-25 mm, L 460 
m U11 Ielu tīklu un pieslēgumu atjaunošana, izmantojot 
korozijizturīgus materiālus, 5 ēku pieslēgumu atjaunošana, Ø 50-25 
mm, L 250 m U12 Ielu tīklu un pieslēgumu atjaunošana, izmantojot 
korozijizturīgus materiālus, 5 ēku pieslēgumu atjaunošana, Ø 50-25 
mm, L 200 m U14 Maģistrālā ūdensvada pārbūve un sacilpošana ar 
urbuma Nr.1 tīkliem gaļas pārstrādes ceha rajonā, ūdensvada 
izvietojuma racionalizācija, likvidējot paralēlos tīklu posmus un 
pieslēdzot patērētājus urbuma Nr.3 rajonā (bērnu dārzs, Dārzu iela) 
jaunajam maģistrālajam ūdensvadam, Ø 100-50 mm, L 450 m, aptuveni 
400 m ūdensvada likvidēti. U13 Ielu tīklu un pieslēgumu atjaunošana, 
izmantojot korozijizturīgus materiālus, 8 ēku pieslēgumu atjaunošana, 
Ø 50-25 mm, L 600 m U15 Esošā ūdensvada pārbūve un 5 ēku 
pieslēgumu atjaunošana, Ø 80-25, L 650 m U16 Jauna ūdensvada 
izbūve ugunsdzēsības rezervuāra uzpildīšanai, noslēgarmatūras 
uzstādīšana, ūdens ņemšanas vietas ierīkošana U17 Esošo ielu tīklu 
pārbūve, izmantojot korozijizturīgus materiālus, pieslēguma 
atjaunošana skolai un saimniecības ēkai, Ø 80-32 mm, L 220 m U18 
Esošo ielu tīklu un pieslēgumu pārbūve, izmantojot korozijizturīgus 
materiālus, 15 ēkas, Ø 50-25 mm, L 750 m U19 Uzskaites mezglu un 
noslēgarmatūras uzstādīšana ūdensapgādei pieslēgtajās ēkās, 64 kompl.  

Ūdens 
kvalitātes 

Ūdensapgādes tīklā padotā 
ūdens kvalitāte atbilst LR 

U01 Ūdens sagatavošanas iekārtu 
uzstādīšana pie urbuma Nr.1 

U01 Esošās atdzelžošanas stacijas ēkas siltināšana, ūdens 
sagatavošanas un spiediena regulēšanas tehnoloģisko iekārtu 
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Pasākums  Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

uzlabošana MK noteikumu Nr. 235 
„Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma prasības, 
monitoringa un kontroles 
kārtība” izvirzītajām 
prasībām.  

Riebiņos (nominālā jauda 6,5 
m3/stundā) U08 Ūdens 
sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 
pie urbuma Nr.3 Riebiņos (nominālā 
jauda 6,5 m3/stundā) U32 Ūdens 
sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 
Pieniņos (nominālā jauda 2-3 
m3/stundā) 

uzstādīšana U08 Esošās atdzelžošanas stacijas ēkas siltināšana, ūdens 
sagatavošanas un spiediena regulēšanas tehnoloģisko iekārtu 
uzstādīšana U32 Konteinertipa ēkas būvniecība, ūdens sagatavošanas 
un spiediena regulēšanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana  

Kanalizācijas 
sistēmas 
paplašināšana 

Vismaz 95% sadzīves 
notekūdeņu savākšana un 
attīrīšana centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā vai 
lokālajās sistēmās, kas 
nodrošina MK noteikumu 
Nr.34 par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī, MK 
noteikumu Nr.365 par 
notekūdeņu dūņu un to 
kompostu izmantošanu, 
monitoringu un kontroli, kā 
arī ūdens lietošanas atļaujas 
prasību izpildi. 

K05 Kanalizācijas kolektora 
atjaunošana uz Graudu kalti 
Riebiņos K06 2 privātmāju 
pieslēgšana kanalizācijas sistēmai 
Riebiņos K07 4 privātmāju 
pieslēgšana kanalizācijas 
kolektoram Riebiņos  

K05 Likvidētā graudu kaltes kanalizācijas pieslēguma atjaunošana, 
izbūvējot jaunu pašteces kolektoru, Ø 150 mm, L 200 m K06 Jauna 
kanalizācijas kolektora izbūve un pieslēgšana skatakai Nr. K181 2 
jaunu objektu pieslēgšanai un 1 esošā patērētāja pieslēguma 
atjaunošanai, aptuveni 100 m gara kanalizācijas kolektora posma 
slēgšana, Ø 150 mm, L 200 m K07 Jaunu pievadu un 3 pieslēgšanās 
aku izbūve kanalizācijas kolektorā pie gaļas pārstrādes ceha, 4 
privātmāju pieslēgšana centralizētajai kanalizācijas sistēmai, Ø 150 
mm, L 80 m  

Kanalizācijas 
noplūžu 
samazināšana, 
sistēmas 
efektivitātes 
paaugstināšana 

Kanalizācijas tīklu un 
iekārtu hermētiskuma 
nodrošināšana. Notekūdeņu 
zudumus avāriju un 
pārplūžu rezultātā 
samazināšana līdz < 10%. 

K01 Kanalizācijas sūkņu stacijas 
rekonstrukcija Riebiņos K02 
Kanalizācijas spiedvada pārbūv 
Riebiņos K03 Kanalizācijas 
kolektora atjaunošana pie NAI 
Riebiņos K05 Kanalizācijas 
kolektora atjaunošana uz Dārza ielu 
4 Riebiņos  

K01 Jaunas rūpnieciski ražotas sūkņu stacijas (200 m3/dnn) uzstādīšana 
Riebiņos notekūdeņu pārsūknēšanai uz NAI K02 Esošā kanalizācijas 
spiedvada pārbūve notekūdeņu pārsūknēšanai uz NAI, Ø 100 mm x 2, 
L 100 m K03 Esošā ķeta pašteces kanalizācijas kolektora nomaiņa pret 
plastmasas cauruļvadiem, patērētāju pieslēgumu atjaunošana, skataku 
remonts, pieslēguma sūkņu jaunajai stacijai atjaunošana, Ø 150-200 
mm, L 350 m K05 Esošā kolektora pārbūve, izmantojot 
korozijizturīgus materiālus, pieslēguma atjaunošana, skataku remonts, 
Ø 150 mm, L 250 m  
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Ūdenssaimniecības attīstība Stabulnieku pagasta ciematā Stabulnieki 
23. tabula 

Pasākums  Pasākuma apraksts Kvantitatīvie mērķi 
Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana U01 Esošā urbuma rekonstrukcija      Nodrošināt kopējo ūdens ieguves jaudu vismaz 1 litrs/s. 

Ūdensapgādes sistēmas 
paplašināšana 

U06 Jaunu patērētāju pieslēgšana ūdensapgādei 
Sorokina ielā      

85% pieslēgums ciemata centra apbūvē. 

Nepārtrauktas ūdens piegādes 
nodrošināšana un ūdens efektīva 
izmantošana 

U03 Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija U04 
Ūdensvada atjaunošana ciemata R daļā U05 
Ūdensvada sacilpošana ciemata D daļā U07 
Ūdensvada atjaunošana ciemata A daļā U08 
Pieslēgumu atjaunošana esošajiem patērētājiem    

Ūdensapgādes nodrošināšana nepārtraukti 24 stundas 
diennaktī. 
Minimālais ūdens plūsmas daudzums pie patērētāja 7,2 
litri/min. 
Minimālais spiediens patērētāja pieslēguma vietā atbilst 
15 m ūdens staba spiedienam. 

Ūdens kvalitātes uzlabošana U02 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu 
ierīkošana      

Ūdensapgādes tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstības 
LR MK noteikumos Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 
izvirzītajām prasībām nodrošināšana. 

Kanalizācijas noplūžu 
samazināšana, sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana 

K02 Kanalizācijas tīklu skalošana K03 Esošās 
sūkņu stacijas rekonstrukcija     

Samazināt avāriju skaitu līdz <1 gadā. 

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana 

Jaunu NAI BIO 50 celtniecība un esošo 
demontāža, filtrācijas lauku ierīkošana 
neatūdeņotu dūņu apstrādei 

Panākt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši LR MK 
noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī” izvirzītajām prasībām, veikt notekūdeņu 
dūņu apstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr. 365 „Par 
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, 
monitoringu un kontroli” prasībām. 
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Pasākums  Pasākuma apraksts Kvantitatīvie mērķi 
Institucionālā attīstība, projektu 
sagatavošana un informatīvā 
kampaņa 

Stabulnieku pagasta ūdenssaimniecības ilgtermiņa 
attīstības programmas izstrādāšana 

Normatīvu prasībām atbilstoša ūdensapgāde visā 
pašvaldības teritorijā. Videi draudzīgu ekstensīva tipa 
notekūdeņu attīrīšanas sistēmu veidošana pārējās 
pašvaldības apdzīvotajās vietās. 

 
24. tabula 

Pasākums  Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Ūdens ņemšanas 
vietas 
sakārtošana 

Nodrošināt kopējo ūdens 
ieguves jaudu vismaz 1 
litrs/s. 

U01 Esošā urbuma rekonstrukcija     U01 Tehnoloģisko iekārtu nomaiņa esošajā artēziskajā urbumā, 
uzskaites mezgla un krāna ūdens paraugu ievākšanai ierīkošana      

Ūdensapgādes 
sistēmas 
paplašināšana 

85% pieslēgums ciemata 
centra apbūvē. 

U06 Jaunu patērētāju pieslēgšana 
ūdensapgādei Sorokina ielā      

U06 4 ind.dzīv. māju pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādei 
Sorokina ielā, noslēgarmatūras (bezakas ventiļu) un uzskaites 
mezglu uzstādīšana ēku ievados      
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Pasākums  Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Nepārtrauktas 
ūdens piegādes 
nodrošināšana un 
ūdens efektīva 
izmantošana 

Ūdensapgādes 
nodrošināšana 
nepārtraukti 24 stundas 
diennaktī. 
Minimālais ūdens 
plūsmas daudzums pie 
patērētāja 7,2 litri/min. 
Minimālais spiediens 
patērētāja pieslēguma 
vietā atbilst 15 m ūdens 
staba spiedienam. 

U03 Esošā ūdenstorņa 
rekonstrukcija U04 Ūdensvada 
atjaunošana ciemata R daļā U05 
Ūdensvada sacilpošana ciemata D 
daļā U07 Ūdensvada atjaunošana 
ciemata A daļā U08 Pieslēgumu 
atjaunošana esošajiem 
patērētājiem    

U03 Esošā ūdenstorņa remonts, tvertnes tīrīšana, hermetizācija 
un pārklāšana ar korozijizturīgu izolāciju, noslēgarmatūras 
nomaiņa U04 Esošo ķeta cauruļu nomaiņa pret korozijizturīgu 
plastmasas ūdensvadu, ēku pieslēgumu atjaunošana, Ø 65 mm, L 
260 m U05 Jauna ūdensvada izbūve ciemata D daļā pa Sorokina 
ielu ūdensvada sacilpošanai, Ø 65 mm, L 360 m U07 Esošo 
metāla cauruļu nomaiņa pret plastmasas ūdensvadu līdz skolai, 
ugunsdzēsības hidrantu ierīkošana daudzdzīvokļu māju rajonā un 
iepretim skolai, Ø 100 mm, L 240 m U08 Pieslēgumu 
atjaunošana, uzskaites mezglu un noslēgarmatūras (bezakas 
ventiļu) uzstādīšana esošajiem patērētājiem vietās, kur veikta 
ūdensvada rekonstrukcija    

Ūdens kvalitātes 
uzlabošana 

Ūdensapgādes tīklā 
padotā ūdens kvalitātes 
atbilstības LR MK 
noteikumos Nr. 235 
„Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma 
prasības, monitoringa un 
kontroles kārtība” 
izvirzītajām prasībām 
nodrošināšana. 

U02 Dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtu ierīkošana     

U02 Konteinertipa dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu ēkas 
būvniecība un iekārtu, tajā skaitā sūkņa un ūdens sagatavošanas 
iekārtu vadības automātikas uzstādīšana, notekūdeņu novadīšana 
ciemata kanalizācijas kolektorā      
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Pasākums  Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums 
(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Kanalizācijas 
noplūžu 
samazināšana, 
sistēmas 
efektivitātes 
paaugstināšana 

Samazināt avāriju skaitu 
līdz <1 gadā. 

K02 Kanalizācijas tīklu skalošana 
K03 Esošās sūkņu stacijas 
rekonstrukcija     

K02 Pašteces kanalizācijas kolektoru skalošana ar augstspiediena 
iekārtu. K03 Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošana, 
aizstājot to ar jaunu rūpnieciski ražotu sūkņu staciju, uztvērēj 
rezervuāra ierīkošana notekūdeņu iepludināšanai no 
izsmeļamajām bedrēm.     

 
 

Ūdenssaimniecības attīstība Rušonas pagasta Kastīres un Gaiļmuižas ciematos 
 

2004. gadā ar Latvijas vides investīciju fonda un Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu palīdzību tika paveikti šādi darbi: 
Kastīres ciematā ierīkots jauns dziļurbums ar debitu 2-3 l/s, uzbūvēta jauna atdzelžošanas stacija, sūkņu stacijas Nr. 1. rekonstrukcija (pie 
skolas); Ūdenstorņa remonts Gaiļmuižas ciematā, smilts – grants filtra ierīkošana. 
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Izdarīts par ERAF līdzekļiem 2006.-2007. gadā: 
25.tabula 

Pasākums  Pasākuma mērķis Pasākuma raksturojums (veicamie 
uzdevumi) 

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums 

Ū1 Ūdens mērīšanas mezglu 
ierīkošana 

Patēriņa uzskaites ieviešana, ūdens 
resursu taupīšana 

Ūdens mērītāju uzstādīšana 5 
daudzdzīvokļu ēku un 2 sabiedrisko ēku 
ievados 

Sertificēti mehāniskie ūdens patēriņa 
mērītāji, Ø =25mm 

K1 Galvenās kanalizācijas 
sūkņu stacijas rekonstrukcija 

Droša un efektīva notekūdeņu 
pārsūknēšana uz NAI 

Ēkas remonts, 2 sūkņu uzstādīšana  2 sūkņi ar automātisku vadību 
(Q=8m3/h, h=8m) 

K2 Esošo ciema notekūdeņu 
attīrīšanas ierīču rekonstrukcija 
 

Nodrošināt ilglaicīgu, efektīvu un 
normatīvajām prasībām atbilstošu 
notekūdeņu attīrīšanu 

NAI ar jaudu 50m3/d rekonstrukcija 
 

Bioloģiskās attīrīšanas bloks BIO-50 
ar gaisa pūtēju. 
Bioķīmiskā skābekļa patēriņa 
samazinājums 70–90 % 
Ķīmiskais skābekļa patēriņa 
samazinājums 70–90 % 
Suspendēto vielu samazinājums 90% 

K3 Tauku ķērāja izbūve Vadu, sūkņu un NAI iekārtu stabilas 
darbības nodrošināšana 

Tauku ķērāja uz skolas kanalizācijas 
izvada izbūve 

Rūpnieciski izgatavots tauku ķērājs ar 
jaudu 1l/s 

 
Perspektīvā paredzēts: 

� Gaiļmuižas ciematā izbūvēt attīrīšanas iekārtu bloku; 
� Bašķu ciematā atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana; 
� Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Bašķu ciematā; 
� Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija Bašķu ciematā.
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Ņemtā ūdens daudzums Riebiņu novada lielākajos ūdensapgādes objektos, tūkst. m³/gadā 
26. tabula1 

tai skaitā 
ņemts svaigais ūdens 

Nosaukums Kopā 
ņemtais no 
dabīgajiem 
ūdens 
avotiem 

Kopā Vietu 
skaits 

t.sk. 
izmērīts 

Virszemes Pazemes 
Lietus 
ūdeņi 

Galēnu pagasts 42.096 42.096 1 42.096  42.096  
Riebiņu 
pagasts 

49.737 49.737 4 41.077  49.737  

Rušonas 
pagasts 

61.372 61.372 3 60.192  61.372  

Stabulnieku 
pagasts 

16.370 16.370 1 16.370  16.370  

Silajāņu 
pagasts 

2.000 2.000 1 2.000  2.000  

 
Ūdens izmantošana Riebiņu novada lielākajos ūdensapgādes objektos, tūkst.m³/gadā 

27. tabula1 

tai skaitā Nosaukums Kopā 
ražošanas 
vajadzībām 

komun., sadzīves 
vajadzībām 

Ūdeņu 
zudumi 

Galēnu pagasts 42.096  42.096  
Riebiņu pagasts 49.737 8.660 41.077  
Rušonas pagasts 61.372  61.372  
Stabulnieku 
pagasts 

16.370  16.370  

Silajāņu pagasts 2.000 2.000   
 
 Novada ūdeņu izlietojums pārsvarā ir komunālās un sadzīves vajadzības. Tikai Riebiņu 
pagastā 2006. gadā vairāk kā 8 m3 un Silajāņu pagastā 2 m3 tika patērēts rūpnieciskās ražošanas 
vajadzībām. Centralizēta ūdensapgādes sistēma pieejama tikai lielākajos ciemos: Sīļukalnā, 
Silajāņos, Stabulniekos, Galēnos, Riebiņos, Kastīrē un Gailīšos. Pārējie savām komunālajām un 
saimniecībā nepieciešamos ūdens resursus iegūst no urbumiem. 
 Veicot teritorijas attīstības plānošanu liela uzmanība jāpievērš ūdensapgādes risinājumam 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Neizmantoti un neapsaimniekoti ūdens apgādes urbumi ir viens 
no potenciāli visbīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas avotiem. Izlemjot turpmāko katra 
konkrētā ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, jāņem vērā: 

� urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva; 
� urbuma tehniskais stāvoklis; 
� urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. 

 
 
 
 

Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji Riebiņu novadā 
                                                
1  Informācijas avots - 2006. gada dati - http://oas.vdc.lv:7779/la/udens/skat/pls/mar$www_2ud_rep.apk_sak?mn=1     
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28.tabula         
Parauga ņemšanas 
vieta 

Nosakāmais rādītājs Metode Izmeklēšanas rezulāti 

Mangāns (Mn) APHA SM 3111B 0,071 ± 0,007 mg/l 
 

Elektrovadītspēja LVS EN 27888:1993 580±30µs/cm (pie 
+200C) 

Artēziskā urbuma 
(P800412) krāns, 
Riebiņi, Riebiņu 
pagasts1 

Permanganāta indekss LVS EN ISO 8467:2000 3,3±40 mg/l  
Mangāns (Mn) APHA SM 3111B 0,064 ± 0,006 mg/l 

 
Elektrovadītspēja LVS EN 27888:1993 590±30µs/cm (pie 

+200C) 

Artēziskā urbuma 
(P800062) krāns, 
Riebiņi, Riebiņu 
pagasts2 

Permanganāta indekss LVS EN ISO 8467:2000 3,0 ± 0,4 mg/l 
 

Mangāns (Mn) APHA SM 3111B 0,029 ± 0,003 mg/l 
 

Elektrovadītspēja LVS EN 27888:1993 630±30µs/cm (pie 
+200C) 

Artēziskā urbuma 
(P800409) krāns, 
Galēni, Galēnu 
pagasts3 

Permanganāta indekss LVS EN ISO 8467:2000 4,0±0,5 mg/l  
Mangāns (Mn) APHA SM 3111B 0,024 ± 0,002 mg/l 

 
Elektrovadītspēja LVS EN 27888:1993 580±30µs/cm (pie 

+200C) 

Artēziskā urbuma 
(P800559) krāns, 
Bašķi, Rušonas 
pagasts4 

Permanganāta indekss LVS EN ISO 8467:2000 3,0±0,4 mg/l  
Mangāns (Mn) APHA SM 3111B 0,12 ± 0,01 mg/l 

 
Elektrovadītspēja LVS EN 27888:1993 470±30µs/cm (pie 

+200C) 

Artēziskā urbuma 
(P800571) krāns, 
Gaiļmuiža, Rušonas 
pagasts5 
 
 

Permanganāta indekss LVS EN ISO 8467:2000 3,6±0,4 mg/l 

Mangāns (Mn) APHA SM 3111B 0,024 ± 0,002 mg/l 
 

Elektrovadītspēja LVS EN 27888:1993 510±30µs/cm (pie 
+200C) 

Artēzisko urbumu 
Nr. 1 (P800058) Nr. 
2 (P800624) krāns, 
Kastīrē, Rušonas 
pagastā6 Permanganāta indekss LVS EN ISO 8467:2000 3,7±0,4 mg/l 
 

                                                
1 1 Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests, Nacionālais diagnostikas centrs, Latgales reģionālā 
laboratorija,  testēšanas pārskats Nr.Rk.1/33.1 - 2008 (2. pielikums). 
2  Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests, Nacionālais diagnostikas centrs, Latgales reģionālā 
laboratorija,  testēšanas pārskats Nr.Rk.1/34.1 - 2008 (3. pielikums). 
3  Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests, Nacionālais diagnostikas centrs, Latgales reģionālā 
laboratorija,  testēšanas pārskats Nr.Rk.1/32.1 - 2008 (1. pielikums). 
4 Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests, Nacionālais diagnostikas centrs, Latgales reģionālā 
laboratorija,  testēšanas pārskats Nr.Rk.1/37.1 - 2008 (6. pielikums). 
5
  Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests, Nacionālais diagnostikas centrs, Latgales reģionālā 

laboratorija,  testēšanas pārskats Nr.Rk.1/35.1 - 2008 (4. pielikums). 
6  Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests, Nacionālais diagnostikas centrs, Latgales reģionālā 
laboratorija,  testēšanas pārskats Nr.Rk.1/36.1 - 2008 (5. pielikums). 
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          Ņemot vērā to, ka Civillikumā un likumā “Par zemes dzīlēm” noteikts – pazemes ūdens pieder 
zemes īpašniekam, galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu un tātad arī urbumu 
likvidāciju, jāpieņem zemes īpašniekam, kura zemes gabalā ūdens apgādes urbums atrodas. 
 

Ūdens novadīšana Riebiņu novada virszemes ūdens objektos, tūkst.m³/gadā 
29. tabula1 

tai skaitā 

Nosaukums 
Novadīšanas 
vietu skaits 
(izplūdes) 

Kopā novadītie 
notekūdeņi Ar att. 

norm. tīri 

Ar att. 
norm. 
netīri 

Bez att. 
norm. 
netīri 

Galēnu pagasts 1 14.534 14.534   
Riebiņu pagasts 2 39.069 37.339  1.730 
Rušonas pagasts 3 21.637 21.637   

Stabulnieku pagasts 1 7.020 7.020   
Silajāņu pagasts 1 0.940   0.940 

 
No 8 notekūdeņu novadīšanas vietām, novadā kopējais novadīto ūdeņu apjoms ir 83.2 

tūkst.m³/gadā, no kuriem 2.67 tūkst.m³ neattīrīti jeb netīri ūdeņi. 
Riebiņu novada mehāniskās attīrīšanas iekārtu raksturojums, tūkst.m³/gadā 

30. tabula1 

Attīrīšanas pakāpe 
Nosaukums Skaits 

Jauda 
(tūkst.m3/dnn) 

Notekūdeņu 
daudzums Pirmējā 

attīrīšana 
Otrējā 

attīrīšana 
Rušonas 
pagasts 

1  0.973 0.973  

 
 Notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas mērķis ir samazināt mehāniskos piemaisījumus, 
izmantojot sietus, redeles, smilšu ķērājus, dažādus notekūdeņu nostādinātājus. 2006. gadā Riebiņu 
novadā darbojās tikai viena mehāniskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, par kuru iesniegts valsts 
statistikas pārskats „Nr.2– Ūdens” uz kurām novadīts 0.973 tūkst. m³ notekūdeņu, kuriem tiek veikta 
tikai pirmējā attīrīšana. 
 

Riebiņu novada bioloģisko attīrīšanas iekārtu raksturojums, tūkst.m³/gadā 
31. tabula1 

Attīrīšanas pakāpe 
Nosaukums Skaits 

Jauda (tūkst. 
m3/dnn) 

Notekūdeņu 
daudzums Pirmējā 

attīrīšana 
Otrējā 

attīrīšana 
Galēnu 
pagasts 

1 0.200 14.534 14.534  

Rušonas 
pagasts 

2 0.300 20.664 17.077 3.587 

Stabulnieku 
pagasts 

1 0.100 7.020 7.020  

Riebiņu 
pagasts 

1 0.200 37.339 37.339  

                                                
1  Informācijas avots - http://oas.vdc.lv:7779/la/udens/skat/pls/mar$www_2ud_rep.apk_sak?mn=1, 2006. gada 
dati 
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Pielietojot notekūdeņu bioloģisko apstrādi tiek samazināts organisko, specifiski piesārņojošo 
un toksisko vielu daudzums notekūdeņos. 2006. gadā Riebiņu novadā darbojās 5 bioloģiskās 
attīrīšanas iekārtas (skat. 32. tabulu)). Atkarībā no bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu spējas 
attīrīt notekūdeņus, vidē tiek novadīti notekūdeņi ar dažādu attīrīšanas pakāpi. Pagastos esošās 
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas to lielās uzstādītās jaudas un mazās novadītās slodzes dēļ 
nespēj kvalitatīvi attīrīt uz tām novadītos notekūdeņus. Nepieciešams rekonstruēt esošās vai uzstādīt 
jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izmantojot progresīvās tehnoloģijas.  

 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda un noslodze 

32. tabula1 
Apdzīvotās vietas 

nosaukums 
Tips Jauda, 

m3/gadā 
Notekūdeņu novadīšana 

Sīļukalns Attīrīšanas iekārtas nedarbojas 
Silajāņi Attīrīšanas iekārtas nedarbojas 

Stabulnieki Bio-100 21 228 Novadīti uz divpakāpju attīrīšanas 
dīķi, tālāk uz novadgrāvi 

Galēni Bio-200 14 201 Novadīti uz vienpakāpju divsekciju 
bioloģisko dīķi, tālāk uz Ošas upi 

Riebiņi Bio-200 4 532 Novadīti uz bioloģisko dīķi, tālāk 
uz Feimankas upi 

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

Gailīši Smilšu-
grants 
filtrs 

1 519 Novadīti uz septiķiem, tālāk uz 
novadgrāvi 

 
Paskaidrojumi: 
pirmējā attīrīšana – mehāniskā vai ķīmiskā notekūdeņu attīrīšana, kurā novadīto notekūdeņu BSP 
tiek samazināts ne mazāk kā par 20% un kopējais suspendēto vielu daudzums samazināts ne mazāk 
kā par 50% attiecībā pret ienākošo slodzi; 
otrējā attīrīšana – tādu tehnoloģiju izmantošana, kur galvenokārt veic bioloģisko attīrīšanu, kas spēj 
nodrošināt no NAI izplūstošo notekūdeņu normatīvu attīrīšanu. 
 

Riebiņu novada notekūdeņu kvalitāte 
33. tabula 

Parauga ņemšanas 
vieta 

Nosakāmais 
rādītājs, 
mērvienība 

Testēšanas 
rezultāts ar 
nenoteiktību 

Testēšanas metodika 

Susp.vielas, mg/l 22±2 LVS EN 872:2005 
BSP5, mg/l 16±2 LVS EN 1899-1:1998 
ĶSP, mg/l 78±9 LVS ISO 6060:1989 
Nkop., mg/l 27.6±1.6 LVS 340:2001 

Bašķu ciemata NAI, 
Izplūde – pēdējais 
nostādinājums2 

Pkop., mg/l 4.75±0.19 LVS EN ISO 
6878:2005/7.n. 

Riebiņu pilsētas NAI, Susp.vielas, mg/l 39±4 LVS EN 872:2005 

                                                
1  Informācijas avots – Riebiņu novada attīstības programma 2005. – 2017. g. 
2  Informācijas avots – V/A Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Vides laboratorijas 
Daugavpils nodaļa, testēšanas pārskats Nr. DA – 07/375 (11. pielikums). 
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BSP5, mg/l 20±2 LVS EN 1899-1:1998 
ĶSP, mg/l 127±9 LVS ISO 6060:1989 
N/NH4, mg/l 15,3±0,9 LVS ISO 5664-2000 
Nkop., mg/l 18,3±1,0 LVS 340:2001 
Pkop., mg/l 3,46±0,03 LVS EN ISO 

6878:2005/7.n. 
Gailīšu ciemata NAI, 
Ieplūde uz attīrīšanu2 

BSP5, mg/l 135±14 LVS EN 1899-1:1998 

Susp.vielas, mg/l 68±7 LV EN 872:2005 
BSP5, mg/l 70±7 LVS EN 1899-1:1998 
ĶSP, mg/l 175±20 LVS ISO 6060:1989 
Nkop., mg/l 47,5±2,5 LVS 340:2001 

Gailīšu ciemata NAI, 
Izplūde pēc 
attīrīšanas2 

Pkop., mg/l 5,34±0,36 LVS EN ISO 
6878:2005/7.n. 

Galēnu ciemata NAI, 
Ieplūde uz attīrīšanu3 

BSP5, mg/l 135±14 LVS EN 1899-1:1998 

Susp.vielas, mg/l 
 

68±7 LV EN 872:2005 

BSP5, mg/l 
 

70±7 LVS EN 1899-1:1998 

ĶSP, mg/l 
 

175±20 LVS ISO 6060:1989 

Nkop., mg/l 47,5±2,5 LVS 340:2001 

Galēnu ciemata NAI, 
Izplūde pēc 
attīrīšanas (skatīt 12. 
pielikumu)3 

Pkop., mg/l 5,34±0,36 LVS EN ISO 
6878:2005/7.n. 

BSP5, mg/l 
 

3000±300 LVS EN 1899-1:1998  Stabulnieku ciemata 
NAI, ieplūde uz 
attīrīšanu4 ĶSP, mg/l 7603±874 LVS ISO 6060:1989 

 
Susp.vielas, mg/l 30±3 LVS EN 872:2005 
BSP5, mg/l 34±3 LVS EN 1899-1:1998 
ĶSP mg/l 91±10 LVS ISO 6060:1989 
N/NH4, mg/l 27,1±1,6 LVS ISO 5664-2000 
N/NO2, mg/l 0,015±0,001 LVS ISO 6777:1984 
N/NO3, mg/l 0,14±0,02 LVS ISO 7890-3:2002 
Nkop., mg/l 37,2±2,0 LVS 340:2001 

Stabulnieku ciemata 
NAI, izplūde pēc 
attīrīšanas4 

Pkop., mg/l 5,10±0,34 LVS EN ISO 
6878:2005/7.n. 

 
 

                                                                                                                                                             
1  Informācijas avots – V/A Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Vides laboratorijas 
Daugavpils nodaļa, testēšanas pārskats Nr. DA – 07/255 (10. pielikums). 
2  Informācijas avots – V/A Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Vides laboratorijas 
Daugavpils nodaļa, testēšanas pārskats Nr. DA – 07/165 (9. pielikums). 
3  Informācijas avots – V/A Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Vides laboratorijas 
Daugavpils nodaļa, testēšanas pārskats Nr. DA – 07/164 (8. pielikums). 
4  Informācijas avots – V/A Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Vides laboratorijas 
Daugavpils nodaļa, testēšanas pārskats Nr. DA – 07/163 (7. pielikums). 



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

LIVLAND                        2008-2020                       63          

Kanalizācija 
Centralizēta kanalizācija pieejama tikai novada ciematos: Sīļukalnā, Silajāņos, Stabulniekos, 
Galēnos, Riebiņos, Kastīrē un Gailīšos.  
 

3.15. Atkritumu apsaimniekošana Riebiņu novadā 
 

Riebiņu novada atkritumu apsaimniekošanu regulē Latvijas valsts likumdošanas akti un 
Riebiņu novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi (par atkritumu apsaimniekošanu, 
sabiedrisko kārtību, u. c.). Atkritumu savākšanu novada teritorijā un transportēšanu uz 
Dienvidlatgales reģionālo atkritumu poligonu Daugavpils rajonā veic SIA „Eko Latgale”, jo pašlaik 
novada teritorijā nav nevienas darbojošās atkritumu izgāztuves. Līdz 2008. gada 11. aprīlim 
atkritumi tika nogādāti uz deponēšanu Daugavpils rajona Demenes pagastā ierīkoto izgāztuvi 
„Šakališki, no 2008. gada 14. aprīļa, atkritumi tiek nogādāti uz SIA „AADSO” atkritumu poligonu 
Daugavpils rajona Demenes pagastā. Tuvākajā nākotnē SIA „Eko Latgale” plāno sadarbībā ar 
novada domi izstrādāt un īstenot dalītās vākšanas sistēmu Riebiņu novadā. 

Atkritumu savākšana novada teritorijā tiek organizēta, uzstādot atkritumu savākšanas 
konteinerus. Pašlaik konteineru daudzums nav pietiekams, lai nodrošinātu šīs konteineru sistēmas 
efektīvu darbību visā novada teritorijā, ieskaitot lauku viensētas, tāpēc teritorijas plānojumā 
paredzēts palielināt izvietoto konteineru skaitu un apkalpot arī viensētas. Līdz 2006. gadam darbojās 
trīs atkritumu izgāztuves 6,6 ha kopplatībā: 

� Riebiņu pagastā atkritumu izgāztuve ”Skangeļi” ar kadastra Nr. 7662-006-0068 0,5 ha 
kopplatībā; 

� Stabulnieku pagastā atkritumu izgāztuve “Pastari” ar kadastra Nr. 7680-003-0220 4,5 ha 
kopplatībā; 

� Galēnu pagastā atkritumu izgāztuve “Galēni” ar kadastra Nr. 7648-002-0151 1,6 ha 
kopplatībā.  

Taču 2006. gadā visas atkritumu izgāztuves tika rekultivētas un novada teritorijā nav 
nevienas darbojošās atkritumu izgāztuves. Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2006. gada 14. 
februāra lēmumu Nr.3 25& tika nolemts veikt novada atkritumu izgāztuvju rekultivāciju. 2006. gada 
14. - 15. jūnijā veicot novada teritorijas apsekošanu, tika konstatēts, ka rekultivācijas pamatdarbi 
novada atkritumu izgāztuvju teritorijās ir pabeigti. 
 Novada teritorijas plānojumā vajadzētu ietvert detalizētāku informāciju par bīstamo 
atkritumu savākšanas sistēmas izveidi novada iedzīvotājiem, kur tie droši un videi nekaitīgā veidā 
varētu atbrīvoties no bīstamajiem atkritumiem: eļļainām lupatām un citiem bīstamajiem atkritumiem 
uz naftas produktu bāzes, akumulatoriem, vecajiem medikamentiem u.c. Aktuāla varētu būt bīstamo 
- azbesta šķiedras saturošo atkritumu problēma, jo novada saimniecībās, izmantojot ES subsīdiju 
līdzekļus, aktīvi sākusies azbestu saturošo šīfera jumtu maiņa pret videi draudzīgākiem jumtu 
segumiem. 
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Riebiņu novada teritorijā savāktie sadzīves atkritumi no pagasta pārvaldēm 
34. tabula1 

Administratīvā teritorija 
Atkritumu 
daudzums, 

m3 
Atkritumu daudzums, t 

Riebiņi 652.830 m3 130.566 t 
Silajāņi 63.920 m3 12.784 t 
Stabulnieki 192.880 m3 38.58 t 
Galēni 398.00 m3 79.6 t 
Sīļukalns 101.200 m3 20.240 t 

Rušona 174.200 m3 
34.84 t 

Kopā: 2492.66 m3 
316.61 t 

 
Riebiņu novada teritorijā savāktie sadzīves atkritumi no pagasta pārvaldēm 

35.tabula2 

Administratīvā teritorija 
Atkritumu 
daudzums, 

m3 
Atkritumu daudzums, t 

Riebiņi 725.04 145.00 
Silajāņi 103.62 20.72 

Stabulnieki 243.780 48.76 
Galēni 447.49 89.5 

Sīļukalns 140.94 28.19 

Rušona 445.350 89.07 

Kopā 2106.22 421.24 
Atkritumu konteineru daudzums Riebiņu novadā 

36.tabula3 
                            Tilpums 
  
Pagasta pārvalde 

0.120 0.140 0.240 0.660 0.770 1.100 Kopā 

Silajāņu pagasta pārvalde  
24 

 
8 

 
1 

 
5 

 
1 

 
4 

 
43 

Galēnu pagasta pārvalde  
0 

 
8 

 
33 

 
12 

 
5 

 
13 

 
71 

Rušonas pagasta pārvalde  
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
14 

 
15 

Riebiņu pagasta pārvalde  
29 

 
29 

 
25 

 
2 

 
0 

 
25 

 
110 

Stabulnieku pagasta 
pārvalde 

 
12 

 
48 

 
21 

 
11 

 
0 

 
9 

 
101 

Sīļukalna pagasta 
pārvalde 

 
 

 
 

 
40 

 
9 

 
7 

 
5 

 
61 

Kopā 65 93 121 39 13 70 401 

                                                
1  Informācijas avots - SIA „Eko Latgale”, 2006. 
2  Informācijas avots - SIA „Eko Latgale”, 2007. 
3  Informācijas avots - SIA „Eko Latgale” 
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Galvenie veicamie pasākumi: 
• Nodrošināt ar atkritumu konteineriem visās 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. 
Pašlaik aktuāls jautājums novadā ir iespēja dalīti savākt bīstamos atkritumus, bet tas tiek 

risināts teritorijas plānojumā, tuvākajā nākotnē attīstot dalītas atkritumu savākšanas sistēmas 
ieviešanu, paredzot bīstamo atkritumu savākšanas punktus. 
 

3.16. Riebiņu novada piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas 
 

Potenciāls augsnes un gruntsūdens piesārņojums ar naftas produktiem varētu tikt konstatēts 
autoceļu dzelzceļa sliežu ceļa - Rēzekne – Daugavpils un Krustpils – Rēzekne tiešā apkārtnē un ap 
autoceļiem, bet, tā kā konkrētās izpētes nav veiktas, objektīvi novērtēt esošo piesārņojuma pakāpi ir 
apgrūtinoši. 
 

Riebiņu novada potenciāli piesārņotās vietas 
37. tabula1 

Vietas 
nosaukums 

Atrašanās 
vieta 

Kods Platība, 
m2 

Nozare Piezīmes 

“KĻAVAS” A. 
Stubura zemnieku 

saimniecība 

Rušonas 
pagasts 

2310 4741 Koksēšanas 
produktu 
ražošana 

B kategorijas piesārņojošo 
darbību atļauja Nr.PR–

B22 (2005. g.) 
SIA “ANGRO” 
koksnes lokšņu 
un taras dēlīšu 
ražošanas cehs 

Rušonas 
pagasts, 
Aglonas 
Stacija, 

Krasta iela 8 

2040 - Koka taras 
ražošana 

B kategorijas piesārņojošo 
darbību atļauja Nr. PR – B5 

(2004); Kokapstrādes 
iekārtas, kurās pārstrādā 

vairāk nekā 3000 m3 

zāģbaļķu gadā vai saražotā 
produkcija pārsniedz 

1000m3 gadā 
 

Šiem uzņēmumiem ir izsniegtas B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas. Teritorijas 
apsekošanas gaitā vēl tika konstatētas šādas potenciāli piesārņotas vietas:  

� SIA „Turība” piederošā graudu kalte Riebiņu pagastā, kura daļēji darbojas ar naftas 
produktu apkuri, kaltēšanas laikā radot potenciālu gaisa piesārņojumu;  

� SIA „Turība” piederošie padomju laiku lauksaimniecības kompleksi (fermas, bijušās 
noliktavas); 

�  Rekultivēto atkritumu izgāztuvju teritorijas: 
� Riebiņu pagastā atkritumu izgāztuve ”Skangeļi”, 
� Stabulnieku pagastā atkritumu izgāztuve “Pastari, 
� Galēnu pagastā atkritumu izgāztuve “Galēni”. 

Lielākā daļa potenciāli piesārņoto vietu atrodas privātīpašnieku valdījumā, tāpēc Riebiņu 
novada dome ir bezspēcīga šo objektu sanācijā. Riebiņu novada domei attīstības perspektīvu ietvaros 
savā administratīvajā teritorijā būtu jāstimulē un jāveicina, lai piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu valdītāji izstrādā objektu monitoringa programmas, jo novada teritorijas piesārņotās un 
                                                
1  Informācijas avots - http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/, uz 2008. gada maiju. 
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piesārņojošās vietas apzinātas ļoti nepilnīgi, jāveic potenciāli piesārņoto vietu apzināšanu un 
jāpiesaista līdzekļi piesārņojuma rakstura un līmeņa izpētei, jo izņemot uzņēmumus, kas darbojas 
saskaņā ar B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju nosacījumiem, pārējās potenciāli piesārņotās 
vietas un to piesārņojuma apjoms vien konstatēts aptuveni, izmantojot vien apsekošanas un vizuālās 
konstatācijas metodes. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka piesārņojums pārsniedz maksimāli 
pieļaujamās normas, objekta īpašniekam nepieciešams izstrādāt sanācijas programmu un veikt 
piesārņoto vietu sanācijas darbus. 
 

3.17. Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots 
 

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu un LR MK noteikumiem Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” no 19.10.2004., teritorijas plānojums ir pašvaldības 
attīstības pamatdokuments, kurā tiek uzrādīta pašvaldības teritorijas pašreizējā izmantošana, atļautā 
izmantošana nākotnē un tajā izvirzītie nosacījumi ir pašvaldības saistošie noteikumi darbībai 
pašvaldības teritorijā. 
 Teritorijas plānojuma esamība nosaka saimnieciskās darbības noteikumus Riebiņu novada 
iedzīvotājiem un komersantiem atbilstoši esošajai likumdošanai. Apstākļos, kad Riebiņu novadam 
netiktu izstrādāts plānošanas dokuments, neizbēgami rastos likumdošanas pārkāpumi vides 
aizsardzībā, aizsargjoslu ierobežojumu ievērošanā, ūdens resursu izmantošanā, saimniecisko objektu 
un dzīvojamo ēku celtniecībā un atjaunošanā u. c. Teritorijas plānojuma trūkums prasītu ievērojami 
vairāk laika un līdz ar to arī finanšu līdzekļu no komersantu puses, sevišķi gadījumos, kad tiktu 
plānotas jaunas saimnieciskas darbības uzsākšana. Neizstrādājot plānošanas dokumentu, ievērojami 
tiktu apgrūtināta infrastruktūras objektu izveide un rekonstrukcija novada teritorijā, kā arī 
ūdensapgādes un citu objektu plānošana. Apstākļos, kad nav teritorijas plānojuma, potenciālās 
saimnieciskās darbības attīstības teritorijas tiktu izvietotas aizsargājamo teritoriju (dabas liegumu, 
aizsargjoslas u. c.) vai dzīvojamo ēku tiešā tuvumā, kas turpmāk nākotnē neizbēgami veicinātu vides 
stāvokļa pasliktināšanos, biotopu degradāciju, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, vides 
piesārņojumu un novestu pie Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes pazemināšanās. 
 Gadījumā, ja netiktu izstrādāts Riebiņu novada teritorijas plānojums, pašvaldībai būtu 
apgrūtināta sekojošu uz teritorijas attīstību attiecināmu darbību veikšana: 

� detālplānojumu izstrāde atsevišķām Riebiņu teritorijas daļām; 
� jaunu saimniecisko objektu un dzīvojamo ēku celtniecības projektēšana un būvniecība; 
� esošo ēku un būvju remonta, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas projektēšana 

un veikšana; 
� zemes grāmatā nostiprināto īpašumu un zemes nogabalu sadalīšana, apvienošana vai 

robežu pārkārtošana; 
� sakaru un transporta komunikāciju un ar tiem saistītu būvju projektēšana, būvniecība vai 

atjaunošana; 
� tūrisma infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība; 
� teritorijas labiekārtošana. 
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4. VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA 
ĪSTENOŠANA VAR BŪTISKI IETEKMĒT 

 
Apskatot vides stāvokli teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski 

ietekmēt, uzsvars tiek likts uz sekojošiem būtiskiem aspektiem no vides aizsardzības viedokļa: 
� vides stāvoklis aizsargājamās dabas teritorijās - NATURA 2000:  

• Dabas liegumā – „Lielais Pelēčāres purvs” (MK not. Nr. 212 par dabas liegumiem 
(LR MK, 1999 g.); dabas aizsardzības plāns – izstrādāts 1997.g.; individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi - nav); 

• Dabas liegumā – „Rušonas ezera salas” (MK not. Nr. 212 par dabas liegumiem 
(LR MK, 1999 g.); dabas aizsardzības plāns – nav; individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi - nav); 

• Dabas liegumā – „Jašas – Bicānu ezers” (08.04.2004. MK not. Nr.266"Grozīj. 
MK not. Nr.212" 2004.g; dabas aizsardzības plāns - izstrādāts, 2005-2015; 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi - nav); 

• Aizsargājamo ainavu apvidū –„ Kaučers” (08.04.2004. MK not. Nr.265 "Grozīj. 
MK not. Nr.69" 2004.g.; dabas aizsardzības plāns –tiek izstrādāts un tiks 
apstiprināts 2008.gadā, individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi - 
nav); 

• 5 mikroliegumos. 
 
Divām no šīm aizsargājamajām dabas teritorijām - „Lielais Pelēčāres purvs” un „Jašas - 

Bicānu ezers” ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni, tāpēc var uzskatīt, ka vides stāvoklis uz 
plānošanas dokumenta attiecināmajām ĪADT ir izanalizēts tikai daļēji. Jebkādas saimnieciskās 
darbības ĪADT ir jāizvērtē, konsultējoties ar vides speciālistiem, lai maksimāli izvairītos no vides 
kvalitātes pasliktināšanās. Nepieciešamības gadījumā, konsultējoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi 
un vides speciālistiem, jāparedz kompensēšanas pasākumi. 
 
4.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
 

Riebiņu novada aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgs raksturojums 
38. tabula 

Kategorija 
Aizsargājamo 
ainavu apvidi: 

Nosaukums 
Valsts (V) / 

vietējās 
nozīmes (v) 

NATURA 
2000 

teritorija 

Kopējā 
platība, ha 

Lielais Pelēčāres purvs V + 5331 ha 
Rušonu ezera salas V + 48 ha 

Dabas liegumi: 

Jašas –Bicānu ezers V + 311 ha 
Aizsargājamo 
ainavu apvidus: 

Kaučers V + 2762 ha 
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Riebiņu novada teritorijā esošie mikroliegumi 
39. tabula 

Nr. Atrašanās 
vieta 

Aizsardzības 
pazīme 

Piederība 

78001 Galēnu pagastā 20011013 VAS Latvijas Valsts Meži, 
174 kvartāls, 2, 6 nogabals, 

5,6 ha platībā 

78001 Stabulnieku 
pagastā 

20051002 VAS Latvijas Valsts Meži, 
191 kvartāls, 17,19 nogabals, 

6,1 ha platībā 

78002 Stabulnieku 
pagastā 

20022009 VAS Latvijas Valsts Meži, 
191 kvartāls, 11 nogabals, 3,0 

ha platībā 

78002 Rušonas 
pagastā  

- VAS Latvijas Valsts Meži, 
Aglonas mežniecība 273 

kvartāls, 2;3;4;5;6;8;12;23 
nogabals, 8,2 ha platībā 

78001 Rušonas 
pagastā 

- VAS Latvijas Valsts Meži, 
Aglonas mežniecība 256 
kvartāls 12;17;18;19 257 

kvartāls, 15; 23 nogabals, 10,2 
ha platībā 
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Riebiņu novada īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īss raksturojums - dabas liegumi 
40. tabula1

 

Lielais Pelēčāres purvs 

Adm. iedalījums Dabas liegums “Lielais Pelēčāres purvs” atrodas Jēkabpils rajona Atašienes pagastā, 
Preiļu rajona Riebiņu novada Rudzātu pagastā un Sīļukalna pagastā, Madonas rajona 
Varakļānu pagasta teritorijā. 

Platība, ha 5331 ha 
Dibināšanas 
gads 

1977 

Dabas vērtības Teritorija ietver augsto purvu (55%). Purva malās meži, kur ligzdo dažādu sugu dzeņi. 
Izcila putnu aizsardzības teritorija, sastopamas arī tādas aizsargājamas putnu sugas kā 
melnkakla gārgale, melnais stārķis, peļu klijāns, mednis, rubenis, mazais ērglis, pļavas lija 
u. c. Konstatētas arī ES Biotopu direktīvas sugas: lielais tritons un zirgskābeņu zilenītis. 

Rušonas ezera salas 

Adm. iedalījums Rušonas pagasts 
Platība, ha 48 ha 
Dibināšanas 
gads 

1987 

Dabas vērtības Aizsargājamas 10 Rušonas ezera salas. To lielākā vērtība - platlapju meži, kas klāj daļu no 
salu platības. No Latvijā un Eiropā aizsargājamām augu sugām sastopamas - lielziedu 
uzpirkstīte, mieturu hidrilla, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, ūdeņu ēkšķuzāle. 

Jašas - Bicānu ezers 

Adm. iedalījums Rušonas pagasts 
Platība, ha 311 ha 
Dibināšanas 
gads 

2004 

Dabas vērtības Liegums ietver Bicānu ezeru un mežus ezera pussalā un uz salām. Ozolu meži un jauktie 
platlapju meži ezera pussalā un uz salām ir vieni no bagātākajiem Dienvidlatvijā. 
Sastopamas 3 aizsargājamas augu sugas un Eiropā reta sūnu suga – zaļā divzobe. 
Teritorijai liela nozīme biotopu - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu 
augāju, ozolu meži un jaukti platlapju meži saglabāšanā. 

Riebiņu novadā ietilpstošā aizsargājamā ainavu apvidus “Kaučers” īss raksturojums 
41. tabula2

 

Kaučers 

Administratīvais 
iedalījums 

Preiļu rajona Riebiņu novada Rušonu pagasta teritorijā un Preiļu novada teritorijā. 

Platība, ha 2762 ha 
Dibināšanas 
gads 

2004. 

Dabas vērtības Aizsargājamā teritorijā izveidota, lai saglabātu vismaz 17 Eiropas un Latvijas nozīmes 
aizsargājamos biotopus un 14 aizsargājamas augu, dzīvnieku un sēņu sugas, tostarp 6 
Eiropas direktīvu sugas. Aizsargājamajai sūnu sugai - platlapu vijzobei šeit ir vienīgā 
atradne Latvijā un Baltijas valstīs, nedaudzas atradnes Latvijā arī zāļu purvu sūnām 
apaļlapu dumbrenei un Īrijas merkijai. Konstatēti 6 Eiropā un Latvijā aizsargājami pļavu 
biotopi.  

 
                                                
1  Informācijas avots – www.dap.gov.lv 
2   Informācijas avots – www.dap.gov.lv 
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Dabas liegums “Lielais Pelēčāres purvs” 
 

 Dabas lieguma lielākā teritorija pieder pie augsto purvu tipa. Purva teritorijā atrodas 
nozīmīgas dabas vērtības - gan pati purva ekosistēma (sūnu – pārejas - zāļu purva tipu sajaukums), 
caurceļojošo zosu un dzērvju atpūtas - barošanās vietas, kā arī retas putnu sugas. 

 
Dabas lieguma “Lielais Pelēčāres purvs” īpaši aizsargājamie abinieki 

42. tabula1 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 

Citas 
konvencijas 

Lielais tritons Triturus 
cristatus 
(Laur.) 

2 HD 
II;IV 

II + +  

Parastais 
krupis 

Bufo bufo 
(L.) 

      

Zaļais krupis Bufo viridis 
Laur. 

3 HD IV II +   

Parastā varde Rana 
temporaria L. 

 HD V III    

Retākais no šī dabas lieguma abinieku pārstāvjiem ir Lielais tritons (Triturus cristatus (Laur.)). 
Suga Latvijā sastopama reti un nevienmērīgi. Domājams, ka šīs sugas izplatību ierobežo nevis gaisa 
vai ūdens temperatūra - tritons ir pietiekoši salizturīgs -, bet gan īsā vasara, kuras laikā kāpuri bieži 
vien nepaspēj iziet savu samērā garo attīstības periodu (apmēram 3 mēneši). Iekļauts Latvijas, 
kaimiņvalstu un Baltijas Sarkanajās grāmatās, kā arī Eiropas apdraudēto abinieku un rāpuļu sarakstā. 
Kā būtiskākais aizsardzības pasākums minama vairošanas vietu pasargāšana no meliorācijas. 
 

Dabas parka “Lielais Pelēčāres purvs” īpaši aizsargājamie bezmugurkaulnieki 
43. tabula1 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 

konvencijas 
Čemurziežu 
dižtauriņš 

Papilio machaon 
L. 

2      

Kārklu 
zaigraibenis 

Apatura iris L. 2      

Apšu 
zaigraibenis 

Apatura ilia 
(Denis et Schiff.) 

2      

Zirgskābeņu 
zilenītis 

Lycaena dispar 
Hw. 

 HD II; IV II +   

 
 
 
 

                                                
1
  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 

2
  Sarkanās Grāmatas katalogs 

3  Eiropas Savienības direktīvas 
4  Bernes konvencija 
5  īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 
6  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 
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Dabas lieguma “Lielais Pelēčāres purvs” īpaši aizsargājamie augi 
44. tabula1 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 

Citas 
konvencijas 

Mellenāju 
kārkls 

Salix 
myrtilloides 

L. 

3   +   

Veģetācija lieguma teritorijā pētīta maz. Pēc B. Bambes ievāktajiem nepublicētajiem 
materiāliem, purva veģetācija veido vairākas joslas: gar purva malām stiepjas šaura parastās priedes 
(Pinus sylvestris) un makstainās spilves (Eriophorum vaginatum) joslas. Nākošā ir pārejas purva 
josla, kas ir mitra un pārsvarā apaugusi ar parasto niedri (Phragmites australis). Nākošā ir klajš ciņu 
pārejas purvs ar dominējošām sugām kā uzpūstais grīslis (Carex rostrata), ārkausa kasandra 
(Chamaedaphne calyculata) un purva dzērveni (Oxycoccus palustris), bet atsevišķās vietās 
sastopami ciņu - lāmu un akaču - grēdu kompleksi. 
 

 Dabas lieguma “Lielais Pelēčāres purvs” īpaši aizsargājamie putni 
45. tabula1 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 

konvencijas 
Melnkakla gārgale Gavia arctica 

(L.) 
1 BD I Ann II +   

Melnais stārķis Ciconia nigra 
(L.) 

3 BD I Ann II + +  

Pļavas lija Circus pygargus 
(L.) 

2 BD I Ann II +   

Peļu klijāns Buteo buteo (L.)       
Mazais ērglis Aquila pomarina 

G. L. Brehm 
3 BD I Ann II + +  

Rubenis, teteris Tetrao tetrix L. 3 BD I;II/2  +   
Mednis Tetrao urogallus 

L. 
3 BD 

I;II/2;III/2 
 + +  

Mežirbe Bonasa bonasia 
(L.) 

 BD I;II/2  +   

Dzērve Grus grus (L.) 3 BD I Ann II +   
Ķīvīte Vanellus 

vanellus (L.) 
 BD II/2     

        
Dabas liegums “Lielais Pelēčāres purvs” ir svarīga teritorija no ornitoloģiskā viedokļa, jo šeit 

koncentrējas gan dažādas ligzdojošās, gan caurceļojošās putnu sugas. No ligzdojošajiem putniem 
šeit sastopamas sūnu purviem un purvus ietverošiem mežiem raksturīgās putnu sugas, kas atšķiras 
pēc skaita un sastāva atkarībā no mežaudzes tipa un vecuma. Kā nozīmīgas retu sugu dzīvotnes 

                                                
1  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 
2  Sarkanās Grāmatas katalogs 
3  Eiropas Savienības direktīvas 
4  Bernes konvencija 
5  īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 
6  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 
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atzīmējamas purva salas un pussalas, kas pēc dabas aizsardzības plāna datiem ir dienas un nakts 
plēsīgo putnu, kā ari melnā stārķa dzīvotne. 

 
Dabas lieguma “Lielais Pelēčāres purvs” īpaši aizsargājamās sūnas 

46. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 
MIK6 Citas 

konvencijas 
Sfagnu 

somenīte 
Calypogeia 
sphagnicola 
(H.Arn. et J 

   +   

Sfagnu polija Pohlia sphagnicola 
(B.,S. et G.) Br 

      

Kārpainais 
sfagns 

Sphagnum 
papillosum Lindb. 

      

 
Dabas lieguma “Lielais Pelēčāres purvs” īpaši aizsargājamie rāpuļi 

47. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 
konvencijas 

Sila ķirzaka Lacerta agilis L. 3 HD IV II +   
Pļavas 
ķirzaka 

Lacerta vivipara Jacq.       

Dabas lieguma apmeklētājiem jābūt vērīgiem, jo purvā manīta arī Latvijas vienīgā indīgā 
čūska - odze (Vipera berus). Aktīva dienā, taču medī parasti krēslā. Pēc ziemošanas parādās aprīlī; 
pārojas maijā. Odzes kodiens ir bīstams gan cilvēkiem, gan mājlopiem. Mežā ejot, vēlams vilkt kājās 
biezus, kājas labi sedzošus apavus un bikses no blīva, bieza auduma. Ja čūska iekodusi, vēlams 
neeksperimentēt ar tautas medicīnas līdzekļiem, bet nogādāt cietušo pie ārsta. 

 
Dabas lieguma “Lielais Pelēčāres purvs” īpaši aizsargājamie zīdītāji 

48. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 
konvencijas 

Meža cirslis Sorex araneus L.       
Mazais cirslis Sorex minutus L.       

Brūnais 
garausainis 

Plecotus auritus (L.)    +   

Ziemeļu 
sikspārnis 

Eptesicus nilssoni 
(Keyserling et Blasius) 

   +   

Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii 
(Keyserling et Blasius) 

   +   

Vāvere Sciurus vulgaris L.       
Bebrs Castor fiber L.  HD III    

                                                
1
  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 

2
  Sarkanās Grāmatas katalogs 

3  Eiropas Savienības direktīvas 
4  Bernes konvencija 
5  īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 
6  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 
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II;IV 
Vilks Canis lupus L.  HD 

II,IV;V 
II +   

Lācis Ursus arctos L. 3 HD 
II;IV 

II +   

Āpsis Meles meles (L.)       
 

Dabas lieguma “Lielais Pelēčāres purvs” īpaši aizsargājamās zivis 
49. tabula1 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 

Citas 
konvencijas 

Akmeņgrauzis Cobitis taenia  HD II III    
Dūņu pīkste Misgurnus fossilis  HD II     

 Zivis dabas lieguma teritorijā ir sastopamas Pelēčāres ezerā un to krājumi ir bagātīgi. 
 

Dabas lieguma “Lielais Pelēčāres purvs” īpaši aizsargājamie biotopi 
50. tabula1 

Latviskais 
nosaukums 

Natura2000 
Nosaukums 

Natura2000 
kods 

Prioritāte 
Latvijas īpaši 

aizsargājamais biotops 
Distrofi ezeri Distrofi ezeri 3160 Nav Jā 

Sūnu (augstie) purvi 
Neskarti augstie 

purvi 
7110 Ir  

Sausieņu meži 
(dabiski, veci 

sausieņu meži, 
atbilstoši DMB 

kritērijiem) 

Boreālie meži 9010 Ir  

Slapjie meži 
(izņemot Mln un 

Os, kas veido 9080 
un 91F0) 

Purvaini meži 91D0 Ir  

 

Distrofie ezeri, saukti arī par purva ezeriem. Ūdens tajos ir brūnā krāsā un ar mazu 
caurredzamību (0,5 – 1 metrs). Brūnais ūdens šajos ezeros ir radies dabiski, nevis cilvēka veiktas 
piesārņošanas rezultātā, jo dzelteno un brūno krāsu ūdenim piešķir lielais humusvielu saturs – tās ir 
grūti noārdāmas organiskas vielas, kas galvenokārt rodas purvos nepilnīgas augu materiāla 
sadalīšanās rezultātā. Tā kā tās ir grūti sadalāmas vielas, augi tās nespēj uzreiz izmantot kā barības 
vielas. Tādēļ arī te ir maz augu un dzīvnieku. Tātad – ūdens brūns, tomēr tīrs. Parasti šajos ezeros ir 
kūdraina grunts. Ūdensaugu joslas gar krastu ir ļoti skrajas un nabadzīgas, tās veido grīšļi un vārgas 
niedru un meldru audzītes. Peldošo augu joslā atrodami atsevišķi ūdensrožu puduri. Iegremdēto 

                                                
1
  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 

2
  Sarkanās Grāmatas katalogs 

3  Eiropas Savienības direktīvas 
4  Bernes konvencija 
5  īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 
6  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

LIVLAND                        2008-2020                       74          

augāju veido sfagnu sūnu paklāji. Šie ezeri parasti arī atrodami purva vidū. Riebiņu novada teritorijā, 
lielākoties Z daļā sastopami distrofie ezeri, piemēram, Piegāzes ezers. 

 Augstie purvi parasti ir veidojušies no zāļu un pārejas purviem. Zāļu purvā ir bagātīgi 
barošanās apstākļi, bet lielā mitruma dēļ augu atlieku sadalīšanās ir lēna un tādēļ uzkrājas kūdra. 
Augstajos jeb sūnu purvos sastopamie augi ir ļoti pieticīgi – tādi, kuriem ir minimālas prasības pēc 
minerālvielām. Visbiežāk sastopamie augi un arī galvenie kūdras veidotāji augstajos purvos ir 
dažādu sugu sfagni. Purva ieplakās un lāmās nereti ir atrodami arī zemo purvu iemītnieki grīšļi. 
Augstajos jeb sūnu purvos raksturīga koku suga ir parastā priede. Nelabvēlīgo augšanas apstākļu dēļ 
priedes ir 1 – 3 metru augstas un ļoti zarainas. Tomēr šīs priedes, kaut arī nelielas, var sasniegt 100 - 
300 gadu lielu vecumu. Sūnu purviem raksturīgi ciņi, lāmas un ieplakas. Atšķirīga ir veģetācija 
purva malās. Augstie purvi sastopami Lielā Pelēčāres purva teritorijā. 

Latvijā visplašāk izplatītie un cilvēkiem vislabāk pazīstamie ir sausieņu meži – sils, mētrājs, lāns, 
damaksnis, vēris un gārša. Šie meži sastopami samērā sausās vietās – uz labi drenētām 
minerālaugsnēm un tie aizņem vairāk nekā pusi no Latvijas mežu platības – 58%. No tiem sils ir 
visnabadzīgākais un gārša visbagātākā ar augu sugām un barības vielām augsnē. Silā, mētrājā un 
lānā galvenā koku suga ir priede. Turpmākajā tekstā šie mežu tipi uzskaitīti augtenes bagātuma 
pieaugšanas secībā. Par silu mežsaimnieki sauc tikai tādus priežu mežus, kur augsne ir ļoti sausa, 
smilšaina un barības vielām nabadzīga. Šādos mežos augošās priedes nekad nav lielas un slaidas, 
tādēļ pieder IV vai V bonitātei. Zemi priežu silā klāj galvenokārt virši un ķērpji, sastopamas arī 
brūklenes. Ja silā aug arī egles, tad tās ir nīkulīgas. Šis mežs ir ļoti skrajš un saulains. Šāda tipa meži 
sastopami Lielā Pelēčāres purva teritorijā. 

Slapjie meži atrodami uz periodiski vai patstāvīgi slapjām vai mitrām kūdras vai 
minerālaugsnēm. Šeit ietilpst ļoti dažādi meži, no nedaudz slapjiem līdz gandrīz īstiem purviem. Šie 
ir īpatnēji meži, kuros mitrā klimatā notiek pārpurvošnanās. Slapjaiņu meži ir meži uz 
minerālaugsnēm. Tajos nokrišņu pārpalikums iesūcas augsnē un aizplūst prom. Vietās ar līdzenu 
reljefu vai arī ieplakās slapjākos klimata periodos var notikt pārpurvošanās – augsnē sakrājas ūdens, 
kas izraisa augsnes podzolēšanos vai gleja slāņa rašanos. Meža nobiras nemitīgā mitruma apstākļos 
sadalās lēni, veidojas kūdra. Parādās mitrām vietām raksturīgas sūnas, kas vēl vairāk noslēdz gaisa 
pieeju – uzkrāj ūdeni un kavē ūdens iztvaikošanu no augsnes. Slapjo mežu tipi lielākoties tiek 
nosaukti tāpat kā sauso mežu tipi, pievienojot vārdu „slapjais”. Taču ir arī slapjajiem mežiem vien 
atbilstoši vārdi, piemēram, grīnis un dumbrājs. Līdzīgi kā sausajos mežos, šie mežu tipi ietver gan 
mazauglīgas, gan auglīgas augtenes. Sakārtojot augtenes auglības pieaugšanas secībā, šie mežu tipi 
sarindojami šādi: grīnis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris un slapjā gārša. Šāda tipa 
meži sastopami Lielā Pelēčāres purva teritorijā. 

Dabas liegums “Rušonas ezera salas” 

 Rušonas ezerā kopumā atrodas 34 salas (enciklopēdijas Latvijas daba dati), kas aizņem 
62.800 ha lielu platību. Lielākās no tām: Ozolu sala (11,6 ha), Priežu sala (6 ha), Bērzu sala (5,6 ha), 
Lielā Teļu sala (4,2 ha), Mazā Teļu sala (2,8ha), Liepu sala (2 ha), Bukštu sala (0,9 ha), Robežsala 
(0,6 ha), Pakalnu sala (0,3 ha) u. c. 
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Dabas lieguma “Rušonas ezera salas” īpaši aizsargājamie abinieki 
51. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 
Citas 

konvencijas 
Parastā varde Rana temporaria L.  HD V III    

 
Dabas lieguma “Rušonas ezera salas” īpaši aizsargājamie augi 

52. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 
konvencijas 

Lielziedu 
uzpirkstīte 

Digitalis grandiflora 
Mill. 

3      

Mieturu 
hidrilla 

Hydrilla verticillata 
(L.f.) Royle 

1   +   

Gada 
staipeknis 

Lycopodium 
annotinum L. 

4 HD V  +   

Vālīšu 
staipeknis 

Lycopodium clavatum 
L. 

4 HD V  +   

Ūdeņu 
ēkšķuzāle 

Scolochloa festucacea 
(Willd.) Link 

3      

 
Dabas lieguma “Rušonas ezera salas” īpaši aizsargājamie bezmugurkaulnieki 

53. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 
konvencijas 

Marmora 
rožvabole 

Liocola marmorata 
(F.) 

2   +   

Kuprainā 
laupītājmuša 

Laphria gibbosa (L.) 1   +   

Dienvidu 
dižspāre 

Aeshna mixta (Latr.) 3      

Zaļā zaigspāre Lestes virens (Charp.) 3   +   
Lapseņveida 
laupītājmuša 

Asilus crabroniformis 
(L.) 

3      

Dzeltenā 
laupītājmuša 

Laphria flava (L.) 4      

Nātru lācītis Callimorpha 
dominula L. 

4      

Divjoslu 
airvabole 

Graphoderus 
bilineatus 

 HD II;IV II + +  

 
 

                                                
1
  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 

2
  Sarkanās Grāmatas katalogs 

3  Eiropas Savienības direktīvas 
4  Bernes konvencija 
5  īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 
6  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 
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Dabas lieguma “Rušonas ezera salas” īpaši aizsargājamie putni 
54. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 
MIK6 Citas 

konvencijas 
Lielais dumpis Botaurus stellaris (L.) 3 BD I Ann II + +  

Zivju gārnis Ardea cinerea L.       
Baltais stārķis Ciconia ciconia (L.)  BD I Ann II +   
Melnais stārķis Ciconia nigra (L.) 3 BD I Ann II + +  

Zivju ērglis Pandion haliaetus (L.) 3 BD I Ann II + +  
Melnā klija Milvus migrans 

(Bodd.) 
2 BD I Ann II + +  

Jūras ērglis Haliaeetus albicilla 
(L.) 

1 BD I Ann II + +  

Mazais ērglis Aquila pomarina G. L. 
Brehm 

3 BD I Ann II + +  

Bezdelīgu 
piekūns 

Falco subbuteo L.       

Grieze Crex crex (L.) 2 BD I Ann II +   
 

Dabas lieguma “Rušonas ezera salas” īpaši aizsargājamie sūnas 
55. tabula1 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 

konvencijas 
Īssetas nekera Neckera 

pennata Hedw. 
2    Īssetas 

nekera 
Neckera 
pennata 
Hedw. 

 
Dabas lieguma “Rušonas ezera salas” īpaši aizsargājamie zīdītāji 

56. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 
konvencijas 

Meža cirslis Sorex araneus L.       
Mazais cirslis Sorex minutus L.       

Dīķu 
naktssikspārnis 

Myotis dasycneme 
(Boie) 

2 HD II;IV II +   

Ūdeņu 
naktssikspārnis 

Myotis daubentoni 
(Kuhl) 

 

   +   

Brūnais 
garausainis 

Plecotus auritus (L.)    +   

Ziemeļu 
sikspārnis 

Eptesicus nilssoni 
(Keyserling et 

   +   

                                                
1
  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 

2
  Sarkanās Grāmatas katalogs 

3  Eiropas Savienības direktīvas 
4  Bernes konvencija 
5  īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 
6  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 
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Blasius) 
Natūza 

sikspārnis 
Pipistrellus nathusii 

(Keyserling et 
Blasius) 

   +   

Rūsganais 
vakarsikspārnis 

Nyctalus noctula 
(Schreber) 

 

   +   

Vāvere Sciurus vulgaris L.       
Bebrs Castor fiber L.  HD II;IV III    

 
Dabas lieguma “Rušonas ezera salas” īpaši aizsargājamie zivis 

57. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 
Citas 

konvencijas 
Repsis Coregonus albula 3 HD V III +   

 
Dabas lieguma “Rušonas ezera salas” īpaši aizsargājamie biotopi 

58. tabula1 

Latviskais nosaukums 
Natura 2000 
nosaukums 

Natura 
2000 kods 

Prioritāte 
Latvijas īpaši 

aizsargājamais biotops 
Jaukti platlapju meži (dabiski, 
veci platlapju meži, atbilstoši 

DMB kritērijiem) 

Jaukti platlapju 
meži 

9020 Ir Jā 

Dabas liegums „Jašas un Bicānu ezers”
7
 

 
Demogrāfiskā analīze (iedzīvotāji, nodarbinātība). Dabas liegumā ietilpstošā Riebiņu novada 
teritorija ir maz apdzīvota. Ap ezeriem atrodas vairākas viensētas. Pēdējo divu gadu laikā Rušonas 
pagasta iedzīvotāju skaitam ir vērojama tendence samazināties. Rušonas pagastā uz 02.01.2004. bija 
1867 iedzīvotāji, 01.08.2004. – 1844, bet uz 01.12.2004. iedzīvotāju skaits samazinājies līdz 1824. 
Riebiņu novadā pēc Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.08.2005. bija 6773 
iedzīvotāji, 01.09.2005. – 6764 iedzīvotāji, bet uz 01.01.2008. tikai 6465 iedzīvotāji. Vietējo 
iedzīvotāju ietekme uz dabas liegumu „Jašas un Bicānu ezers” nav būtiska (Iedzīvotāju skaits 
pašvaldībās http://www.pmlp.gov.lv/, http://www.csb.lv/). 

Tūrisms un atpūta. Dabas lieguma izmantošanu rekreācijai nosaka dabas lieguma ezerainā ainava – 
Jašas un Bicānu ezeri, 6,8 ha plašais Gelenovas parks (Bicānu ezera A krasts), kurā aug 25 vietējās 
un 29 introducētās koku un krūmu sugas. Ūdenstūristiem ir iespēja pa ezeru sistēmu, ko savieno 
upes, nokļūt no Rušona ezera līdz Daugavai.  

Bicānu ezera ZA krastā ir ierīkota lielākā viesu māja „Šaures”, atpūtas vieta divu ezeru ielokā 
(Bicānu un Kategrades). Atpūtas vieta ir labiekārtota. Atpūtas vietā atrodas pirts, sporta laukums, 

                                                
1  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 
2
  Sarkanās Grāmatas katalogs 

3
  Eiropas Savienības direktīvas 

4  Bernes konvencija 
5  īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 
6  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 
7  Informācija no Dabas liegumam ”Jašas – Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāna. 
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ugunskura vieta, tiek iznomātas laivas (novietotas arī Kategrades ezerā, caur Kategrades ezeru var 
iebraukt Bicānu ezerā). Pagājušā gada vasaras sezonas laikā šo atpūtas vietu apmeklējuši vairāki 
simti atpūtnieku.  

Ezeru apmeklē gan atpūtnieki pieejamo peldvietu un atpūtas vietu dēļ (Bicānu ezera R, DR 
un A krastos ir ierīkotas arī citas atpūtas vietas – pirtis, peldvietas), kā arī makšķernieki. 
Makšķernieki ierodas galvenokārt no Daugavpils, Preiļiem un citiem tuvākiem rajoniem. 
Makšķernieku, atpūtnieku uzturēšanās vietās ezeru krastos (Gelenovas parkā, Zeinišķu pussalā u.c.) 
konstatētas ugunskura vietas, iemītas takas, iebraukti ceļi (Gelenovas parkā), dažādi sadzīves 
atkritumi. 

Bicānu ezera tiešajā sateces baseinā A piekrastē ir uzsākta Gelenovas sādžas viesu mājas 
saimniecības “Niedres” paplašināšana un jaunu ēku būvniecība 0,5 ha platībā. Pieaugot ezeru 
piekrastes antropogēnajai noslodzei un palielinoties atpūtnieku plūsmai, neizbēgami pieaugs arī 
Bicānu ezerā novadāmo komunālo notekūdeņu apjoms, tādejādi veicinot ūdens biotopu degradāciju. 
Riebiņu novada teritorijas plānojumā 2005. – 2017. gadam paredzēts liegumā esošos ezerus iekļaut 
kopējā “Riebiņu novada kultūrvēsturisko dārgumi” projektā, kas paredz ar ūdenstūrisma palīdzību 
iepazīt Riebiņu novadu (laivu tūrisma maršruts “Jašas ezers – Bicānu ezers – Kategrades ezers – 
Zalves ezers – Rušonas ezers”). Lai organizētu tūristu un atpūtnieku plūsmu, to aktivitātes un 
samazinātu apmeklētāju radīto negatīvo ietekmi dabas lieguma teritorijā, dabas aizsardzības plānā ir 
paredzēts iekārtot laivu piestātnes, pludmali. Tādejādi, neskarot dabas lieguma dabas vērtības, ir 
iespēja veidot izziņas takas un kultūrvēsturisko objektu apskates vietas, kas atrodas Bicānu un Jašas 
ezera krastos. 
 
Lauksaimniecība. Lieguma teritorijā lauksaimnieciskā darbība nenotiek. Lauksaimnieciskās 
darbības uzsākšanai būtu nepieciešams transformēt esošās meža zemes tīrumos, kā rezultātā tiktu 
iznīcināti vērtīgie mežu biotopi Zeinišķu pussalā (1.4.3. apakšnodaļu Biotopi). Vienlaicīgi zemes 
lauksaimnieciskās izmantošanas gaitā ezeros plakaniskās noskalošanās rezultātā nonāktu biogēnās 
barības vielas un tiktu veicināta eitrofikācija un ezeru ūdens biotopu degradācija.                                          
 
Mežsaimniecība. Pēdējo gadu laikā mežsaimnieciskā darbība lieguma teritorijā nav notikusi. Pēdējo 
reizi krājas kopšana tika veikta 1998. gadā vienā nogabalā, apmēram 2 ha platībā. Patlaban, kamēr 
nav apstiprināts dabas aizsardzības plāns un dabas lieguma individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, saimnieciskā darbība iespējama saskaņā ar noteikumiem „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (LR Ministru 
kabinets, 415. noteikumi, 22.07.2003.). Taču ņemot vērā mežizstrādes negatīvo ietekmi (uz meža 
atjaunošanās periodu mainās veģetācijas tips, mikroklimatiskie, mitrinājuma un apgaismojuma 
apstākļi, kā rezultātā var tikt iznīcināti bioloģiski vērtīgi biotopi vai retu augu atradnes), nebūtu 
ieteicams to veikt. 

Zivsaimniecība. Bicānu un Jašas ezerā makšķerēšana notiek, ievērojot vispārējos makšķerēšanas 
noteikumus. Bicānu ezeram ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi (Bicānu ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, 2003). Rūpnieciskajai zvejai Bicānu ezerā katru gadu 
tiek noteikts zvejas rīku limits.Kopējā tīklu limita izmaiņas katru gadu veic Zemkopības ministrijas 
Valsts zivsaimniecības pārvalde. Tīklu limits 2003. gadam ir bijis noteikts 575 m. Pašlaik 
licencētāzveja Bicānu ezerā atbilstoši MK noteikumiem nr. 574, 2003.13.10., “Licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” nenotiek.  

Līdzšinējā Bicānu ezera zivsaimnieciskā izmantošana. Bicānu ezerā zveja ar rūpnieciskiem 
rīkiem notikusi jau pirms 1941. gada. Pēc kara veikta valsts zveja, izmantojot vadu, tīklus un 
murdus. No 1951. gada līdz 1986. gadam to veica valsts zivsaimniecība galvenokārt izmantojot 
vadu. Ezers apzvejots regulāri no 1951. gada līdz 1971. gadam un atsevišķos gados no 1975. gada 
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līdz 2002. gadam. No 1971. gada līdz 1989. gadam Bicānu ezers bija nodots lietošanā valsts 
zivsaimniecībai, bet 1992. gadā, kā arī 2001. un 2002. gadā ezeru apzvejoja individuālie zvejnieki. 
 Piecdesmitajos gados nozveja svārstījusies no 0,9 t līdz 7,6 t (vidēji – 2,7 t) gadā ar vidējo 
produktivitāti 17,2 kg no hektāra. Sešdesmitajos gados nozveja bijusi ievērojami zemāka – no 0,2 t 
līdz 3,9 t (vidēji – 1,2 t) gadā vai 7,8 kg/ha, septiņdesmitajos gados – no 0,1 t līdz 1,4 t (vidēji – 0,7 
t) gadā vai 4,3 kg/ha, astoņdesmitajos gados – no 0,2 t līdz 11,9 t (vidēji – 4,2 t) gadā vai 27,0 kg/ha. 
1992. gadā nozvejots 49 kg zivju vai 0,3 kg/ha, 2001. un 2002. gadā – 0,1 t gadā vai 0,7 kg/ha. 
Nozvejas svārstības galvenokārt skaidrojamas ar zvejas intensitātes mainīgumu (Bicānu ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, 2003). 

 
Zivju krājumu raksturojums un izmantošana. No 1951. gada līdz 2002. gadam, kad ezers 

apzvejots, vidējā produktivitāte bijusi samērā augsta – 11,0 kg/ha. Nozvejas pamatmasu veido plauži 
un raudas. Abām minētajām sugām šajos gados vidējā produktivitāte ir attiecīgi 3,7 kg/ha un 2,0 
kg/ha, atsevišķos gados sasniedzot plaužiem – 71,2 kg/ha un raudām – 9,8 kg/ha. Ievērojami mazāk 
nozvejotas līdakas – vidējā produktivitāte ir 1,1 kg/ha, vienā gadā sasniedzot – 7,1 kg/ha. Pārējo 
sugu zivis tika nozvejotas neregulāri vai ļoti maz. 
 2003. gada kontrolzvejā ar 22 – 35 mm tīkliem noķertas 6 sugu zivis, no kurām pēc masas: 
raudas – 35 %, līdakas – 27 %, plauži – 15 %, asari – 11 %, pliči – 8 % un ruduļi – 4 %. Ar 40 – 70 
mm tīkliem noķertas 2 sugu zivis, no kurām pēc masas: plauži – 68 %, un līdakas – 32 %. Kopumā, 
spriežot pēc kontrolzvejas rezultātiem, Bicānu ezera zivju krājumu pamatmasu veido plauži, raudas 
un līdakas, mazāk ir asaru, pliču un ruduļu. Kontrolzvejā uz 15 m garu tīklu ar linuma acu izmēru 22 
– 35 mm vidēji noķerts 0,4 kg zivju, bet uz 30 m garu 40 – 70 mm tīklu – 0,3 kg, kas ir slikts 
rezultāts Latvijas ezeriem vasaras sezonā un slikts arī atbilstoša tipa ezeriem.  
 Zivju augšanas tempa analīze (1951. – 2002.) liecina, ka, salīdzinājumā ar citiem Latvijas 
ezeriem, līdakām, pličiem un ruduļiem tas ir vidējs, bet plaužiem un raudām – starp vidēju un zemu. 
Zivju īpatsvars kontrolzvejās, kā arī to augšanas tempa rādītāji liecina, ka intensīvāk iespējams 
izmantot plaužu, raudu, asaru un līdaku krājumus. 
 Ezerā tiek zvejotas un makšķerētas zivis, izmantojot to pašatražošanos. Zivju krājumu 
mākslīga palielināšana netiek veikta. Oficiālas zivju ielaišanas Bicānu ezerā nav zināmas. 
Kontrolzvejā ar vēžu murdiem tika noķerti 37 platspīļu vēži. Vidējā nozveja uz vienu murdu – 1,2 
vēži, kas ir vidējs rezultāts Latvijas ezeriem. Vēžu garums svārstījās no 7,0 līdz 12,5 cm (vidēji – 
10,6 cm), bet svars no 11 g līdz 77 g (vidēji – 41 g). No kopēja noķerto vēžu skaita 84 % garums bija 
vienāds vai lielāks par 10 cm (minimālais pieļaujamais ķeršanas garums pēc 2001. gadā 
apstiprinātajiem Makšķerēšanas noteikumiem). Šo vēžu vidējais garums bija 11,0 cm, bet svars – 45 
g. Vēžu krājumi ezerā ir samērā labā stāvoklī (Bicānu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumi, 2003). 

Zivju barības bāze. Lai novērtētu zivju dabīgās barības bāzi Bicānu ezerā, 2003. gadā tika 
ievākti zooplanktona un zoobentosa paraugi. Tie ievākti 8 stacijās, lai aptvertu visus ezeram 
raksturīgos biotopus (dažādas gruntis, dziļumus utt.). Veikti aprēķini par īpatņu skaitu un biomasu.  

Izanalizējot ievākto materiālu, var secināt:  
• zooplanktona organismu skaits dažādās paraugu ievākšanas vietās svārstās no 61,5 tūkst. 

eks./m3 līdz 250,0 tūkst. eks./m3 un vidēji ezerā ir 118,5 tūkst. eks./m3, bet biomasa no 1,330 
g/m3 līdz 4,864 g/m3 un vidēji ir 2,394 g/m3; 

• zooplanktona organismu biomasu veido galvenokārt zarūsaiņi (Cladocera), kas sastāda 62,7 
% no kopējās biomasas, bet skaitliski dominē airkāji (Copepoda) – 49,1 % no kopējā 
organismu skaita; 

• zooplanktona organismu maksimālā biomasa konstatēta ezera seklajā piekrastes daļā ūdens 
slānī 0 – 1 m; 
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• Bicānu ezerā zooplanktons ir viduvēji attīstīts, un tā biomasu var raksturot kā vidēju, kas 
norāda, ka veģetācijas periodā zivju mazuļi un planktonēdājas zivis ir nodrošinātas ar barību;  

• zoobentosa organismu skaits ezerā svārstās no 700 eks./m2 līdz 4900 eks./m2 un vidēji 
sastāda 1762 eks./m2, bet biomasa – no 2,1 g/m2 līdz 7,4 g/m2 un vidēji sastāda 4,1 g/m2; 

• zoobentosa organismu izvietojums ezerā ir nevienmērīgs un atkarīgs no grunts sastāva – 
maksimālais zoobentosa īpatņu skaits un biomasa ir konstatēta smilšainās gruntīs ar dūņu 
piejaukumu ezera piekrastē; 

• dominējošā grupa ezera zoobentosā ir trīsuļodu kāpuri (Chironomidae), kas ir vērtīga 
bentisko zivju barība; 

• pēc zoobentosa organismu biomasas un īpatņu skaita rādītājiem Bicānu ezeru var raksturot 
kā vidēji bagātu (Bicānu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, 2003).  

Jašas ezers ir iekļauts ezeru sarakstā, kuros zvejas tiesības pieder valstij (Civillikuma II. 
pielikums, 1115. pants). Jašas ezeram nav izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi. 

Medības. Rušonas pagasta teritorijas mežus, zemes, līdz ar to ietilpstošos dabas lieguma mežus un 
ezerus iznomā kā medību tiesības lietotājs, šādi mednieku kolektīvi: medību kolektīvs “Lūsis” un 
“Mednieks”. Dabas lieguma medību objekti varētu būt pīles, meža cūkas, bebri. Pēdējo medību 
sezonu laikā lielas medības nav bijušas ne ezeros, ne Zeinišķu pussalā. Zeinišķu pussalā 2004. gada 
medību sezonas laikā tika nomedītas tikai pāris meža cūkas. Pīļu medības šī gada pīļu medību 
sezonas laikā arī nav bijušas lielas (2 – 3 mednieki), jo nav iespējams iebraukt ezerā laivu trūkuma 
dēļ. 

 
Dabas lieguma “Jašas un Bicānu ezers” kopējā platība ir 311 ha, apmēram 82% no kopējās 

dabas lieguma teritorijas aizņem abi ezeri. Aptuveni 15% dabas lieguma teritorijas klāj meži, no tiem 
aptuveni 5% bioloģiski vērtīgie meža nogabali.  

 
Dabas lieguma “Jašas - Bicānu ezers” īpaši aizsargājamie augi 

59. tabula1 
Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas konvencijas 

Mieturu hidrilla Hydrilla verticillata (L.f.) 
Royle 

1   +   

 
Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” īpaši aizsargājamie ķērpji 

60. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas konvencijas 
Parastais 

plaukšķērpis 
Lobaria pulmonaria 

(L.) Hoffm. 
2   +   

 
Cilvēka darbības mazskartie lapu koku un platlapju meža biotopi ar savdabīgu mikroklimatu, 

kam raksturīgs paaugstināts gaisa mitrums un citi faktori, nodrošina reto, apdraudēto un 
aizsargājamo ķērpju, sūnu un augu sugu eksistenci. Dabas liegumā konstatētais parastais 
plaukšķērpis (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) ir reta, gaisa mitruma un gaismas jūtīga, augstas 

                                                
1  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 
2  Sarkanās Grāmatas katalogs 
3  Eiropas Savienības direktīvas 
4  Bernes konvencija 
5  īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 
6  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 
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vērtības meža dabisko biotopu indikatorsuga gan Latvijā, gan Eiropā. Iekļauta Īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstā 2000. gada LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 396., pielikums nr. 1. 

 
Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” īpaši aizsargājamās sūnas 

61. tabula1 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 

konvencijas 
Zaļā divzobe Dicranum viride 

(Sull. et Lesq.) Li 
3 HD II I +   

 
Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” īpaši aizsargājamie zīdītāji 

62. tabula1 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 

konvencijas 
Bebrs Castor fiber L.  HD 

II;IV 
III    

 
Dabas lieguma teritorijā Eiropas nozīmes retas un aizsargājamas zīdītāju sugas - bebra (Castor 

fiber L.) attīstību veicina šai sugai piemērotie lapu koku mežu biotopi dabas liegumā. 
 

Dabas lieguma “Jašas - Bicānu ezers” īpaši aizsargājamie biotopi 
63. tabula1 

Latviskais 
nosaukums 

Natura 2000 
nosaukums 

Natura 2000 
kods 

Prioritāte 
Latvijas īpaši 

aizsargājamais 
biotops 

Eitrofi ezeru ūdeņi 
Dabīgi eitrofi ezeri ar 
iegrimušo ūdensaugu 
un peldaugu augāju 

3150 Nav  

Ozolu meži Ozolu meži 9160 Nav Jā 
Jaukti platlapju 

meži (dabiski, veci 
platlapju meži, 
atbilstoši DMB 

kritērijiem) 

Jaukti platlapju meži 9020 Ir Jā 

Pārmitri platlapju 
meži 

Pārmitri platlapju meži 91EO Ir Jā 

 
Dabas lieguma teritorijā raksturīgi un lielāko daļu lieguma teritorijas (82% no kopējās dabas 

lieguma teritorijas) aizņem stāvoši ūdeņi. Dabas liegumā meži aizņem aptuveni 16% no kopējās 
teritorijas platības. Dominē jaukti platlapju meži uz karbonātiskām, viegli trūdainām meža 
brūnaugsnēm, kuros sastop parasto apsi, parasto ozolu, parasto liepu, parasto osi un slapjie meži, 
kuros kopā ar melnalksni sastop purva bērzu, parasto osi. Nelielās platībās Zeinišu pussalā 
sastopamas ozolu audzes.

                                                
1  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 
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Dabas lieguma “Jašas un Bicānu ezers” apsaimniekošanas pasākumu plāns 
 

N.p.k. Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 
prioritāte; 

izpildes termiņš 

Potenciālie 
izpildītāji vai 

atbildīgais 
Nepieciešamie resursi 

Izpildes indikatori 

Mērķis: 
1. Nodrošināt īpaši aizsargājamo biotopu, sugu un indikatorsugu netraucētu attīstību dabas lieguma teritorijā 

1.1. Saglabāt Zeinišķu pussalas mežus to 
esošajās platībās  

pasākuma 
prioritāte – I 
1 reizi 5 gados 

Preiļu 
virsmežniecība 

Vides eksperta izmaksa 
dienā 25 Ls  

netraucēti dabiski faktori, dabisko 
meža biotopi, sugu sastopamība un 
daudzveidība 

1.2. Nemainīt zemes izmantošanas mērķi 
dabas liegumā ietilpstošajā Zeinišķu 
pussalas DA daļā privātajos zemes 
īpašumos 

pasākuma 
prioritāte – II 
pastāvīgi 

Zemes īpašnieki 1 ha appļaušana - 120 
Ls 

dabiskas pļavas, meži, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana 

1.3. Īpaši aizsargājamo sugu, meža un ūdeņu 
biotopu monitorings 

pasākuma 
prioritāte – I 
1 reizi 5 gados 

Preiļu 
virsmežniecība, 
DU, LDF u.c. 

VIDM reģistrēti vides 
eksperti, 
1 eksperta izmaksas 
dienā 
 ~ 62 Ls 

monitoringa atskaites, īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu 
inventarizācijas atskaites, kartes 

1.4. Veikt bebru populācijas monitoringu 
dabas lieguma teritorijā  

pasākuma 
prioritāte – I 
1 reizi gadā 

AS Latvijas valsts 
meži 
 

Viena apsekojuma 
izmaksa dienā 5 Ls 

bebru dambji, mājas un grauzumi 

 
2. Nodrošināt Bicānu un Jašas ezeru ūdens kvalitāti atbilstoši to izmantošanas mērķiem 

2.1.  Bicānu un Jašas ezera ūdens kvalitātes 
monitorings (hidroķīmiskā un 
hidrobioloģiskā analīze)  

pasākuma 
prioritāte – I 
1 reizi gadā 

LVĢMA 240 Ls par 1 
komplekso analīzi 

ūdens kvalitātes novērtējuma atskaite  

2.2. Slūžu rekonstrukcija uz Jašas upes lejpus 
iztekas no Jašas ezera, lai uzturētu ezeru 
hidroloģisko režīmu 

pasākuma 
prioritāte – I 
pastāvīgi 

Riebiņu novada 
dome  

Hidrotehniskās būves 
tehniskais projekts 
~ 50 000 

rekonstruēta hidrotehniskā būve uz 
Jašas upes lejpus iztekas no Jašas 
ezera. 
Ezera ūdens līmeņu svārstības būs 
starp maksimālo ūdens līmeni un 
minimālo ūdens līmeni. 
Biotopu kvalitāte 
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3. Nodrošināt organizatorisko un kontroles pasākumu izpildi dabas lieguma aizsardzībai 
3.1.  Sagatavot un izvietot informatīvās zīmes 

dabas lieguma apzīmēšanai dabā  
pasākuma 
prioritāte – I 
2006. gads 

Riebiņu novada 
dome, Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

1 zīme 20 Ls  izgatavotas un uzstādītas 5 zīmes 

3.2. Sagatavot un izvietot norādes zīmes ceļu 
krustojumos  

pasākuma 
prioritāte – II 
2006. gads 

Riebiņu novada 
dome 

1 zīme 200 Ls Izgatavotas un uzstādītas 3 norādes 
zīmes  

3.3. Izveidot labiekārtotas laivu piestātnes  Jašas 
un Bicānu ezera krastos  un izveidot 
pludmali Jašas ezera DR krastā pie laivu 
piestātnes 

pasākuma 
prioritāte – III 
2006., 2007. gads 

Riebiņu novada 
dome, sabiedriskā 
organizācija 
“Ezeru un ainavu 
apsaimniekošanas 
biedrība” 

~ 10 000 Ls labiekārtotas 2 laivu piestātnes un 1 
pludmale,  
dabas lieguma apkārtējās teritorijas 
tīrība 

3.4. Veikt teritorijas sakopšanu 
labiekārtotajās vietās 

pasākuma 
prioritāte – III 
2006., 2007. gads 

Riebiņu novada 
dome, Ezeru un 
ainavu 
apsaimniekošanas 

~ 200 Ls sakopta vide labiekārtotajās vietās 

3.5. Izveidot un izvietot atpūtas vietā un laivu 
piestātnēs (Gelenovas parks, Jašas 
iztekas DR krasts) dabas lieguma 
informatīvos stendus, nodrošinot 
informāciju par dabas liegumā aizliegtām 
darbībām, tā vērtībām  

pasākuma 
prioritāte – II 
2006. gads 

Riebiņu novada 
dome 

1 stends 270 Ls izgatavoti un uzstādīti 2 informatīvie 
stendi, 
apmeklētāju informētība un 
izglītotība, dabas lieguma iekšējās 
kārtības noteikumu ievērošana 

3.6. Atsevišķu informācijas avotu 
sagatavošana un izdošana (bukletu 
u.tml.) par dabas liegumu un tā vērtībām, 
ierobežojumiem teritorijas izmantošanā 
un aizliegtām darbībām,  
ieteicamajiem vidi saudzējošiem 
pasākumiem liegumam pieguļošajos 
zemes īpašumos, kā arī šīs informācijas 
ievietošana Preiļu rajona TIC mājas lapā 

pasākuma 
prioritāte – III 
2006., 2007., 
2008. gads 

Riebiņu novada 
dome 

3000 eksemplāru 
izdruka 400 Ls un citi 
izdevumi, kas saistīti ar 
informatīvā materiāla 
izdošanu un 
izplatīšanu; 
80 Ls informācijas 
sagatavošana HTML 
formātā INTERNETa 
vēstkopai 

Izdoti bukleti vai informācijas avoti,  
Informācija Preiļu rajona TIC mājas 
lapā 

3.7. Līguma noslēgšana starp Riebiņu pasākuma Riebiņu novada ~ 1000 Ls Līgums, Bicānu ezera licencētās 
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novada domi (Rušonas pagastu) un 
potenciālo licencētās makšķerēšanas 
organizētāju par licencētās 
makšķerēšanas organizēšanu Bicānu un 
Jašas ezerā, izstrādājot 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus Jašas ezeram  

prioritāte – II 
2006. gads 
 

dome, 
Licencētās 
makšķerēšanas 
organizētājs,  
Latvijas Zivju 
resursu aģentūra 

makšķerēšanas nolikums,  
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumi Jašas ezeram 

3.8. Dabas aizsardzības plāna pasākumu 
īstenošanas monitorings 

pasākuma 
prioritāte – II 
pastāvīgi 
 

Riebiņu novada 
dome vai dabas 
aizsardzības 
plāna ieviesējs, 
Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

atalgojums dabas 
aizsardzības pārvaldes 
speciālistam vai 
Riebiņu novada 
domes atbildīgajai 
amatpersonai, 
komandējuma 
izdevumi 

DAP paredzēto pasākuma izpilde 
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Dabas lieguma “Jašas un Bicānu ezers” apsaimniekošanas pasākumu plāna apraksts 
 

• Saglabāt Zeinišķu pussalas mežus to esošajās platībās. 
Dabas lieguma teritorijā saimnieciskās darbības neskartajām mežaudzēm, kas ir novērtētas kā 

dabisko meža biotopi un potenciāli dabisko meža biotopi ar tikai šiem mežiem raksturīgajām sugām 
(indikatorsugām) un konstatētajiem Eiropas nozīmes un Latvijas īpaši aizsargājamiem biotopiem ir 
noteikta to saglabāšana pašreizējās platībās. To saglabāšana, netraucējot to dabiskās attīstības gaitu, 
palielinās dabas lieguma lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, jo sevišķi Latgales reģionā 
(Preiļu, Rēzeknes rajoni), kas ir mazāk mežainais reģions Latvijā. 

Pasākuma īstenošanai paredzētie izdevumi saistīti ar tā izpildītāja Preiļu virsmežniecības vides 
eksperta (inspektora) dabisko meža biotopu (to struktūras elementu un indokatorsugu) apsekojumu: 
darbs un ceļa izdevumi. 

• Nemainīt zemes izmantošanas mērķi dabas liegumā ietilpstošajā Zeinišķu pussalas DA daļā 
privātajos zemes īpašumos. 

Dabas lieguma teritorijā meža un lauksaimniecībā neizmantojamo zemju (pļavu) platības nav 
lielas, aptuveni 3  ha no kopējās teritorijas platības. Lauksaimniecībā neizmantojamo zemes pieder 
privātajiem zemes īpašniekiem. Tāpēc, lai saglabātu dabas lieguma teritorijas ekosistēmu 
funkcionālo vienotību, zemes īpašniekiem ir paredzēts noteikt nemainīt zemes izmantošanas veidu.  

Lai palielinātu dabas lieguma bioloģisko daudzveidību, kā ieteicams pasākums būtu pļavu 
apsaimniekošana, tās pļaujot. Pasākuma paredzamās izmaksas ietver pļavu appļaušana.  

• Īpaši aizsargājamo sugu, meža un ūdeņu biotopu monitorings. 
Lai tiktu ievērotas aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības prasības (aizsargājamo sugu 

populācijas izplatībai atbilstoši apstākļi un biotopi, optimāls īpatņu skaits populācijā, aizsargājamā 
biotopa raksturīgās struktūras, areāla izplatības un biotopam raksturīgo sugu labvēlīga eksistence), 
tiek noteikts šādu aizsargājamo sugu un biotopu monitorings:  
� sīkpunktainās artonijas Arthonia byssacea Weigel Almq., parastā plaušķērpja Lobaria 

pulmonaria L. Hoffm., zaļās divzobes Dicranum viride Sull. et Lesq., Lindb. monitorings, kas ir 
ne tikai īpaši aizsargājamas sugas, bet arī augstas vērtības sugas dabisko meža biotopos; 

� lielā gludgliemeža Cochlicopa nitens Gallenstein, mirdzošās ūdensspolītes Segmentina nitida 
Müll monitoringu, kas ir īpaši aizsargājamās sugas un labi vides kvalitātes rādītāji; 

� biotopiem: jaukti platlapji meži, ozolu meži, pārmitri platlapju meži, kas ir galvenās dabas 
lieguma vērtības un aizsargājamo sugu eksistences nodrošinātāji; ezeri ar mieturaļģu Charophyta 
augāju, kā ar mieturu hidrillas Hydrilla verticillata L.f. Royle audzes Jašas un Bicānu ezerā, kuru 
eksistence ir atkarīga no ezera ūdens kvalitātes un hidroloģiskajām izmaiņām. 
Pēc vides ekspertu ieteikumiem dabas lieguma aizsargājamo sugu un biotopu monitoringā ir 

veicamas izmaiņas pēc nepieciešamības, balstoties uz jauniem pētījumiem. Pasākuma izmaksas 
veido vides ekspertu darbs un ceļa izdevumi. 

• Veikt bebru populācijas monitoringu dabas lieguma teritorijā. 
Lai novērtētu bebru Castor fiber L. populācijas stāvokli dabas lieguma teritorijā un tā darbības 

ietekmējošo raksturu uz dabas lieguma dabas vērtībām, tiek noteikts pasākums: bebru monitorings. 
Pasākuma izmaksas saistītas ar apsekojuma veicēja (Dienviddlatgales mežsaimniecība) darbu un 
ceļa izdevumiem. 

• Bicānu un Jašas ezera ūdens kvalitātes monitorings (hidroķīmiskā un hidrobioloģiskā 
analīze)  

Lai tiktu saglabāta Jašas un Bicānu ezera ūdens kvalitāte un atbilstība ūdens izmantošanas 
mērķiem, tiek paredzēts veikt ūdens kvalitātes monitoringu. Ieteicamie hidroķīmiskie un 
hidrobioloģiskie monitoringa parametri un izmaksas apkopotas tabulā Ūdens analīžu parametri un 
izmaksas (10. pielikums Ūdens analīžu parametri un izmaksas, pēc Latvijas vides, meteoroloģijas un 
ģeoloģijas aģentūras datiem). 
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Izdevumi, kas saistīti ar peldvietu ūdens kvalitates atbilstību noteiktajiem ūdens kvalitātes 
rādītājiem sedz Labklājības ministrija no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (MK noteikumi nr. 
300, 11.08.1998, Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi). 

• Slūžu rekonstrukcija uz Jašas upes lejpus iztekas no Jašas ezera, lai uzturētu ezeru 
hidroloģisko režīmu. 

Lai regulētu ūdens līmeņa svārstības, kas saistītas ar hidrotehnisko būvju darbību uz Jašas upes 
un lai mazinātu šo svārstību ietekmi uz Zeinišķu pussalas vērtīgajiem platlapju mežu biotopiem, 
gruntsūdens līmeņu pazemināšanās vai paaugstināšanās rezultātā, paredzēta slūžu rekonstrukcija uz 
Jašas upes. 

• Sagatavot un izvietot informatīvās zīmes dabas lieguma apzīmēšanai dabā. 
Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 415, 22.07.2003., Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” sagatavot un izvietot 5 informatīvās zīmes pie dabas 
lieguma robežas, t.i. Bicānu un Jašas ezeru krastos, jo dabas lieguma robeža iet pa ezeru krasta 
līniju. Zīmes ieteicams izvietot vietās, kuras pašlaik ir izveidojušās kā atpūtas vietas un plānotajās 
laivu piestātņu vietās (20. pielikums Dabas lieguma “Jašas un Bicānu ezers” apsaimniekošanas 
pasākumu karte). 

Pasākuma izdevumi saistīti ar zīmju izgatavošanu un uzstādīšanai paredzēto darbu. 
• Sagatavot un izvietot norādes zīmes ceļu krustojumos. 
Pasākums paredz sagatavot un uzstādīt 3 ceļa virziena norādes zīmes ceļu krustojumos 

sabiedrības informēšanai un dabas lieguma teritorijas atpazīstamībai dabā (20. pielikums Dabas 
lieguma “Jašas un Bicānu ezers” apsaimniekošanas pasākumu karte). 
Pasākuma izdevumi saistīti ar zīmju izgatavošanu un norāžu uzstādīšanai paredzēto darbu.  

• Izveidot labiekārtotas laivu piestātnes  Jašas un Bicānu ezera krastos, labiekārtot pludmali 
Jašas ezera DR krastā pie laivu piestātnes. 

• Veikt teritorijas sakopšanu labiekārtotajās vietās. 
Lai organizētu tūristu un atpūtnieku plūsmu, to aktivitātes un īstenojot  Riebiņu novada 

teritorijas plānojumā paredzēto tūrisma projektu, tai skaitā ūdenstūrismu, un samazinātu apmeklētāju 
radīto negatīvo ietekmi dabas lieguma teritorijā, tiek paredzēts labiekārtot 2 laivu piestātnes un 1 
pludmali (20. pielikums Dabas lieguma “Jašas un Bicānu ezers” apsaimniekošanas pasākumu karte). 

Laivu piestātnes, pludmales un citu labiekārtošanas elementu (piemēram solu, galdu, kā arī 
atkritumu urnu, ģērbtuves, tualetes u.c.) izgatavošanas un uzstādīšanas darbus ieteicams veikt pēc 
iepriekš izstrādāta projekta, lai tiktu saskaņotas un ievērotas vides aizsardzības prasības un ievērots 
vienots labiekārtojamo vietu stils. 

Pludmales ierīkošana un apsaimniekošana veicama ievērojot MK noteikumus nr. 300, 
11.08.1998, Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi.  

Pasākuma izdevumus veido projekta un dizaina izstrāde, izmantoto materiālu cenas, izveidošanai 
un uzstādīšanai nepieciešamais darbs, ceļa izdevumi un tie pasākuma īstenošanas laikā var mainīties. 

Teritorijas sakopšana labiekārtotajās vietās paredz laivu piestātņu un pludmales sakopšanas un 
atkritumu izvešanas darbus. Pasākumu izdevumus veido darba samaksa sakopšanas darbu veikšanai 
un atkritumu izvešanas pakalpojumi. 

• Izveidot un izvietot atpūtas vietā un laivu piestātnēs (Gelenovas parks, Jašas iztekas DR 
krasta pludmale) dabas lieguma informatīvos stendus, nodrošinot informāciju par dabas 
liegumā aizliegtām darbībām, tā vērtībām. 

Lai informētu dabas lieguma teritorijas apmeklētājus par dabas lieguma dabas vērtībām 
(aizsargājamām sugām, biotopiem), nenorādot to konkrētās atrašanās vietas, izveidot un izvietot 2 
informatīvos stendus (20. pielikums Dabas lieguma “Jašas un Bicānu ezers” apsaimniekošanas 
pasākumu karte). Informatīvajā stendā norādīt arī dabas lieguma teritorijas iekšējās kārtības 
noteikumus jeb aizliegtās un atļautās darbības. Sagatavoto informāciju nepieciešams saskaņot ar 
reģionālo vides pārvaldi vai arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 
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Pasākuma izdevumus veido stendu izgatavošana, uzstādīšanai paredzētais darbs, ceļa izdevumi. 
• Atsevišķu informācijas avotu sagatavošana un izdošana (bukletu veidā u.tml.) par dabas 

liegumu un tā vērtībām, ierobežojumiem teritorijas izmantošanā un aizliegtām darbībām, 
ieteicamajiem vidi saudzējošiem pasākumiem liegumam pieguļošajos zemes īpašumos, kā arī 
šīs informācijas ievietošana Preiļu rajona TIC mājas lapā. 

Lai informētu sabiedrību, dabas lieguma apmeklētājus un apkārtējās dabas lieguma teritorijas 
iedzīvotājus, ieteicams izstrādāt un izdot, kā arī ievietot interneta tīmeklī informatīvos materiālus par 
dabas liegumu un tā vērtībām, ierobežojumiem teritorijas izmantošanā un aizliegtām darbībām, 
ieteicamajiem vidi saudzējošajiem pasākumiem liegumam pieguļošajos zemes īpašumos. Tiem būtu 
jābūt pieejamiem Riebiņu novada domē, Rušonas pašvaldībā, bibliotēkās, kā arī pie citiem ar 
teritoriju saistītajiem apsaimniekotājiem (piemēram, atpūtas vietās u.c.). 

Pasākuma izdevumus veido informatīvā materiāla satura izstrādei, izdošanai, izplatīšanai un 
ievietošanai interneta tīmeklī paredzētais darbs un materiāli. 

• Līguma noslēgšana starp Riebiņu novada domi (Rušonas pagastu) un potenciālo licencētās 
makšķerēšanas organizētāju par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Bicānu un Jašas 
ezerā, iztrādājot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Jašas ezeram. 

Lai uzlabotu zivju resursu krājumus, kā arī veiktu organizētu makšķerēsanu Bicānu ezerā 
ieteicams Riebiņu novada domei noslēgt līgumu ar potenciālu licencētās makšķerēšanas organizētāju 
Bicānu ezerā.  

Ieteicams izstrādāt Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Jašas ezeram, novērtējot tā 
izmantošanas iespējas zvejai un makšķerēšanai, kā arī piesaistot potenciālo ezera apsaimniekotāju. 
Vai slēgt nomas līgumus par ezeru apsaimniekošanu un izstrādāt ezeru ekspluatācijas noteikumus. 

Pasākuma izdevumus veido Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes cena vai ezera 
ekspluatācijas noteikumu izstrādes cena (cenu aptauja vai konkurss). 

• Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošanas monitorings. 
Ieteicams dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošanas monitorings, lai novērtētu, vai DAP 

paredzēto pasākuma īstenošana atbilst plānotajiem pasākumiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Ja 
plānotie pasākumi nav bijuši pietiekami vai pasākumu veikšanai ir nepieciešams noteikt citus 
uzdevumus, tad nepieciešams labot plānu un noteikt jaunus pasākumus. 

Pasākuma izdevumus veido monitoringa veicēja darba samaksa. 
 

 
AIZSARGĀJAMAIS AINAVU APVIDUS “KAUČERS” 

 
Lauksaimniecība. Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers”teritorijā lauksaimniecība šobrīd ir maz 
attīstīta. Saimniecībās produkcija tiek audzēta personīgam patēriņam. Zemes gabali ir nelieli, zeme 
neauglīga. Teritorijā lauki ir pārvērtušies atmatās, kas pakāpeniski aizaug ar mežu. Iespējams, ka 
daļu no kādreizējām lauksaimniecības zemēm privātīpašnieki sāks izmantot medību saimniecības 
organizēšanai. 

Pēc centrālās statistikas pārvaldes 2006. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultātiem, 
lielāko daļu lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem aramzemes, kam seko ganības un pļavas. 
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57%

5%

20%

18%

Aramzeme Ilggadīgie stādījumi Pļavas Ganības
 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanas struktūra (dati uz 01.01.2006.) 

Mežsaimniecība. Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers” valsts meža platības apsaimnieko AS 
“Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība, privātos mežus – to īpašnieki. Saimnieciskās 
darbības intensitāte aizsargājamā ainavu apvidus teritorijā šobrīd nav intensīva. Izcirtumi veido 1.4% 
no meža zemēm. Saimnieciskā darbība vairāk tiek veikta privāto zemju īpašnieku mežos. Plašas 
kailcirtes teritorijā nav novērojamas. Kopumā mežsaimniecisko darbību intensitāti lielā mērā kavē 
mitrie meža masīvi un vietām paugurotās reljefa virsmas, nelielais meža ceļu blīvums, kas padara 
lielāko teritorijas daļu grūti pieejamu. Kopumā teritorijā vairāk tiek veiktas krājas kopšanas cirtes 
vidēja vecuma audzēs, visbiežāk egļu audzēs. Sastāva kopšanas cirtes pēdējos gados veiktas nelielos 
apjomos.  

 Tā kā meža nogabali teritorijā ir stipri fragmentēti, vairākos gadījumos iztrūkst tā saucamie 
“zaļie koridori”, kas traucē efektīvu meža faunas migrāciju. 

Tūrisms un atpūta. Teritorija ir piemērota tūrismam un atpūtai. Arī Rušonas pagasts savā teritorijas 
attīstības plānā atzīmē šo aktivitāti kā vienu no galvenajām. 

Aizsargājamo ainavu apvidus teritorija ir labvēlīga vide tūrisma un atpūtas attīstībai, ko 
nosaka: ainaviskā pievilcība. Teritorijas ainava bagāta paugurainēm un ezeriem, kas ir resurss 
rekreatīvā un izziņas tūrisma attīstībai. Reljefa formu saposmotības pakāpe kompleksā ar veģetāciju 
un iekšējiem ūdeņiem, nosaka ainavu gleznainību un Latgales augstienei raksturīgo pievilcību, kas 
piesaista tūristus to apskatei, fotografēšanai un citām aktivitātēm. Daudzi cilvēki cenšas apmeklēt arī 
zemes virsas augstākos punktus, paugurus vai skatu punktus, no kuriem paveras plašas panorāmas uz 
apkārtējām teritorijām. Diemžēl šādā rakstura potenciālie tūrisma objekti nav aprīkoti ar 
labiekārtojuma elementiem, kas ir nozīmīgākais attīstību ierobežojošais faktors - neattīstītā tūrisma 
apkalpes infrastruktūra, it īpaši zemā ceļu seguma kvalitāte.  
 
Zivsaimniecība. Aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā esošajiem ezeriem nav izstrādāti 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi līdz ar to apsekošanas rezultātā tika konstatēti nelikumīgi 
zivju iegūšanas veidi. Viens no apsaimniekošanas punktiem būtu valstij piederošajiem ezeriem 
izstrādāt šos noteikumus. 
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Medības. Rušonas pagasta teritorijas mežus, zemes, līdz ar to ietilpstošos aizsargājamo ainavu 
apvidus mežus un ezerus iznomā kā medību tiesības lietotājs medību kolektīvs “Mednieks.” Medību 
objekti galvenokārt ir pīles, meža cūkas, bebri, stirnas un aļņi. Pēdējo medību sezonu laikā lielas 
medības nav bijušas ne ezeros, ne pašā teritorijā. 

 
Aizsargājamā ainavu apvidus “Kaučers” īpaši aizsargājamie augi 

64. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG1 ES2 BK3 ĪAS4 MIK5 
Citas 

konvencijas 
Baltijas 

dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza baltica 

(Klinge) N.I.O 
4   +   

Stāvlapu 
dzegužpirkstīte 

Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soo 

4   +   

Mieturu hidrilla Hydrilla verticillata 
(L.f.) Royle 

1   +   

Gludsporu ezerene Isoetes lacustris L. 1   +   
Lēzeļa lipare Liparis loeselii (L.) 

Rich. 
3 HD II;IV I + +  

Purvāja vienlape Malaxis monophyllos 
(L.) Sw. 

3   +   

 
Aizsargājamā ainavu apvidus “Kaučers” īpaši aizsargājamie putni 

65. tabula1 

Aizsargājamā ainavu apvidus “Kaučers” īpaši aizsargājamās sēnes 
66. tabula1 

 
 

                                                
1  Sarkanās Grāmatas katalogs  
2  Eiropas Savienības direktīvas 
3  Bernes konvencija 
4
  īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 

5  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 

konvencijas 
Baltais stārķis Ciconia 

ciconia (L.) 
 BD I Ann II +   

Grieze Crex crex (L.) 2 BD I Ann II +   
Melnā dzilna Dryocopus 

martius (L.) 
 BD I  +   

Pelēkā dzilna Picus canus 
Gm. 

 BD I  +   

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 

konvencijas 
Plaisājošā 

rūtaine 
Xylobolus 
frustulatus 

(Pers.:Fr.) B 

1   + +  
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Aizsargājamā ainavu apvidus “Kaučers” īpaši aizsargājamie zīdītāji 
67. tabula1 

 
Aizsargājamā ainavu apvidus “Kaučers” īpaši aizsargājamās sūnas 

68. tabula1 

Nosaukums Latīn. nosaukums SG1 ES2 BK3 ĪAS4 MIK5 
Citas 

konvencijas 
Apaļlapu 
dumbrene 

Calliergon trifarium 
(Web. et Mohr) 

1   + +  

Īrijas 
merkija 

Moerckia hibernica 
(Hook.) Gott. 

1   + +  

Platlapu 
vijzobe 

Tortula latifolia Bruch 
ex Hartm. 

1   +   

Spīdīgā 
āķīte 

Hamatocaulis 
vernicosus (Mitt.) Hed 

2 HD II I + + Spīdīgā āķīte 

 
Aizsargājamā ainavu apvidus “Kaučers” īpaši aizsargājamie biotopi 

69. tabula6 

Latviskais nosaukums 
Natura 2000 
nosaukums 

Natura 
2000 kods 

Prioritāte 
Latvijas īpaši 

aizsargājamais 
biotops 

Sugām bagātas stāvās 
vilkakūlas Nardus stricta 
pļavas smilšainās augsnēs 

Sugām bagātas 
vilkakūlas pļavas 

smilšainās augsnēs 
6230 Ir Jā 

Zilganās molīnijas Molinia 
caerulea pļavas kaļķainās, 
kūdrainās vai mālainām 

augsnēm 

Molīnijas pļavas uz 
kaļķainām vai mālainām 

augsnēm 
6410 Nav Jā 

Minerālvielām bagāti avoti 
un avotu purvi 

 

Minerālvielām bagāti 
avoti un avotu purvi 

7160 Nav Jā 

Eitrofi ezeru ūdeņi 
Dabīgi eitrofi ezeri ar 

iegrimušo ūdensaugu un 
peldaugu augāju 

3150 Nav  

Sausas pļavas kaļķainās 
augsnēs 

Sausas pļavas kaļķainās 
augsnēs 

6210 Nav Jā 

Pārejas purvi Pārejas purvi un slīkšņas 7140 Nav  
Atmatu pļavas Sugām bagātas atmatu 6270 Ir  

                                                
1  Sarkanās Grāmatas katalogs 
2  Eiropas Savienības direktīvas 
3  Bernes konvencija 
4   īpaši aizsargājama suga saskaņā ar LR MK Noteikumiem 
5
  īpaši aizsargājama suga, kurai dibināms mikroliegums 

6
  Informācijas avots - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes uz 2006.gada martu. 

Nosaukums 
Latīn. 

nosaukums 
SG2 ES3 BK4 ĪAS5 MIK6 Citas 

konvencijas 
Bebrs Castor fiber L.  HD II;IV III    
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pļavas 
Sausieņu meži (dabiski, 

veci sausieņu meži, 
atbilstoši DMB kritērijiem) 

Boreālie meži 9010 Ir  

Ļoti auglīgas palieņu 
pļavas 

Eitrofas augsto lakstaugu 
audzes 

6430 Nav  

Jaukti platlapju meži 
(dabiski, veci platlapju 
meži, atbilstoši DMB 

kritērijiem) 

Jaukti platlapju meži 9020 Ir Jā 

Sugām bagātas stāvās 
vilkakūlas Nardus stricta 
pļavas smilšainās augsnēs 

Sugām bagātas 
vilkakūlas pļavas 

smilšainās augsnēs 
6230 Ir Jā 
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APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU KOPSAVILKUMS 
 

N.p.k. Pasākuma nosaukums 

Pasākuma 
prioritāte; 

izpildes termiņš 
 

Potenciālie 
izpildītāji vai 

atbildīgais 
Nepieciešamie resursi 

Izpildes indikatori 

 
1. AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS „KAUČERS” TERITORIJAS SUGU, BIOTOPU UN AINAVAS DAUDZVEIDĪBAS 
SAGLABĀŠANU, KĀ ARĪ TO ILGTSPĒJĪGU ATTĪSTĪBU - A 

A.1. Pļavu uzturēšana pļaujot 
un/vai noganot 92,7 ha platībā 

 

pasākuma 
prioritāte - I 
2008-2020 
 

Pļavu 
apsaimniekotāji 
 

ELVGF , valsts budžets 
(Eiropas Lauksaimniecības 
virzības un garantiju fonds) 
93 LVL/ha  
par zālāju noganīšanu; 
79 LVL/ha) par zālāju vēlo 
pļaušanu 

uzturēti un saglabāti pļavu 
biotopi,  indikatorsugu 
klātbūtne 
 

A.2 
 
 

Projekta izstrāde un realizācija -
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības 
modernizēšana Gaiļmuižā   

pasākuma 
prioritāte – I 
2008 - 2020 

Koordinē 
pašvaldības, 
sadarbībā ar RVP 
 

ERAF 
 

Projekts. Attīrīšanas iekārtu 
efektivitāte, ezera ūdens 
kvalitāte 
 

A.3 Projekta izstrāde un realizācija -
Centralizēta notekūdeņu savākšana un 
attīrīšans iekārtu izveide dārzkopības 
sabiedrības „Kaučera Galīši” teritorijā   

pasākuma 
prioritāte – I 
2008 - 2020 

Koordinē 
pašvaldības, 
sadarbībā ar RVP 
 

ERAF 
 

Projekts. Attīrīšanas iekārtu 
efektivitāte,  ezera ūdens un 
biotopu kvalitāte 
 

A.4 Bebru populācijas regulēšana pasākuma 
prioritāte – I 
1 reizi gadā 

AS Latvijas valsts 
meži, Mednieku 
kolektīvi 

Viena apsekojuma izmaksa 
dienā 5 Ls 

Caurplūduma nodrošinājums. 
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2. AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS „KAUČERS” ORGANIZATORISKO UN JURIDISKO, KONTROLES PASĀKUMU IZPILDE- B 
B.1.  Skaidri iezīmēt AAA 

robežas ar robežzīmēm 
pasākuma prioritāte 
– I 

Apsaimniekotāji 
sadarbībā ar Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

1 robežstabs 30.00 Ls  Izgatavotas un uzstādītas 6 
zīmes 

B.2. Pagasta teritorijas plānojumā 
iekļaut AAA robežas, zonējumu un 
ierobežojumus saimnieciskajai 
darbībai  

I Preiļu rajona, 
Riebiņu novads 

Pašvaldības budžeta līdzekļi Vienota informācija par AAA 
teritoriālplānojuma dokumentos 
 

B.3. Uzstādīti divi informatīvie stendi 
ar informāciju par AAA 

II 
2010 
 

DAP, Riebiņu 
novada dome 
 

ERAF, zemes īpašnieki 
un apsaimniekotāji; 
(viens stends 380 LVL) 

Izvietoti 2 informācijasstendi 
 

B.4 Salmeja ezera krastu sakopšana un 
uzraudzība 

I Riebiņu novada 
dome 

 Uzstādītas atkritumu urnas, 
sakopta Samejas ezera piekraste 

B.5 Projekta izstrāde un realizācija par 
rekreācijas vietu izveidi AAA 
„Kaučers”  

I Riebiņu novada 
dome 

ERAF 
 

Projekts ar detalizētu plānojumu 
par rekreācijas vietu izveidi 
teritorijā. 

B.6. Izveidot rekreācijas vietas atbilstoši 
teritorijas plānam 

I 
2008 - 2020 

Riebiņu novada 
dome 

 Labiekārtotas atpūtas vietas 

B.7. Atsevišķu informācijas materiālu 
sagatavošana par AAA „Kaučers” 
teritoriju 

pasākuma prioritāte 
– III 
2009., 2010., 2011. 
gads 

Teritorijas 
pārvaldes 
institūcija 
 

3000 eksemplāru izdruka 400 
Ls un citi izdevumi, kas saistīti 
ar informatīvā materiāla 
izdošanu un izplatīšanu; 
80 Ls informācijas 
sagatavošana HTML formātā  

Izdoti bukleti vai informācijas 
avoti,  
Informācija Preiļu rajona TIC 
mājas lapā 

B.8. Līguma noslēgšana starp Riebiņu 
novada domi un potenciālo 
licencētās makšķerēšanas 
organizētāju par licencētās 
makšķerēšanas organizēšanu 
Salmeja, Kaučers un Stupānu 
ezeros, izstrādājot zivsaimnieciskās 

pasākuma prioritāte 
– II 
 

Riebiņu novada 
dome, 
Licencētās 
makšķerēšanas 
organizētājs, 
Latvijas Zivju 
resursu aģentūra 

 Līgums, Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi 
Salmeja, Kaučers un Stupānu 
ezeriem 
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ekspluatācijas noteikumus  
B.9. AAA "Kaučers" ainavu 

apsaimniekošanas plāna izstrāde 
II 
2008-2020 

Pašvaldības, 
ainavu eksperti 

 Izstrādāts ainavu 
apsaimniekošanas plāns 

B.10. Darzkopības sabdierības „Kaučers” 
vietējo notekūdeņu novadīšanas 
kontrole 

I 
2008-2020 

Riebiņu novada 
dome, RVP 

Inspektora alga Sastādīti akti un protokoli. 
 
 

B.11. Aizasargājamo pļavu biotopu 
apsaimniekošanas pasākumu 
kontrole  

I 
2008-2020 
 

Nozares eksperti 
 

Lauku atbalsta dienests, 
LVAFA 

informācija par apsaimniekoto 
pļavu sugu sabiedrībām 
 

 
 
3. MONITORINGS AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS „KAUČERS”  - C 

C.1 Īpaši aizsargājamo sugu un ūdeņu 
biotopu monitorings (skat. 
pasākumu apraksta daļu) 

pasākuma prioritāte 
– I 
1 reizi 5 gados 

DU, LU, LDF, 
LVMĢA u.c. 

VIDM reģistrēti vides eksperti, 
1 eksperta izmaksas dienā 
 ~ 62 Ls 

monitoringa atskaites, īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu 
inventarizācijas atskaites, kartes 
 

C.2 
 

Ezeru ūdens kvalitātes monitorings 
(hidroķīmiskā un hidrobioloģiskā 
analīze) (skat. pasākumu apraksta 
daļu) 

pasākuma prioritāte 
– I 
1 reizi gadā 

LVĢMA, DU 240 Ls par 1 komplekso analīzi ūdens kvalitātes novērtējuma 
atskaite  

C.3 Dabas aizsardzības plāna 
pasākumu īstenošanas monitorings 

pasākuma prioritāte 
– II 
pastāvīgi 
 

Riebiņu novada 
dome vai dabas 
aizsardzības plāna 
ieviesējs, 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

atalgojums dabas aizsardzības 
pārvaldes speciālistam vai 
Riebiņu novada domes 
atbildīgajai amatpersonai 

DAP paredzēto pasākuma 
izpilde 
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AAA “Kaučers” apsaimniekošanas pasākumu plāna apraksts 
 
1. NODROŠINĀT AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS „KAUČERS” TERITORIJAS SUGU, 
BIOTOPU UN AINAVAS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANU, KĀ ARĪ TO ILGTSPĒJĪGU 
ATTĪSTĪBU. 
 
 A.1 Pļavu uzturēšana pļaujot un/vai noganot 92,7 ha platībā. 

Lai nodrošinātu dzīvās dabas daudzveidības un ainavisko vērtību saglabāšanos, nepieciešama 
regulāra dabisko aizsargājamo pļavu pļaušana vai ganīšana. Pļavu atjaunošanas un atbilstošas 
apsaimniekošanas rezultātā arī pārējā pļavu un ganību platība tuvāko 10 – 20 gadu laikā var 
veidoties par aizsargājamiem biotopiem. Veicot pļaušanu, jāievēro dzīvniekus saudzējošas pļaušanas 
metodes. Pļavās jāsaglabā atsevišķi augošie koki un vecie krūmi, visi nokaltušie vecie koki un to 
kritalas. Pļaušanu vēlams veikt vismaz 10 cm augstumā, lai pasargātu putnu mazuļus. Jāatceras, ka 
smalcināšanu nedrīkst veicināt kā vienīgo zālāju uzturēšanas pasākumu, priekšroka dodama nopļautā 
materiāla izvešanai no pļavām. Plānotā pasākuma veikšanai zemes īpašnieki var izmantot Latvijas 
lauku attīstības programmas 2007 – 2013 gadam, pasākumu „Agrovide” apakšpasākuma 
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos” ES maksājumus. Kontroli veic LAD.  
 
A.2 Projektu izstrāde un realizācija - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības modernizēšana 

Gaiļmuiža. 
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un būve ir ļoti nozīmīga Salmeja ezera ūdens kvalitātes 
nodrošināšanai, jo Gaiļmuižas esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāte ir zema.  
 
A.3 Projektu izstrāde un realizācija - centralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšanas iekārtu 

izveide Dārzkopības sabiedrības „Kaučera Galīši” teritorijā. 
Kaučera ezera krastā esoša dārzkopības sabiedrības „Kaučera Gailīši” teritorija strauji attīstās un tiek 
apdzīvota, kas rada papildus slodzi uz ezeru. Šajā apdzīvotajā vietā nav centralizētas kanalizācijas 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas. Līdz ar to notiek regulāra vietējo sadzīves notekūdeņu 
noplūde Kaučera ezerā. 
 

A.4. Bebru populācijas regulēšana 
Lai regulētu bebru Castor fiber L. populācijas stāvokli AAA teritorijā un tā darbības ietekmējošo 
raksturu uz dabas vērtībām, pārpurvojot galvenokārt meža teritorijas, tiek noteikts pasākums: bebru 
populācijas regulēšana. Pasākuma izmaksas saistītas ar apsekojuma veicēja (A/S Latvijas valsts 
meži, Dienvidlatgales mežsaimniecības, Rušonas pagasta Mednieku kolektīvi) darbu un ceļa 
izdevumiem. Bebru skaita regulēšana ar izšaušanu notiek atļautajā laikā, savukārt bebru aizsprostu 
nojaukšana neierobežotā laika periodā. 
 
2. NODROŠINĀT AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS „KAUČERS” ORGANIZATORISKO 
UN JURIDISKO, KONTROLES PASĀKUMU IZPILDI. 
 
B.1. Skaidri iezīmēt AAA robežas ar robežzīmēm  (skat. 4.1. pielikumu) 
Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 415, 22.07.2003., Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” sagatavot un izvietot 6 informatīvās zīmes pie AAA 



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

LIVLAND                        2008-2020                        96 

robežām. Zīmes ieteicams izvietot vietās, kuras pašlaik ir izveidojušās kā atpūtas vietas un ceļu 
krustpunktos (skat. 14. pielikumu). 
Pasākuma izdevumi saistīti ar zīmju izgatavošanu un uzstādīšanai paredzēto darbu. 
 
B.2. Pagasta teritorijas plānojumā iekļaut AAA robežas, zonējumu un ierobežojumus 

saimnieciskajai darbībai 
Zonējumam atbilstošais aizsardzības režīms jāiestrādā aizsargājamo ainavu apvidū ietilpstošo 
pagasta un novada teritorija plānojumā.  
 
B.3. Uzstādīti divi informatīvie stendi ar informāciju par AAA (skat. 4.1. pielikumu) 
Izgatavot un izvietot informācijas stendus, kuros atainota AAA shematiska robeža, informācija par 
vērtībām, tūrisma infrastruktūru un galvenajām atļautajām un aizliegtajām darbībām. Informācijas 
stendus vēlams izvietot lielākajās apdzīvotajās vietās AAA (Gaiļmuižā), kā arī pie Šnepstu pilskalna.  
Informatīvie stendi, informatīvās zīmes un norādes nepieciešamas, lai organizētu apmeklētāju 
plūsmu, informētu tos par ievērojamākiem apskates un infrastruktūras objektiem, atļautajām un 
aizliegtajām darbībām.  
Informatīvos stendus, zīmes un norādes dabas parka teritorijā jāveido pēc vienota standarta. 
Izgatavošanai iespēju robežās izmantojami dabai draudzīgi materiāli, taču vērā jāņem arī materiālu 
kalpošanas laiks. 
 
B.4 Salmeja ezera krastu sakopšana un uzraudzība ((skat. 4.1. pielikumu) 
Ir paredzēts veikt tīrīšanas darbus, lai savāktu nelegālās izgāztuves un citus atpūtnieku atstātus 
atkritumus. Kā arī veikt Salmeja ezera piekrastes uzraudzību, izvietot atkritumu urnu Salmeja ezera 
A piekrastē un 3 brīdinājuma zīmes par atkritumu mešanu  (skat. 4.1. pielikumu). 
 

B.5 Projekta izstrāde un realizācija par rekreācijas vietu izveidi AAA „Kaučers”  
Projekta ietvaros tiek izstrādāts detalizēts atpūtas vietas plānojums. Un līdz ar to vieglāk iegūt 
finansējumu. Šeit svarīgi paredzēt atpūtas vietas kapacitāti atkarībā uz cilvēku pieplūdumu. Pie 
plānošanas ir jāievēro visi dabas aizsardzības papamtprincipi, lai pēc iespējas mazāk ietekmēto 
apkārtējo vidi. 
 
B.6 Izveidot rekreācijas vietas atbilstoši teritorijas plānam  (skat. 4.1. pielikumu) 
Saskaņā ar Riebiņu novada teritorijas plānojumu AAA “Kaučers” teritorijā tiek paredzēts izveidot 
rekreācijas vietas, kas attēlotas 16. pielikumā. Šīs atpūtas un rekreācijas vietas ir jāplāno saskaņā ar 
visiem dabas aizsardzības noteikumiem un pamatnostādnēm. 
Lai organizētu tūristu un atpūtnieku plūsmu rekreācijas vietās un citu labiekārtošanas elementu 
(piemēram, solu, galdu, kā arī atkritumu urnu, ģērbtuves, tualetes u.c.) izgatavošanas un uzstādīšanas 
darbus ieteicams veikt pēc iepriekš izstrādāta projekta, lai tiktu saskaņotas un ievērotas vides 
aizsardzības prasības un ievērots vienots labiekārtojamo vietu stils. 
Pludmales ierīkošana un apsaimniekošana veicama ievērojot MK noteikumus nr. 300, 11.08.1998, 
Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi.  
Pasākuma izdevumus veido projekta un dizaina izstrāde, izmantoto materiālu cenas, izveidošanai un 
uzstādīšanai nepieciešamais darbs, ceļa izdevumi un tie pasākuma īstenošanas laikā var mainīties. 
Teritorijas sakopšana labiekārtotajās vietās paredz pludmales sakopšanas un atkritumu izvešanas 
darbus. Pasākumu izdevumus veido darba samaksa sakopšanas darbu veikšanai un atkritumu 
izvešanas pakalpojumi. 

 



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

LIVLAND                        2008-2020                        97 

B.7  Atsevišķu informācijas materiālu sagatavošana  par AAA „Kaučers” teritoriju 
Lai informētu sabiedrību, AAA “Kaučers” apmeklētājus un apkārtējās ainavu apvidus teritorijas 
iedzīvotājus ieteicams izstrādāt un izdot, ka arī ievietot interneta tīmeklī informatīvos materiālus par 
teritoriju un tā vērtībām, ierobežojumiem teritorijas izmantošanā un aizliegtām darbībām, 
ieteicamajiem vidi saudzējošajiem pasākumiem liegumam pieguļošajos zemes īpašumos. Tiem būtu 
jābūt pieejamiem Riebiņu novada domē, Rušonas pašvaldībā, bibliotēkās, ka arī pie citiem ar 
teritoriju saistītajiem apsaimniekotājiem (piemēram, atpūtas vietās u.c.). 
Pasākuma izdevumus veido informatīvā materiāla satura izstrādei, izdošanai, izplatīšanai un 
ievietošanai interneta tīmeklī paredzētais darbs un materiāli. 

 
B.8 Līguma noslēgšana starp Riebiņu novada domi (Rušonas pagastu) un potenciālo licencētās 

makšķerēšanas organizētāju par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Salmeja, Kaučers un 

Stupānu ezeros, izstrādājot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus 
Lai uzlabotu zivju resursu krājumus, kā arī veiktu organizētu makšķerēšanu AAA teritorijas ezeros 
ieteicams Riebiņu novada domei noslēgt līgumu ar potenciālu licencētās makšķerēšanas 
organizētājiem.  
Ieteicams izstrādāt Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Salmejas, Kaučera un Stupānu 
ezeram, novērtējot tā izmantošanas iespējas zvejai un makšķerēšanai, kā arī piesaistot potenciālo 
ezera apsaimniekotāju. Vai, slēgt nomas līgumus par ezeru apsaimniekošanu un izstrādāt ezeru 
ekspluatācijas noteikumus. 
Pasākuma izdevumus veido Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes cena vai ezera 
ekspluatācijas noteikumu izstrādes cena (cenu aptauja vai konkurss). 

 
B.9  AAA "Kaučers" ainavu apsaimniekošanas plāna izstrāde 
Lai izstrādātu vienotu teritorijas ainavas koncepciju, kas nodrošinās vienotu vēsturisko, tradicionālo 
kultūras, biodaudzveidības un ainavisko vērtību saglabāšanu, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām, 
zemes īpašniekiem un ainavu ekspertiem. Šāds plāns ir nepieciešams, lai saglabātu kultūrvēsturisko 
ainavu, atjaunotu to ainavu, kura ir degradējusies cilvēka darbības rezultātā. 

 
B.10 Dārzkopības sabdierības „Kaučera Gailīši” vietējo notekūdeņu novadīšanas kontrole 
Lai sekotu kā tiek ievērots pasākumu plāns par notekūdeņu centralizētas sistēmas ieviešanu 
dārzkopības sabiedrības „Kaučera Gailīši”, ir jāveic stingra kontrole. 
 

B.11  Aizsargājamo pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumu kontrole 
Lai uzzinātu, vai veiktie apsaimniekošanas pasākumi nodrošina labvēlīgu aizsardzības statusu pļavu 
biotopiem un sugām, un vajadzības gadījumā koriģētu tālāku apsaimniekošanas pasākumu veikšanu, 
nepieciešams īstenot apsaimniekošanas pasākumu kontroli,  ko veic LAD. 
 
3. MONITORINGU AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS „KAUČERS” AIZSARDZĪBAI - C 
 
C. 1. Īpaši aizsargājamo sugu un ūdeņu biotopu monitorings  
Lai tiktu ievērotas aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības prasības (aizsargājamo sugu 
populācijas izplatībai atbilstoši apstākļi un biotopi, optimāls īpatņu skaits populācijā, aizsargājamā 
biotopa raksturīgās struktūras, areāla izplatības un biotopam raksturīgo sugu labvēlīga eksistence), 
tiek noteikts 3.4.1. un 3.4.2 tabulā minētajām sugām un biotopiem 
 
 



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 

LIVLAND                        2008-2020                        98 

3.4.1. tabula. 
Monitoringa programmā iekļautie ES aizsargājamie biotopi 

Natura2000 Nosaukums Kods 
Sugām bagātas vilkakūlas pļavas smilšainās augsnēs 6230 
Molīnijas pļavas uz kaļķainām vai mālainām augsnēm 6410 
Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju 3150 
Sausas pļavas kaļķainās augsnēs 6210 
Pārejas purvi un slīkšņas 7140 
Sugām bagātas atmatu pļavas 6270 
Boreālie meži 9010 
Eitrofas augsto lakstaugu audzes 6430 
Mēreni mitras pļavas 6510 

3.4.2. tabula 
Monitoringa programmā iekļautie ES aizsargājamie sugas 

Nosaukums Latīn. nosaukums 
Baltais stārķis Ciconia ciconia (L.) 

Grieze Crex crex (L.) 

Melnā dzilna Dryocopus martius (L.) 

Pelēkā dzilna Picus canus Gm. 

Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.O 

Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 

Mieturu hidrilla Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 

Lēzeļa lipare Liparis loeselii (L.) Rich. 

Purvāja vienlape Malaxis monophyllos (L.) Sw. 

Lokanā najāda Najas flexilis 

Trejdaivu koraļļsakne Corallorrhiza trifida 

Lielziedu uzpirkstīte Digitalis grandiflora 

Spilvainais ancītis Agrimonia pilosa 

Kārpainais segliņš Euonymus verrucosa 

Gludsporu ezerene Isoëtes lacustris 

Atvašu saulrietenis Jovibarba globifera 

Gada staipeknis Lycopodium annotinum 

Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia 

Biezlapu virza Stellaria crassifolia 

Nosaukums Latīn. nosaukums 

Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.O 

Apaļlapu dumbrene Calliergon trifarium (Web. et Mohr) 

Īrijas merkija Moerckia hibernica (Hook.) Gott. 

Platlapu vijzobe Tortula latifolia Bruch ex Hartm. 

Spīdīgā āķīte Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hed 

Pļavas hipns Breidleria pratensis 

Īssetas nekera Neckera pennata 
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Pēc vides ekspertu ieteikumiem AAA aizsargājamo sugu un biotopu monitoringā ir veicamas 
izmaiņas pēc nepieciešamības, balstoties uz jauniem pētījumiem. Pasākuma izmaksas veido vides 
ekspertu darbs un ceļa izdevumi. 
 

C.3 Ezeru ūdens kvalitātes monitorings (hidroķīmiskā un hidrobioloģiskā analīze). 
Lai tiktu saglabāta ezeru ūdens kvalitāte un atbilstība ūdens izmantošanas mērķiem, tiek paredzēts 
veikt ūdens kvalitātes monitoringu. Ieteicamie hidroķīmiskie un hidrobioloģiskie monitoringa 
parametri un izmaksas apkopotas tabulā Ūdens analīžu parametri un izmaksas (4.2. pielikums Ūdens 
analīžu parametri un izmaksas, pēc Latvijas vides, meteoroloģijas un ģeoloģijas aģentūras datiem). 
Izdevumi, kas saistīti ar peldvietu ūdens kvalitātes atbilstību noteiktajiem ūdens kvalitātes rādītājiem 
sedz Labklājības ministrija no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (MK noteikumi nr. 300, 
11.08.1998, Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi). 
 
C.4 Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošanas monitorings 
Ieteicams dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošanas monitorings, lai novērtētu, vai DAP 
paredzēto pasākuma īstenošana atbilst plānotajiem pasākumiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Ja 
plānotie pasākumi nav bijuši pietiekami vai pasākumu veikšanai ir nepieciešams noteikt citus 
uzdevumus, tad nepieciešams labot plānu un noteikt jaunus pasākumus. 
Pasākuma izdevumus veido monitoringa veicēja darba samaksa. 
 
 

4.2.Virszemes ūdeņu kvalitāte plānošanas teritorijā 
 

Lielākā daļa no centralizētos pakalpojumus neizmantojošiem novada iedzīvotājiem 
notekūdeņus novada septiskajās tvertnēs vai izsmeļamās bedrēs, vai arī bez attīrīšanas tos izvada 
vidē. Tā kā šo sistēmu izbūve un izmantošana netiek stingri kontrolēta, notiek virszemes un arī 
pazemes ūdeņu piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem. Minētais fakts rada draudus to cilvēku 
veselībai, kuri sadzīves vajadzībām izmanto gruntsūdeņus, jo fekālais piesārņojums no viensētās 
esošajām sausajām tualetēm un lopu kūtīm, kā arī sadzīves notekūdeņi (galvenokārt sintētiskie 
mazgāšanas līdzekļi un pārtikas atkritumi) no viensētām piesārņo gruntsūdeņus, kas ar pazemes 
noteci nonāk akās. Centralizētajai ūdensapgādei izmantojamie artēziskie ūdens horizonti, kurus klāj 
ūdens vāji caurlaidīgie nogulumi, ir daudz drošāk aizsargāti no virszemes piesārņojuma. Artēziskie 
ūdeņi var tikt piesārņoti, galvenokārt, caur esošajiem neizmantotajiem urbumiem, ja netiek ņemtas 
vērā aizsargjoslu prasības. 
 Nepieciešams risināt arī notekūdeņu problēmu. Esošās ūdens attīrīšanas iekārtas ir 
novecojušas un nolietojušās. Notekūdeņu kvalitātes pašmonitoringa dati Riebiņu, Gailīšu un 
Stabulnieku ciematos atbilst 22.01.2002. MK noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī” izvirzītajām prasībām. Taču īpaši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija ir 
nepieciešama Sīļukalna, Silajāņu ciematos. Riebiņu novada ūdenssaimniecības attīstības detalizētāku 
parakstu skatīt nodaļā 3.14., sadaļā - plānotās darbības ūdenssaimniecības attīstībai Riebiņu novadā. 
Ņemot vērā, novada prioritāros un plānojumā iestrādātos mērķus attiecībā pret ūdensapgādes un 
kanalizācijas sakārtošanu un Riebiņu novada domes plānošanas nodaļas aktīvo dalību ES 
finansējuma piesaistē šīs jomas attīstībai, ir pamats pieņēmumam par ūdensapgādes un kanalizācijas 
lielāko problēmu risinājumu tuvākajā nākotnē.  

Attiecībā uz dzīvnieku novietnēm ar 10 un vairāk dzīvnieku vienībām, lai nepieļautu 
gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu, kūtsmēslu un skābbarības sulas novadīšanai un 
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uzglabāšanai ir jāievēro 27.07.2004. MK noteikumu Nr. 628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo 
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasības. 

2007. gadā tika izbūvēts aizsprosts uz Jašas upes, kas nodrošina ūdenslīmeņa vienmērīgu 
uzturēšanu Rušonas pagasta ezeros. Atjaunojamā būve ir izveidota tā, lai tiktu sasniegti šādi galvenie 
mērķi: 
• Jašezerā un Bicānu ezerā tiktu uzturēts pēc iespējas stabils normālais ūdens līmenis, kas būtu 

tuvu atzīmei 149.9 m BS; 
• Ūdens līmeņu svārstību amplitūda starp augstāko un zemāko ūdens līmeni ezeru sistēmā būtu 

pēc iespējas maza; 
• Minimālie caurplūdumi Jašas upē lejpus Kastīres hidromezglam būtu pēc iespējas stabili un 

palielināti; 
• Hidromezgla darbināšana būtu pēc iespējas vienkārša un varētu notikt praktiski automātiskā 

režīmā, saglabājot vides aizsardzības prioritātes un  kuru nevarētu  ietekmēt ūdeņu lietotāju 
nepamatotās ambīcijas;  

• Sekmētu novada perspektīvo attīstību un netraucētu nosusināšanas sistēmu darbību.  
Pārbaudot un salīdzinot virkni iespējamo variantu noskaidrots, ka iespējami labvēlīgāko 

hidroloģisko režīmu, kas atbilst minētajiem mērķiem, Jašas upē, kā arī Jašezerā, Bicānu ezerā un 
pārējos ar tiem saistītajos ezeros var sasniegt, atjaunojamo regulatoru veidojot automātiskas darbības 
ar salikta profila slieksni, kurš nodrošinās pavasara palu caurplūduma ar 1% atkārtošanās varbūtību, 
kā arī palielinās ekoloģiskā caurplūduma nodrošinājumu . 

Pēc hidrobiologa A. Urtāna atzinuma, aizsprosts-regulators nodrošinās pēc iespējas stabilu 
ūdens līmeni ezeros, kā arī vienmērīgāku ūdens noteci un radīs labvēlīgu skābekļa režīmu 
oksifīlajām ūdens bezmugurkaulnieku sugām dabas lieguma Jašas upē lejpus regulatora. Tādējādi 
minētā darbība veicinās bioloģiskās daudzveidības vērtības saglabāšanos un uzlabošanos dabas 
liegumos.  

Pēc mežu biotopu ekspertes Gundegas Jurānes vērtējuma Jaša upei nav raksturīgas palieņu 
pļavas, tā lielāko daļu sava tecējuma pavada vairāk vai mazāk izteiktā gravā. Pastāvīga, izlīdzināta 
ūdens notece var atstāt tikai labvēlīgu iespaidu uz mitruma mīlošajām augu un dzīvnieku sugām, 
kuras mīt upes krastos. Attiecībā uz Zeinišķu pussalu ar platlapju mežiem ir tā , ka pussalai visapkārt 
ir izteikts ~1-1.5 krasts un lai pussala applūstu ūdens līmenim jāpaceļas krietni augstāk. 

Riebiņu novada teritorijas plānojumā 2008.– 2020gadam paredzēts liegumā esošos ezerus 
iekļaut kopējā “Riebiņu novada kultūrvēsturiskie dārgumi” projektā, kas paredz ar ūdens tūrisma 
palīdzību iepazīt Riebiņu novadu (laivu tūrisma maršruts “Jašas ezers – Bicānu ezers – Kategrades 
ezers – Zolvu ezers – Rušonas ezers”). 1  

Riebiņu novadā ir izveidota iedzīvotāju brīvprātīgo biedrība “ Rušonas pagasta ezeru un 
dabas ainavas apsaimniekošanas biedrība”. Biedrībā var iestāties jebkurš cilvēks, kam nav 
vienaldzīga attieksme pret apkārtējo vidi. Biedrības mērķis ir - videi draudzīgas ilgtspējīgas un 

līdzsvarotas zivsaimniecības attīstības projekta izveide ezeru un upju apsaimniekošanā.  

Biedrības kompetencē ir sadarbības nodrošināšana ar Valsts inspekciju, policiju, 
zemessardzi. Jautājumu risināšana , kas saistīti ar zvejas kontroli, zivju resursu atjaunošanu, ezeru 
aizsardzību pret nelikumīgu zvejniecību, dažādu finansējumu piesaistei no fondiem. Zivju lomu, tai 
skaitā – makšķernieku lomu uzskaite. Prasību izstrādāšana un to ievērošanas kontrole sakarā ar 

                                                
1  Informācija no Ietekmes uz vidi novērtējums aizsprosta – regulatora atjaunošanai uz Jašas upes 

Rušonas pagastā Kastīres ciematā noslēguma ziņojuma. 
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motorlaivu , peldošo līdzekļu izmantošanu ezerā. Ezera un piekrastes antropogēnās slodzes ietekmes 
kontrole. Visas dokumentācijas vešana un kārtošana, apmācību organizēšana pagasta iedzīvotājiem, 
jautājumos , kas saistīti ar dabas aizsardzības problēmām.  
 Lai nodrošinātu aizsargjoslu ievērošanu ir jāveic to iezīmēšana novada 
teritoriālplānojumā(pašvaldība) un zemes īpašuma vai lietojuma plānos (Valsts zemes dienests), kā 
arī LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jānodrošina kontrole par to ievērošanu.  
Virszemes ūdeņu izmantošanas mērķi ir: 

� ūdens uzkrāšana un novadīšana, 
� tūrisma, sporta nodarbības un rekreācija, 
� ūdenssaimniecība, 
� ūdens ņemšana ugunsdzēsības vajadzībām. 

Būtiskākās problēmas:  
� augsts dzelzs saturs dzeramajā ūdenī; 
� artēzisko urbumu ilgstoša ekspluatācija un novecojušās iekārtas; 
� vaļējo urbumu (bezsaimnieka) atveru hermetizācijas un tamponāžas nepieciešamība; 
� nelegālie vidēji seklie un seklie urbumi pašvaldības teritorijā, kas nav apsaimniekoti saskaņā 

ar vides aizsardzības prasībām un var kļūt par potenciālu pazemes ūdeņu piesārņojuma 
avotiem. 

 
Artēziskie urbumi Sīļukalna pagastā 

70. tabula 
N.p.k. Urbuma nosaukums, Atrašanās vieta Gads / Dziļums (m) Zemes īpašnieks, (piederība) 

1. Seiļi 
76780030345 

1971/25 Jānis Seilis, darbojas 

2. Sondori 
76780030035 

1973/30 Edgars Stikāns, darbojas 

3. Sīļukalns 
76780030543 

1971/28 pašvaldība, darbojas 

4. Opolie 
76780050001 

1975/45 Ivars Zuicāns, darbojas 

5. Sīļukalns 
76780030226 

1969/45 Emīlija Madžule, darbojas 

6. Sīļukalns 
76780030226 

1973/30 Emīlija Madžule, tamponēts 

7. Kapenieki 
76780030040 

1965/25 Ārija Broka, darbojas 

8. Brokas 
76780010030 

1975/37 Maija Eriņa, darbojas 

9. Kassalieši 
76780040070 

1969/45 Leontīna Vovere, jātamponē 

10. Kassalieši 
76780040030 

 Anna Veipa, jātamponē 

11. Čaunāni 
76780010075 

  bezsaimnieka, jātamponē 
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Artēziskie urbumi Stabulnieku pagastā 
71. tabula 

N.p.k. Urbuma nosaukums, Atrašanās vieta Gads / Dziļums (m) Zemes īpašnieks, (piederība) 
1. Vilciņi 

76800010088 
1955/40 Aleksandrs Mežāriņš, darbojas 

2. Ūgaiņi-Puduļi 
76800020350 

1953 Jāzeps Ivanāns, darbojas 

3. Meža-Trūpi 
76800030112 

1979/45 Aivars Znotiņš, jātamponē 

4. Stabulnieki 
76800040436 

1972/30 Jāzeps Ivanāns, darbojas 

5. Stabulnieki 
76800040454 

1966/44 Pašvaldība, darbojas 

6. Stabulnieki 
76800040327 

1973/25 Arvīds Upenieks, darbojas 

7. Kauperi 
76800040373 

1966/35 Antons Grandāns, darbojas 

8. Krištobi 
76800020088 

1963/60 Jāzeps Ivanāns, darbojas 

9. Polkorona 
76800030228 

1962/60 Polkorona (pie daudz.mājas) 
darbojas 

10. Polkorona 
76800030024 

1983/55 Pāvels Puduls, darbojas 

Artēziskie urbumi Galēnu pagastā 
72. tabula 

N.p.k. Urbuma nosaukums, 
Atrašanās vieta 

Gads / Dziļums (m) Zemes īpašnieks, (piederība) 

1. Gribolva 
76480010001 

1967/30 Jāzeps Sermais, darbojas 

2. Galēni 
76480020239 

1971/40 Pašvaldība, darbojas 

3. Ošupe 
76480020118 

1965/45 Marija Gutāne, darbojas 

4. Galēni 
76480020551 

 Jānis Kupris, darbojas 

5. Galēni 
76480020005 

 Pēteris Vanags, darbojas 

6. Indāni 
76480020573 

1967/45 Jevģēnija Stikāne, darbojas 

7. Puncuļi 
76480030083 

 Marija Silkāne, jātmponē 

8. Soboļevka 
76480030241 

1971/50 Terentijs Ļitvjakovs, darbojas 

9. Bortnieki 
76480040215 

1986/45 Silvija Soboļeva, darbojas 

10. Lomi  Jānis Kupris, darbojas 
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76480040291 
11. Galēni 

764800200159 
1997/23 Pašvaldība, darbojas 

12. Ošupe 
76480020423 

 Emīlija Zepa, darbojas 

13. Ošupe 
76480020454 

 Antoņina Selicka, darbojas 

Artēziskie urbumi Riebiņu pagastā 
73. tabula 

N.p.k. Urbuma nosaukums, 
Atrašanās vieta 

Gads / Dziļums  
(m) 

Zemes īpašnieks, (piederība) 

1. Riebiņi “Skvēri” 
7662000800 

1971/40 Riebiņu novada dome, darbojas 

2. Riebiņi “Skvēri” 
7662000800 

1965/40 Riebiņu novada dome, darbojas 

3. Riebiņi “Dārziņiela” 
76620050806 

1964/55 Riebiņu novada dome, darbojas 

4. Duntišķi 
76620060136 

1968/40 Ivans Daņilovs, darbojas 

5. Leiniški 
76620030098 

1965/40 Agrofirma Turība, darbojas 

6. Zaseki 
76620050583 

1971/40 Agrofirma Turība, darbojas 

7. Aizupieši 
76620050445 

1975/40 Agrofirma Turība, darbojas 

8. Aizpurieši 
76620050402 

1987/41 Agrofirma Turība, darbojas 

9. Reinieki 
76620050196 

1983/35 Staņislavs Meluškāns, darbojas 

10. Baibas 
76620010063 

1971/35 Staņislavas Rubins, darbojas 

11. Kalnacki 
76620010238 

1970/35 Genādijs Harlamovs, darbojas 

12. Kalnacki 
76620010232 

1965/35 Anfiza Cvetkova, darbojas 

13. Zabegi 
76620020121 

1970/45 Monika Utināne, darbojas 

14. Zabegi 
76620020123 

1973/50 Matrjona Fadejeva, Anastasija 
Maslabojeva, darbojas 

15. Zabegi 
76620020123 

1973/50 Matrjona Fadejeva, Anastasija 
Maslabojeva, darbojas 

16. M.Rumpi 
76620010316 

1968/35 Ināra Upeniece, darbojas 

17. Opūgi 
76620070111 

1982/40 Pēteris Volonts, darbojas 

18. Petrovski 1965/40 Pašvaldība, jātamponē 
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76620080105 
19. L.Rumpi 

76620040135 
1965/35 Agrofirma Turība, darbojas 

20. Lielgavari 
76620070170 

1982/45 Agrofirma Turība, darbojas 

21. Lielgavari 
76620070170 

1983/45 Agrofirma Turība, darbojas 

22. Pieniņi 
76620010312 

1960/40 Pēteris Pastars, darbojas 

23. Riebiņi 
76620060103 

1964/82,5 Agrofirma Turība, darbojas 

 
Artēziskie urbumi Rušonas pagastā 

74. tabula 
Nr.
p.k. 

Urbuma nosaukums, 
Atrašanās vieta 

Gads/ 
Dziļums (m) 

Zemes īpašnieks (piederība) 

1 Jaunmuiža 
76700040124 

1967/110 J. Šņepsts, iekonservēts 

2 Geļenova 
76700090030 

1968/60 A. Luns, iekonservēts 

3 Kamenka 
76700070100 

1969/115 A. Vaivods, iekonservēts 

4 Grebeži 
76700120128 

1965/180 A. Ročāns, iekonservēts 

5 Liepnieki 
76700070144 

1973/150 Pašvaldība, iekonservēts  

6 Kastīre 
76700070018 

1969/115 M. Baško, iekonservēts 

7 Caici 
76700010030 

1976/60 B. Stupāns, iekonservēts 

8 Dorza 
76700010181 

 Pašvaldība, iekonservēts 

9 Gailīši 
76700010248 

1966/91 V. Utāns, darbojas 

10 Antonišķi 
76700030056 

1964/80 VRZ 

11 Antonišķi 
76700030059 

1965/60 V. Jaudzems, iekonservēts 

12 Kliškovas 
76700080007 

1969/58 V. Vaņina, darbojas 

13 Kastīre 
76700070044 

1983/125 J. Baško, darbojas 

14 Kamenka 
76700070101 

1969/115 A. Vaivods, iekonservēts 

15 Kamenka 
76700070101 

1983/125 A. Vaivods, iekonservēts 
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16 Kastīre 
76700070093 

1987/125 G. Stupāns, iekonservēts 

17 Sedeži 
76700080130 

1989/150 V. Jakovļevs, iekonservēts 

18 Kastīre 
76700070044 

1992/125 J. Baško, iekonservēts 

19 Bašķi 
76700110202 

1967/165 Pašvaldība, iekonservēts 

20 Bašķi 
76700110327 

1980/175 Pašvaldība, darbojas 

21 Kastīre 
76700070162 

2004/126 Pašvaldība, darbojas 

22 Ģeļenova 
76700090016 

2006 SIA „Ēdene LS”, darbojas 

Artēziskie urbumi Silajāņu pagastā 
75. tabula 

N.p.k. Urbuma nosaukums, 
Atrašanās vieta 

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 

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 
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Daļa urbumu netiek izmantoti un tos nepieciešams tamponēt, lai izvairītos no piesārņojošo 
vielu iekļūšanas gruntsūdeņos. Lielākajai daļai privātīpašnieku nav līdzekļu urbumu tamponēšanai, 
netiek izrādīta iniciatīva arī ūdens ņemšanas atļauju kārtošanai. Savukārt pašvaldības funkcijās un 
budžetā nav paredzēts kontrolēt šos jautājumus. Teritorijas plānojumā visas nedarbojošās akas, kas 
nav rezerves akas, atzīmētas kā perspektīvā slēdzamas – tamponējamas. 

Patērētā ūdens lietošanas bilanci nevar sastādīt, jo nav uzstādīti ūdens skaitītāji ūdens 
patērētājiem. Tāpēc ir iespējama neracionāla ūdens izmantošana. Ūdens apgādes sistēmas ciematos 
ir nolietojušās, tāpēc ir biežas ūdensapgādes sistēmas avārijas. Ūdens kvalitāte neatbilst noteiktajām 
prasībām. Ūdens netiek atdzelžots, jo nav atdzelžošanas iekārtu. Vienīgā atdzelžošanas stacija ir 
uzstādīta Sīļukalnā. 
 

4.3.Problēmas, kas saistītas ar īpaši aizsargājamiem dabas pieminekļiem 
 

Dižkoku aizsardzība jānodrošina saskaņā ar 22.07.2003. gada MK noteikumiem Nr. 415 
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Novada dižkokiem ir jānosaka 10 m aizsargjosla, kas pasargātu to sakņu sistēmu un 
nodrošinātu dižkoku tālāku eksistenci, kā arī būtu jāuzstāda atbilstošas informācijas zīmes 
(“ozollapa” - dabas piemineklis), kas informētu par dabas objekta aizsardzības statusu. Par vecajiem 
kokiem jāuzņemas īpašas rūpes, jo to skaits sarūk gan sakarā ar mežsaimniecisko darbību, kuras 
rezultātā kokus brieduma gados izcērt, gan arī saistībā ar veco koku dabisko bojāeju. 
 

Preiļu rajona, Riebiņu novada, Rušonas pagasta teritorijā atrodas sekojoši valsts 
nozīmes dižkoki (dabas pieminekļi): 

76. tabula 
SUGA 1. PARASTAIS OZOLS (QUERCUS ROBUR L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administratīvi teritoriālā vienība Rušonas pagasts 
Atrašanās vietas apraksts Kastīres ciems, 200m S no Rušonas pamatskolas, uz lauka 

uzkalniņa nogāzē. 
Apsekojuma datums 16.05.2005 
Datu avots Inta Putāne: Vides un reģionālās aizsardzības ministrija 
Apkārtmērs 6.37 
Veselības stāvoklis Neapmierinošs 
Statuss Dzīvs 
Apraksts Koka stumbrs nolauzts, palicis tikai ~ 3-3,5m augsts stumbrs, 

nedzīvs. 
SUGA 2. PARASTĀ PRIEDE (PINUS SYLVESTRIS L.) 
Administratīvi teritoriālā vienība Galēnu pagasts 
Atrašanās vietas apraksts Priževoitu ciems. 1600m S no Preiļu-Viļānu ceļa pagrieziena 

autobusu pietūras, 200m W no Stūrīšu mājas, kalna nogāzē 
Apsekojuma datums 20.08.1997 
Datu avots Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija 
Apkārtmērs 3 
Apkārtmēra mērīšanas augstums 1.3 
Augstums 22 
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Stumbru skaits 1 
Veselības stāvoklis Nav zināms 
Statuss Dzīvs 
Apraksts Kalns no W un S apkārt kokam norakts, saknes palikušas bez 

zemes, draud stiprākā vējā izgāzties, no 11m/h sadalās 2 
stumbros, 1.dzīvais zars 15mh. Atrodas uz Vilhelmīnes 
Pudules zemes, kalnu noraka 80.g. beigās, mežsargs grib 
koku 
nozāģēt. 

SUGA 3. PARASTĀ PRIEDE (PINUS SYLVESTRIS L.) 
Administratīvi teritoriālā vienība Galēnu pagasts 
Atrašanās vietas apraksts 100m E no Galēnu ambulances, kalna nogāzē, krūmos 
Apsekojuma datums 20.08.1997 
Datu avots Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija 
Apkārtmērs 2.58 
Apkārtmēra mērīšanas augstums 1.3 
Augstums 26 
Stumbru skaits 1 
Veselības stāvoklis Nav zināms 
Statuss Dzīvs 
Apraksts 1.dzīvais zars no 11mh, N pie pamata līdz 0.5m/h veidojas 

neliels dobums, 9mh uz NW atdalās resns zars, kas veido 2 
stumbrus, līdz tam stumbrs bez zariem, trupe. 

SUGA 4. VĪKSNA (ULMUS LAEVIS PALL.) 
Administratīvi teritoriālā vienība Sīļukalna pagasts 
Atrašanās vietas apraksts 200m W no Zirņu mājām, blakus kaimiņmājas klētīj, 30m N 

no dzīvojamās mājas 
Apsekojuma datums 15.08.1997 
Datu avots Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija 
Apkārtmērs 4.13 
Apkārtmēra mērīšanas augstums 1.3 
Augstums 25 
Stumbru skaits 1 
Veselības stāvoklis Nav zināms 
Statuss Dzīvs 
Apraksts 1. dzīvais zars 2m h, vainags vāzveidīgs, koks veselīgs. 
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Riebiņu novada potenciālie dižkoki 
77. tabula 

SUGA 5. PARASTAIS OZOLS (QUERCUS ROBUR L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administratīvi teritoriālā vienība Rušonas pagasts 
Atrašanās vietas apraksts 140m SSE no Šerespoles mājas meža un augstsprieguma 

līnijas malā. 
Apsekojuma datums 16.05.2005  
Datu avots Inta Putāne: Vides un reģionālās aizsardzības ministrija  
Apkārtmērs 4.8 
Apkārtmēra mērīšanas augstums 1 
Veselības stāvoklis Apmierinošs 
Statuss Dzīvs 
Apraksts Vesels, bojājumi netika konstatēti, 1,30m augstumā sānu 

novirzīts viens spēcīgs zars. 
SUGA 6. PARASTAIS OZOLS (QUERCUS ROBUR L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administratīvi teritoriālā vienība Rušonas pagasts 
Atrašanās vietas apraksts 60m no Šerespoles mājas SW stūra, mežmalā. 
Apsekojuma datums 16.05.2005  
Datu avots Inta Putāne:Vides un reģionālās aizsardzības ministrija  
Apkārtmērs 4.15 
Veselības stāvoklis Neapmierinošs 
Statuss Dzīvs 
Apraksts Trupes bojāts, koka stāvoklis slikts, pie saknes liels dobums, 

konstatētas nokaltuša koka pazīmes.  
SUGA 7. PARASTAIS OZOLS (QUERCUS ROBUR L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administratīvi teritoriālā vienība Rušonas pagasts 
Atrašanās vietas apraksts 100m no Šerespoles mājas, meža un augstsprieguma līnijas 

malā. 
Apsekojuma datums 16.05.2005  
Datu avots Inta Putāne: Vides un reģionālās aizsardzības ministrija  
Apkārtmērs 4.22 
Veselības stāvoklis Apmierinošs 
Statuss Dzīvs 
Apraksts 1 stumbrs, koka stāvoklis – apmierinošs, stumbra lejasdaļā 

konstatēts mizas bojājums. 
SUGA 8. PARASTAIS OZOLS (QUERCUS ROBUR L.) 
Lēmums LR MK, "Nr.415 "ĪADT vispārējie aizsardz. un izmant. 

not."", 2003 
Administratīvi teritoriālā vienība Rušonas pagasts 
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Atrašanās vietas apraksts 70m no Šerespoles mājas SW stūra, mežmalā, ar krūmiem 
aizauguša liekņā. 

Apsekojuma datums 16.05.2005  
Datu avots Inta Putāne: Vides un reģionālās aizsardzības ministrija  
Apkārtmērs 4 
Veselības stāvoklis Apmierinošs 
Statuss Dzīvs 
Apraksts 1 stumbrs, koka stāvoklis labs, ainaviski skaists koks, bet 

atrodas krūmiem aizaugušā teritorijā. 
SUGA TRĪS RIETUMU TŪJAS (THUJA OCCIDENTALIS L.) 
Lēmums LR Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārbaudes akts 

Nr.D272 par koku apsekošanu ārpus meža zemes, 12.10.2005. 
Administratīvi teritoriālā vienība Riebiņu pagasts 
Atrašanās vietas apraksts Zemes gabalā, kad.Nr.76620050785, Parka iela 3 

1)dzīvojamās mājas A pusē, Z daļā;  
2)dzīvojamās mājas A pusē, vidusdaļā;  
3)dzīvojamās mājas A pusē, D daļā;  

Apsekojuma datums 12.10.2005.  
Datu avots Inta Putāne: Daugavpils reģionālā vides pārvalde 
Apkārtmērs 1)kokam divi stumbri- 1,3m augstumā 0,86m un 1,02m; 

2)kokam trīs stumbri- 1,3m augstumā 0,62m,0,74m,0,64m; 
3)kokam trīs stumbri- 1,3m augstumā 0,52m,0,54m,0,86m. 

Veselības stāvoklis Koku stāvoklis labs 
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5. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS  
 

Riebiņu novada teritorijas plānojums un citi tam pakārtotie plānošanas dokumenti rada 
priekšnoteikumus novada teritorijas izmantošanai, dabas resursu apsaimniekošanai un dabas vērtību 
saglabāšanai. Ņemot vērā pašvaldības nospraustos mērķus un uzdevumus, kas ietverti gan teritorijas 
plānojumā, attīstības programmā un stratēģijā, kā arī iedzīvotāju ieteikumus, var atzīmēt, ka ar 
teritorijas plānojumu tiek risinātas novada teritoriālās attīstības problēmas.  
 Lielas platības Riebiņu novadā aizņem teritorijas, kas ietilpst NATURA 2000 aizsargājamo 
objektu sarakstā, kā arī citas dabīgas ekosistēmas (ezeri, ūdensteces, purvi un tml.). Teritorijas 
plānojumā nav paredzētas apjomīgas ražošanas vai citādi vidi degradējoša attīstība un kopumā ir 
ņemtas vērā ekosistēmu teritorijas. Tādējādi nav saskatāmas būtiskas vides problēmas saistībā ar 
plānošanas dokumentu. Tāpat teritorijas plānojumā ir ņemtas vērā un atzīmētas degradētās 
teritorijas, kurām nepieciešama rekultivācija. 

Ar plānošanu saistītās vides problēmas: 

� Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves un rekonstrukcijas nepieciešamība: 

Riebiņu novada upju, strautu un ezeru bioloģisko daudzveidību ietekmē neattīrītu vai daļēji 
attīrītu (pirmējā attīrīšana) sadzīves notekūdeņu novadīšana tajos no apdzīvotām vietām un 
viensētām. Īpaši tas būtu attiecināms uz Silajāņu ciematu, kur nedarbojas attīrīšanas iekārtas.  
 

� Zemnieku saimniecību kūtsmēslu un šķidrā mēslojuma glabātuves neatbilstība 
„Labas lauksaimniecības” prakses nosacījumiem: 

Fekālais piesārņojums no viensētās esošajām sausajām tualetēm un lopu kūtīm piesārņo 
gruntsūdeņus, bet ar virszemes un pazemes noteci nonākot ūdenstecēs un ūdenstilpēs veicina to 
ūdens kvalitātes pasliktināšanos un eitrofikāciju, kā arī rada piesārņojuma draudus 
decentralizēto (seklo aku) dzeramā ūdens apgādē. 
 

� Atkritumu problēmas: 
Pašlaik Riebiņu novada teritorijā nav nevienas darbojošās atkritumu izgāztuves, daudzās lauku 
saimniecībās joprojām nav pieejami atkritumu savākšanas konteineri. Neskatoties uz Riebiņu 
novada domes noslēgto līgumu ar SIA „Eko Latgale” par atkritumu savākšanu un 
transportēšanu uz Dienvidlatgales reģionālo atkritumu poligonu Daugavpils rajonā, joprojām 
daudzām saimniecībām nav iespējas nodot savus atkritumus.  
Privātīpašumā esošā SIA „Ābelītes” (skatīt 12. pielikumu) bijusī atkritumu šķirotavas teritorija 
neatbilst vides normām. Novada domes rīcībā nav instrumentu, lai piespiestu privātīpašnieku 
sakārtot objekta teritoriju atbilstoši visām vides prasībām, likvidējot situāciju, kad tiek 
degradēta gan vide, gan ainava (skat. 7. attēlu).  

Apsekošanas laikā tika secināts, ka atkritumu konteineru nepieejamība lielā mērā veicina 
iedzīvotāju nesaudzīgu attieksmi pret dabu, piesārņojot apkārtējo vidi ar atkritumiem: 

���� Sīļukalna pagasta centrā - pie daudzdzīvokļu mājas; 
� Gelenovas dabas parkā - vecajā muižas pagrabā; 
� Gar Bicānu ezeru - plastikāta plēves gabali u. c. 
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7. attēls 

 
 

� Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas: 

Pēc LVA datiem Riebiņu novadā ir vairākas potenciāli piesārņotas teritorijas (skatīts 2007. g. 
septembrī), kā potenciāli piesārņotas minētas: 

� A. Stubura zemnieku saimniecība „Kļavas” ar platību 4741 m2 Rušonas pagastā, kas 
nodarbojas ar koksēšanas produktu ražošanu. Ģeoloģiskā situācija ražotnes vietā - 
smilts, mālsmilts, bet tuvākā māja un aka atrodas 50 m attālumā; 

� SIA „Angro” Rušonas pagastā nodarbojas ar koksnes lokšņu un taras dēlīšu ražošanu. 
Uzņēmumā darbojas kokapstrādes iekārtas, kurās tiek pārstrādāts vairāk nekā 3000 
m3 zāģbaļķu gadā un saražotā produkcija pārsniedz 1000 m3 gadā. Tuvākā māja un 
aka atrodas 800 m attālumā. 

Teritorijas apsekošanas gaitā vēl tika konstatētas šādas potenciāli piesārņotas vietas:  
� SIA „Turība” piederošā graudu kalte Riebiņu pagastā, kura daļēji darbojas ar naftas 

produktu apkuri, kaltēšanas laikā radot potenciālu gaisa piesārņojumu;  
� SIA „Turība” piederošie padomju laiku lauksaimniecības kompleksi (fermas, bijušās 

noliktavas); 
� Rekultivēto atkritumu izgāztuvju teritorijas: 

� Riebiņu pagastā atkritumu izgāztuve ”Skangeļi”, 
� Stabulnieku pagastā atkritumu izgāztuve “Pastari, 
� Galēnu pagastā atkritumu izgāztuve “Galēni”. 

� u.c. 
Novadā ir ļoti daudz ainavu degradējošo teritoriju, pārsvarā tās ir padomju laika 

lauksaimnieciskās būves, celtnes, arī bijušās DUS (sīkāku informāciju skatīt nodaļā 6.2.). 
 

� Natura 2000 teritorijas: 

No četrām Riebiņu novadā esošajām ĪADT dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti tikai divām ĪADT – 
„Lielais Pelēčāres purvs” un „Jašas - Bicānu ezers”; nav izstrādāti arī individuālie 
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aizsardzības un izmantošanas noteikumi; līdz ar to spēkā ir īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas nosaka veselu virkni 
aizliegumu un ierobežojumu; tādejādi plānošanas dokumentā nevar iestrādāt ĪAD teritoriju 
apsaimniekošanas un dabas vērtību izmantošanas pasākumus (piem., izziņas vai dabas takas 
ierīkošana), ņemot vērā gan novada, gan vietējo iedzīvotāju ekonomiskās intereses. Uz doto 
brīdi ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns aizsargājamo ainavu apvidum „Kaučers”, kas tiks 
apstiprināts 2008. gadā. Riebiņu novada teritorijas attīstībā paredzētās saimnieciskās 
darbības, kas plānotas ĪADT robežās, jāizvērtē, vai tās nerada negatīvu ietekmi uz vidi. Pirms 
saimnieciskās darbības uzsākšanas vai paplašināšanas vēlams konsultēties ar vides 
aizsardzības speciālistiem, lai minimizētu iespējamo ietekmi. 

 
Ir svarīgi atzīmēt, ka minētās problēmas ietverot Riebiņu novada teritorijas plānojumā, šī 

teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas gaitā pagasta iedzīvotājiem ir dota 
iespēja izvērtēt šīs problēmas, to risinājuma ceļus un iesniegt savus priekšlikumus.   
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6. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 
 

6.1. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi 
 

Latvija ir ratificējusi virkni Starptautisku konvenciju, tādējādi apņemoties dot savu 
ieguldījumu šajos dokumentos nosprausto mērķu īstenošanai. Uz Riebiņu novada teritorijas 
plānojumu ir attiecināmi sekojošu konvenciju mērķi: 

� Riodežaneiro konvencija (Konvencija par bioloģisko daudzveidību) Latvijā 
pieņemta un apstiprināta ar likumu “Par 1992. gada 5. jūnija Riodežaneiro 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību” (08.09.1995.). Šīs konvencijas uzdevumi ir 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana. 
Galvenais uzdevums dalībvalstīm - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un tās 
ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēģijās, plānos 
un programmas un nepieciešamo stratēģiju un citu dokumentu izstrādāšana; 

 
� Ramsāres konvencija (Konvencija par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā 
ūdensputnu dzīves vidi) Latvijā pieņemta un apstiprināta ar likumu "Par 1971. gada 
2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu 
dzīves vidi", ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2002.gada 13.novembrim 
(05.04.1995). Konvencija nosaka, kas ir mitrāji un ūdensputni. Šīs konvencijas 
izpratne mitrāji ir platības ar purviem, dumbrājiem vai ūdeņiem, kuri var būt dabiski 
vai mākslīgi veidojušies, pastāvīgi vai īslaicīgi. Konvencijas izpratnē ūdensputni ir 
putni, kas atkarīgi no mitrājiem, tāpēc nepieciešama to aizsardzība. Šī starptautiskā 
dokumenta ievērošana Riebiņu novadam ir saistāma ar faktu, ka Riebiņu novada 
teritorijā atrodas Natura 2000 sarakstā iekļautā īpaši aizsargājamā teritorija „Lielais 
Pelečāres purvs”, kas ir novērtēts kā starptautiski nozīmīga mitrzeme. 

 
� Bernes konvencija (Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 

aizsardzību) Latvijā pieņemta un apstiprināta ar likumu “Par 1979. gada Bernes 
Konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu” (17.12.1996). 
Konvencijas mērķi ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši 
tās sugas un dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, un 
veicināt šādu sadarbību. Īpašs uzsvars likts uz apdraudētajām un izzūdošajām sugām, 
tai skaitā apdraudētajām un izzūdošajām migrējošajām sugām; 

 
� UNESCO konvencija (Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma 

aizsardzību) Latvijā pieņemta un apstiprināta ar likumu “Par Konvenciju par 
pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību” (17.02.1997), tā definē jēdzienu 
„dabas mantojums” un nosaka sekojošus uzdevumus tā aizsardzībai: 

• dabas pieminekļi – fizikāli un bioloģiskie veidojumi vai šādu veidojumu 
grupas ar īpašu, universālu estētisku vai zinātnisku vērtību;  

• ģeoloģiski vai fizioģeogrāfiski veidojumi un noteiktas zonas – 
apdraudētu augu un dzīvnieku sugu dzīves vietas ar īpašu zinātnisku vai 
saglabāšanas nozīmi;  

• dabas teritorijas, kam īpašas nozīmes universālas vērtības no zinātnes, 
saglabāšanas vai dabas skaistuma viedokļa;  

• valsts pienākums ir tās teritorijā nodrošināt kultūras un dabas 
mantojuma identifikāciju, aizsardzību, konservāciju, popularizēšanu un 
saglabāšanu nākošajām paaudzēm. Tādēļ maksimāli jāizmanto esošie 
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valsts resursi un nepieciešamības gadījumā arī starptautiskā palīdzība un 
sadarbība.  

• lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku kultūras un dabas mantojuma 
aizsardzību, konservāciju un popularizēšanu, šīs konvencijas dalībvalstis 
atbilstoši katras valsts apstākļiem centīsies:  

• īstenot atbilstošu politiku, kuras mērķis būtu kultūras un dabas 
mantojumam piešķirt noteiktas funkcijas sabiedrības dzīvē, kā arī iekļaut 
šī mantojuma aizsardzību plānošanas programmās;  

• izveidot, ja tādu nav, vienu vai vairākus kultūras un dabas mantojuma 
aizsardzības, konservācijas un popularizēšanas dienestus ar atbilstošu 
personālu un līdzekļiem;  

• attīstīt zinātniskos un tehniskos pētījumus, lai valsts spētu novērtēt un 
novērst kultūras un dabas mantojumam draudošās briesmas;  

• veikt atbilstošus juridiskus, zinātniskus, tehniskus, administratīvus un 
finansu pasākumus, lai atklātu, aizsargātu, konservētu, popularizētu un 
atjaunotu šo mantojumu;  

• atbalstīt nacionālo un reģionālo centru izveidošanu un attīstību, kas 
sagatavo speciālistus kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas jomās 
un veicina attiecīgus zinātniskos pētījumus. 

 
� Orhūsas konvencija (Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību 

lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem) Latvijā pieņemta un apstiprināta ar likumu “Par 1998. gada 25. jūnija 
Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (18.04.2002.). 
Konvencija nosaka sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu attiecības saistībā ar vides 
jautājumiem, sevišķi pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs. Riebiņu novadā, ņemot vērā, vides vērtības kā 
ilgtspējīgu un vērtīgu resursu, informācijas sniegšana no novada pārvaldes 
pārstāvjiem ir augsta- novada domē darbojas vides speciālists, kas veido 
atgriezenisko saiti ar novada iedzīvotājiem vides jautājumu risināšanā, par vides 
aktuālajiem un iedzīvotājiem saistošajiem jautājumiem tiek regulāri ziņots Riebiņu 
novada domes informatīvajā izdevumā „Riebiņu novada ziņas” un izveidotajā novada 
mājas lapā www.riebini.lv . 

 
� Eiropas Savienības Direktīva “Par sugu un biotopu aizsardzību” 92/43/EEC no 

1992. gada 21. maija un Komisijas 1991. gada 6. marta Direktīva, ar ko groza 
Padomes Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (91/244/EEK). 
Direktīvas mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, veicot dabisko 
biotopu, faunas un floras aizsardzību. Direktīvas paredz, ka katrai dalībvalstij ir 
jāizveido aizsargājamo dabas teritoriju tīkls (saukts par NATURA 2000), kas 
nodrošinātu direktīvu pielikumos minēto sugu un biotopu adekvātu aizsardzību. 

 
Riebiņu novadā atrodas četras NATURA 2000 teritorijas:  

� Lielais Pelēčāres purvs - kas ir nozīmīga melnkakla gārgales, melnais stārķa, peļu 
klijāna, medņa, rubeņa, mazais ērgļa, pļavas lijas un citu putnu dzīves vieta. 
Konstatētas arī ES šādas biotopu direktīvas sugas kā lielais tritons un zirgskābeņu 
zilenītis; 
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� Rušonas ezera salas - sastopamas Latvijā un Eiropā aizsargājamas augu sugas - 
lielziedu uzpirkstīte, mieturu hidrilla, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, ūdeņu 
ēkšķuzāle; 

� Jašas - Bicānu ezers - konstatēta Eiropā reta sūnu suga – zaļā divzobe; 
� Aizsargājamais ainavu apvidus „Kaučers” - izveidots vismaz 14 aizsargājamas augu 

aizsardzībai un šī apvidus teritorijā atrodas vienīgā, aizsargājamās sūnu sugas - 
platlapu vijzobes - atradne Baltijā. 

 
6.2. Nacionālie vides aizsardzības mērķi un to integrēšana novada teritorijas plānojumā 

 
Ministru kabineta rīkojums Nr. 436 (15.08.2002.) nosaka Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

pamatnostādnes visās galvenajās nozarēs. 

Globālie ilgtspējīgas attīstības politiskie principi ir definēti Riodežaneiro Deklarācijā. 
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības mērķi izriet no šiem principiem, tās ģeopolitiskās vietas pasaulē, 
dabas īpatnībām, sociālās un ekonomiskās attīstības pieredzes un pašreizējā stāvokļa. Tie ir: 

� Latvijai jāveido labklājības sabiedrība, kura augstu vērtē un attīsta demokrātiju, 
līdztiesību, godīgumu un savu kultūras mantojumu; 

� Latvijai jāveido stabila tautsaimniecība, kas nodrošina sabiedrības vajadzības, vienlaicīgi 
panākot, lai ekonomiskās izaugsmes tempi pārsniegtu vides piesārņojuma un resursu 
patēriņa tempus; 

� Latvijai jānodrošina droša un veselību neapdraudoša vide pašreizējai un nākamajām 
paaudzēm; 

� Latvijai jānodrošina pietiekami pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un 
ekosistēmu aizsardzībai; 

� Latvijai sabiedrībā jāattīsta atbildīga attieksme pret dabas resursiem un nepārtraukti 
jāpaaugstina resursu izmantošanas efektivitāte; 

� Latvijai no starptautiskas palīdzības saņēmējas valsts pakāpeniski jākļūst par valsti, kas 
spēj pati nodrošināt savas vajadzības un nepieciešamības gadījumā pat sniegt palīdzību 
citām valstīm; 

� Latvijai jānodrošina vides jautājumu integrācija un jāattīsta plašs vides politikas līdzekļu 
pielietojums visās citās nozaru politikās; 

� Latvijai jānodrošina, lai tirgus ekonomikas mehānismi kalpotu ilgtspējīgai attīstībai; 

� Latvijai jānodrošina sabiedrības līdzdalība ilgtspējīgas attīstības procesos; 

� Latvijai nepārtraukti jānovērtē tās progress noteikto ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanā. 

Saskaņā ar šo rīkojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2002. gada 
beigām tika uzdots izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā Vides politikas plānu, ņemot vērā šīs 
pamatnostādnes, kā arī Eiropas Komisijas 6. Vides rīcības programmu. Pašlaik ”Nacionālas vides 
politikas plāns 2004. - 2008.gadam” ir dokuments , kurā tiek formulēti vides aizsardzības principi, 
galvenie politikas mērķi un rīcības to sasniegšanai, par galveno uzdevumu nosakot cilvēku veselības 
labvēlīgu dzīves apstākļu nodrošināšanu, kas gala rezultātā palielinās mūža garumu un uzlabos 
iedzīvotāju veselības un labsajūtas stāvokli. Minētais dokuments nosaka arī būtiskākās problēmas un 
vides politikas mērķus nacionālā līmenī, kuri ir aktuāli arī Riebiņu novadā. 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006. – 2012. gadam: 

� jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta tīrās tehnoloģijas; 

� jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība;  
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� atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija; 

� atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī 
personu manta; 

� jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī jānodrošina 
slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija. 

Galvenās rīcības jomas atkritumu apsaimniekošanas jomā plānā minētajā laika periodā būs 
saistītas ar sekojošu atkritumu veidu apsaimniekošanu: 

� sadzīves atkritumi;  

� izlietotais iepakojums;  

� bīstamie atkritumi; 

� izlietotās baterijas un akumulatori;  

� polihlorētie bifenili un polihlorētie terfenili;  

� naftas produktu atkritumi;  

� nolietotās automašīnas;  

� medicīnas atkritumi;  

� bioloģiski noārdāmi atkritumi;  

� elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;  

� azbesta šķiedras saturoši atkritumi. 

Kopumā novada teritorijas plānojums atbilst Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2006. 
- 2012. gada mērķiem. Saskaņā ar apsaimniekošanas plāniem ir slēgtas un rekultivētas atkritumu 
izgāztuves, jau darbojas un saskaņā ar teritorijas plānojumu tiks attīstīta dalīta atkritumu savākšanas 
sistēma, iekļauta fermu rekultivācija, kas risinās azbesta šķiedru saturošo atkritumu savākšanu. 
Ieteicams iekļaut plānojumā bīstamo atkritumu savākšanas sistēmas izstrādi no iedzīvotājiem. 

 
Turpmāk uzskaitīti to Nacionālā vides politikas plāna jomu mērķi, kas uzskatāmas par 

prioritārām Riebiņu novadā: 

� Vieni no svarīgākajiem vides aizsardzības mērķiem ir saistīti ar ūdens kvalitātes 
aizsardzību un uzlabošanu:  

• aizsargāt ūdens ekosistēmas un no ūdens atkarīgas sauszemes ekosistēmas un 
mitrājus;  

• veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu izmantošanu;  
• nodrošināt labu virszemes un pazemes ūdens kvalitāti, samazināt esošo piesārņojumu 

un novērst tālāku piesārņojumu; 
• nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes normām. 

 
Riebiņu novada domei nākotnē jākontrolē attīrīto notekūdeņu kvalitāte, lai izvairītos no 

situācijas, kad virszemes ūdenstilpnēs tiktu novadīti nepietiekami attīrīti notekūdeņi, kas izraisītu 
ūdenstilpņu eitrofikāciju, un pasliktinātu kopējo virszemes ūdeņu kvalitāti Riebiņu novada teritorijā. 

 
 Svarīgākie vides aizsardzības politikas mērķi mežsaimniecības jomā ir aktuāli arī Riebiņu 
novadā :  

� saglabāt mežu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko funkciju kvalitāti 
klimata un ūdens regulēšana, kā arī augsnes aizsardzībai; 
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� veicināt koksnes un tās izstrādājumu izmantošanu, lai saglabātu koksnē 
uzkrāto oglekli saistītā veidā; 

� paaugstināt meža īpašnieku, apsaimniekotāju un sabiedrības zināšanas par 
meža bioloģiskās daudzveidības un meža ekoloģisko funkciju nozīmību;  

� palielināt oglekļa dioksīda piesaisti, atbalstot lauksaimnieciski neizmantoto 
zemju apmežošanu un veicināt pārdomātus pasākumus mežaudžu 
produktivitātes paaugstināšanai; 

� veicināt koksnes un tās izstrādājumu izmantošanu, lai saglabātu koksnē 
uzkrāto oglekli saistītā veidā. 

 
 Zivsaimniecībā viens no mērķiem ir saglabāt Latvijas ūdeņu bioloģisko daudzveidību un zivju 
sugu populāciju struktūru. Zveja un cita veida nodarbošanās dabas liegumā notiek saskaņā ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, dabas 
aizsardzības plāna prasībām, kā arī LR 02.03.1993. likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” un MK noteikumu Nr.415. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” (22.07.2003.) un MK noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko 
zveju iekšējos ūdeņos” (02.05.2007.) prasībām. 
  

Teritorijas attīstībā liela nozīme ir piesārņoto vietu un ainavu degradējušo objektu 
apzināšanā. Liela daļa bijušo lielfermu, kas atrodas privātīpašnieku valdībā ir potenciāli vides 
piesārņotāji, diemžēl pašvaldības rīcībā nav instrumentu ar ko veicināt privātīpašniekiem velmi 
rekultivēt un uzlabot potenciāli piesārņoto un ainavu degradējošo objektu stāvokli. 
Privātīpašniekiem būtu jānovērš šādi faktori:  

� panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu 
piesārņotajās vietās;  

� nepieļaut piesārņoto vielu iekļūšanu virszemes un pazemes ūdeņos;  
� atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās;  
� teritoriju plānošanā ņemt vērā esošo vides piesārņojumu;  
� noteikt reālo zemes vērtību un atbilstošu nekustamā īpašuma nodokli, ņemot 

vērā piesārņotības pakāpi.  
 
Potenciāli piesārņotas ir šādas teritorijas:  

� A. Stubura zemnieku saimniecība „Kļavas”; 
� Koksnes lokšņu un taras dēlīšu ražošanas cehs „Angro”. 
� SIA „Turība” piederošā graudu kalte Riebiņu pagastā, kura daļēji darbojas ar naftas 

produktu apkuri, kaltēšanas laikā radot potenciālu gaisa piesārņojumu;  
� SIA „Turība” piederošie padomju laiku lauksaimniecības kompleksi (fermas, 

bijušās noliktavas);  
� darbojošās DUS; 
� u. c.  

 
Apsekošanas laikā tika secināts, ka rekultivācija nepieciešama šādām teritorijām: 

� atkritumu šķirošanas teritorijai „Ābelītes” (privātīpašums); 
� bijušajās padomju laika lielfermām (privātīpašums); 
� daļai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. 

 
Riebiņu novada teritorijā saglabājušās padomju laika lielfermas, DUS un citas teritorijas, kas 

LVA datu bāzē nav iekļautas, kā potenciāli piesārņotas teritorijas, taču jāatzīmē, ka šīs teritorijas ir 
ainavu degradējošas. 
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Riebiņu novada ainavu degradējošās padomju laika lielfermas: 
� Krievu – Balboržu fermas (Silajāņu); 
� Antānu ferma (Silajāņu); 
� Špaku ferma (Silajāņu); 
� Ornīšu fermas (Silajāņu); 
� Bikovas ferma (Silajāņu); 
� Rozaļinas fermas (Silajāņu); 
� Jačmenišku ferma (Silajāņu); 
� Caicu ferma (Rušonas); 
� Dorza ferma (Rušonas); 
� Jaunaglonas fermas pie Rušonas bazilikas (Rušonas); 
� Polkoronas ferma (Stabulnieku); 
� Meža Trūpu ferma (Stabulnieku); 
� Stabulnieku ferma (Stabulnieku); 
� Grandānu ferma (Stabulnieku); 
� Aizupiešu fermu komplekss (Riebiņi); 
� Leinišķu ferma (Riebiņi); 
� Baibu ferma (Riebiņi); 
� Zaseku ferma (Riebiņi); 
� u. c. 

Riebiņu novada teritorijā esošās karjeru teritorijas 
78. tabula 

Karjers Platība, ha Īpašnieks 
Najautas karjers 3,0 Riebiņu novada dome 
Zīlānu karjers 5,7 Riebiņu novada dome 
Svaļbu karjers 5,9 Riebiņu novada dome 

Stupānu karjers 12,1 SIA „Līves" 
Zīlānu karjers 11,5 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Kankuļu karjers 12,8 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs 
Firsovas karjers 1,3 Riebiņu novada dome 
Kropova karjers 8,0 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs 

Bašķu karjers 8,7 SIA “Tauma Eikša” 
Skangeļu karjers 10,2 Riebiņu novada dome 
Skangeļu karjers 4,0 Riebiņu novada dome 
Lukasišku karjers 2,6 Riebiņu novada dome 

Zabegu karjers 6,2 Riebiņu novada dome 
Salenieku karjers (1) 10,4 Riebiņu novada dome 
Salenieku karjers (2) 2,7 Riebiņu novada dome 

Krištobu karjers 0,7 Riebiņu novada dome 
Pastaru karjers (2) 4,5 Riebiņu novada dome 
Pastaru karjers (1) 1,8 Riebiņu novada dome 

Golubu karjers 4,4 Riebiņu novada dome 
Golubu karjers 2,3 Riebiņu novada dome 

Krievu-Balboržu karjers 2,4 Riebiņu novada dome 
 
Riebiņu novada teritorijā uz doto brīdi ir tikai viens licenzēts karjers (skatīt 12. pielikumu). 

Lielākai daļai Riebiņu novadā esošiem karjeriem nav nepieciešamās atļaujas, bet tiek kārtotas. 
Teritorijas plānojumā rezervētas smilts – grants atradnes: “Kropovā” (karjera paplašināšana). 
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Rušonas pagasta teritorijā esošās derīgo izrakteņu atradnes, kurās nenotiek derīgo izrakteņu 
ieguve: 

� Smilts – grants atradnes - ”Stupāni”, „Kankuļi – 1978.g.”, „Rutuļi II”, „Gaļinova”, 
„Kategrade”, „Firsova”, „Kaži”; 

� Smilts atradnes - „Gračuļi – 1974.g.”, „Reinišķi”, „Svalbi”, „Aglona- Bašķi”, „Zolva – 
II”, „Zolva – III”, „Reiniki”, „Ciši”, „Gračuli – 1990. g.”. 

 
Tūrisma nozarē galvenie vides politikas mērķi ir:  

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

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

infrastruktūras attīstību;  
� veicināt optimālu resursu izmantošanu, samazinot slodzi uz vidi.  

 Riebiņu novadā ir labi priekšnosacījumi lauku tūrisma, velotūrisma un ekotūrisma attīstībai. 
Šie aspekti ir ņemti vērā arī teritorijas plānojumā. 
 Vides jautājumu risināšanā liela nozīme ir sabiedrības līdzdalībai, tāpēc virkne politikas mērķu 
ir saistīta ar vides informāciju un sabiedrības līdzdalību:  

� nodrošināt aktīvāku sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā;  
� nodrošināt vides informācijas izmantošanu un analīzi normatīvo aktu izstrādes un 

politikas lēmumu pieņemšanas procesā un politikas efektivitātes izvērtēšanā.  
Novada iedzīvotāji tiek informēti par aktualitātēm vides jomā ar masu saziņas līdzekļu 

starpniecību: novada informatīvajā izdevumā “Riebiņu novada ziņas” un novada jaunizveidotajā 
interneta mājas lapā www.riebini.lv . 
 Novada teritorijas plānojuma mērķi un to sasniegšanai paredzētās rīcības kopumā atbilst 
Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm.  
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7. TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ PAREDZĒTO DARBĪBU ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀS 
IETEKMES UZ VIDI 

 
Riebiņu novada teritorijas plānojuma realizācija laika posmā no 2008. līdz 2020. gadam radīs 

arī ietekmi uz vides stāvokli pašvaldības teritorijā. Tas nozīmē, ka no izstrādātā plānošanas 
dokumenta satura un kvalitātes lielā mērā būs atkarīga gan pagasta tālāka sociālekonomiskā attīstība, 
gan vides stāvoklis. Tāpēc teritorijas plānojumā nepieciešams paredzēt tiešās un netiešās, īslaicīgās, 
ilgstošās u.c. ietekmes, kā arī iekļaut plānotās teritorijas izmantošanas nosacījumus un ieteikumus, 
lai novērstu vai samazinātu plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtisko 
ietekmi uz vidi.  
 

7.1. Tiešās un netiešās ietekmes 
 

Veicot Riebiņu novada teritorijas plānojuma analīzi, iespējams izdalīt plānošanas dokumentā 
paredzēto pasākumu tiešās un netiešas ietekmes uz vides kvalitāti.  

 
Tiešās ietekmes: 

� gāzes vada atzara izveidošana uz Riebiņu ciemata no maģistrālā gāzes vada Preiļi - Rēzekne, 
sekmēs ne tikai sociālekonomiskās vides sakārtošanu, bet arī zemes transformāciju un 
zemsedzes bojājumus; 

� plānota jaunas apbūves attīstība teritorijā sekmēs sociālās vides sakārtošanu; 
� Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju “Lielais Pelečāres purvs”, „Rušonas ezera salas”, „Jašas - 

Bicānu ezers”, „Kaučers” saglabāšana sekmēs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 
� tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstība Riebiņu novadā sekmēs sociālekonomisko 

attīstību, taču dažos gadījumos var veicināt vides kvalitātes pasliktināšanos; 
� izvirzītās prasības virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzībai nodrošinās ūdens 

kvalitātes saglabāšanu; 
� teritorijas plānojums nodrošinās mozaīkveida ainavas saglabāšanu, līdz ar to tas būtiski 

neietekmēs bioloģisko un ainavisko daudzveidību pagastā kopumā; 
� lai saglabātu vides kvalitāti teritorijā, tās attīstību nākotnē nepieciešams plānot cieši 

pieturoties pie jau izstrādātā teritorijas plānojuma, kā arī ievērot vides aizsardzības 
normatīvos iekļautās prasības. Par sevišķi jūtīgām, šajā kontekstā, uzskatāmas teritorijas, kas 
robežojas ar ĪADT – „Lielais Pelēčāres purvs”, „Rušonas ezera salas”, „Jašas - Bicānu 
ezers”, „Kaučers”, kā arī mikroliegumiem Galēnu pagastā, Stabulnieku pagastā un Rušonas 
pagastā. Šī iemesla dēļ, teritoriju, kas robežojas ar augstāk minētajām jūtīgajām teritorijām, 
izmantošanu nepieciešams pastiprināti kontrolēt. 
 

Netiešās ietekmes: 
� uzņēmējdarbības (kokapstrāde, mežizstrāde u. c.) attīstība, ja tā notiek netālu no ĪADT 

tās ietekmēs netieši (gaisa piesārņojuma pārnese, gruntsūdens līmeņa izmaiņas, putekļu 
daļiņas, troksnis u. c.). Pirms darbības paplašināšanas vēlams konsultēties ar vides 
aizsardzības speciālistiem, lai minimizētu iespējamo ietekmi; 

� tūrisma pieaugums teritorijā rada draudus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Šādos 
gadījumos pašvaldībai jāregulē apmeklētāju plūsma un jāizveido atbilstoša infrastruktūra 
vides saglabāšanai – takas, celiņi, atpūtas vietas, atkritumu urnas; 

� gaisa, ūdens un trokšņa piesārņojums palielinās līdz ar saimnieciskās aktivitātes kāpumu. 
Ja šāds piesārņojums nepārsniedz noteiktos limitus, tas vides kvalitāti teritorijā 
nepasliktina; 
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� ceļu infrastruktūras attīstība - ceļu atjaunošana un seguma kvalitātes uzlabošana 
palielinās satiksmes plūsmas intensitāti novadā, kas savukārt palielinās gaisa 
piesārņojumu, samazinās satiksmes drošību un paaugstinās vides piesārņojuma risku. 

 
7.2. Īslaicīgās, vidēji ilgas un ilglaicīgās ietekmes 

 
 Riebiņu novada teritorijas plānojumā paredzētās darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt 
īslaicīgas, vidēji ilgas un ilglaicīgas (paliekošas) ietekmes darbībās.  
 
Īslaicīgas ietekmes:  

� Par īslaicīgas ietekmes darbībām var uzskatīt teritorijas plānojumā paredzētos esošo 
saimniecisko objektu, kā, piemēram, attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas, dzīvojamo ēku, 
kā arī sakaru un transporta komunikāciju un ar tiem saistītu būvju rekonstrukcijas un 
atjaunošanas darbus. Par cik minēti objekti jau eksistē un to atjaunošanas gaitā 
nenotiek zemes lietojuma transformācija, rekonstrukcijas darbi rada salīdzinoši 
īslaicīgu traucējumu vidē. Galvenās problēmas, kas ar to ir saistītas ir troksnis, kas 
galvenokārt rada diskomfortu attiecīgajā teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, 
zemsedzes bojājumi, putekļu un izplūdes gāzu emisija, būvgruži. Lielākā daļa šo 
faktoru tiek neitralizēti līdz ar darbības izbeigšanos.  

 
Vidēji ilgas ietekmes : 

� Vidēji ilgas ietekmes ir saistītas ar mežizstrādi, kā rezultātā uz meža atjaunošanās 
periodu mainās veģetācijas tips, mikroklimatiskie, mitrinājuma un apgaismojuma 
apstākļi, kā rezultātā var tikt iznīcināti bioloģiski vērtīgi biotopi vai retu augu atradnes.  

 
Ilglaicīgas ietekmes : 

� Par ilglaicīgas ietekmes darbībām var uzskatīt teritorijas plānojumā paredzētos jaunu 
saimniecisko objektu un dzīvojamo ēku, kā arī jaunu sakaru un transporta 
komunikāciju un ar tiem saistītu būvju celtniecības darbus. Būvdarbu izpildes laikā šīs 
darbības izpaužas kā īslaicīgas ietekmes, taču ņemot vērā faktu, ka notiek paliekoša 
zemes lietojuma transformācija no viena zemes izmantošanas mērķa citā, un vidē 
parādās jauni, mākslīgi radīti objekti, plānošanas dokumentā paredzētās šāda veida 
aktivitātes radīs ilglaicīgu ietekmi uz vidi un negatīvo faktoru ietekme saglabāsies arī 
pēc darbības izbeigšanas. 

 
Pastāvīgās ietekmes: 

� Riebiņu novada teritorijas plānojuma (2008. - 2020.) apbūves noteikumu pieņemšana 
saistošo dokumentu veidā nodrošinās būvniecības, zemes izmantošanas un vides 
aizsardzības jautājumu tiesisku sakārtošanu pašvaldības līmeni. Kopumā tas var sekmēt 
pašvaldības teritorijas attīstību, būtiski nepasliktinot vides kvalitāti. 

 
Summārās ietekmes: 

� Riebiņu novada teritorijas plānojuma (2008. - 2020.) paredzētās rīcības attiecībā uz 
ekotūrisma attīstību, kopumā palielinās slodzi uz vidi īpaši aizsargājamajās teritorijās 
Natura 2000. Vienlaicīgi ievērojot teritorijas plānojuma un citas novadam saistošās 
plānošanas dokumentācijas (skat. 1.2. nodaļu) priekšnosacījumus un Rušonas pagasta 
ezeru un dabas ainavas apsaimniekošanas biedrības (izveidota 2004. gadā), kuras 
mērķis ir - videi draudzīgas ilgtspējīgas un līdzsvarotas zivsaimniecības attīstības 
projekta izveide ezeru un upju apsaimniekošanā, darbību, ietekme uz vidi tiktu 
samazināta un līdz ar to vides kvalitāte varētu uzlaboties.  
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8. RISINĀJUMI, LAI NOVĒRSTU VAI SAMAZINĀTU PLĀNOŠANAS DOKUMENTA 
UN TĀ IESPĒJAMO ALTERNATĪVU ĪSTENOŠANAS BŪTISKO IETEKMI UZ VIDI 

 
8.1. Plānotās teritorijas izmantošanas nosacījumi, lai novērstu vai samazinātu plānošanas 

dokumenta īstenošanas būtisko ietekmi uz vidi 
 
Pašvaldības vides politika: 

             Pašreizējais vides stāvoklis Riebiņu novada teritorijā vērtējams kā pamats kvalitatīvas dzīves 
vides veidošanai. Galvenais nosacījums no ietekmes uz vidi samazināšanas viedokļa ir Eiropas 
Savienības un Latvijas likumdošana izvirzīto prasību ievērošana. 

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.) 
 
Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas: 
 
            Viens no instrumentiem ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšanai ir Latvijas 
tiesību aktos noteikto aizsargjoslu prasību ievērošana. Aizsargjoslu uzdevums ir aizsargāt dažāda 
veida objektus no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt ekspluatāciju un drošību, vai pasargāt vidi 
un cilvēkus no kāda objekta kaitīgās ietekmes.  
 

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. 
Riebiņu novada teritorijas plānojumā noteiktas šādas ūdensteču aizsargjoslas:  

• Maltas upei – 300m aizsargjosla; 
• Feimankas upei – 100m aizsargjosla; 
• Ošas upei - 100m aizsargjosla; 
• Malmutei - 100m aizsargjosla; 
• Saunas upei - 100m aizsargjosla; 
• Jašas upei – 100m aizsargjosla; 
• Preiļupei – 100m aizsargjosla; 
• Zvergžai – 50m aizsargjosla; 
• Čornajas upei - 50m aizsargjosla; 
• Lečijas upei - 50m aizsargjosla; 
• Rušenicas upei – 10 m plata aizsargjosla 

Riebiņu novada teritorijas plānojumā noteiktas šādas ūdensbaseinu aizsargjoslas:  
Rušonas pagastā: 

(1) Rušonas ezers - 500 m plata aizsargjosla; 
(2) Feimaņu ezers - 300 m plata aizsargjosla; 
(3) Zolvu ezers - 300 m plata aizsargjosla; 
(4) Bicānu ezers -  300 m plata aizsargjosla; 
(5) Kategrades ezers - 300 m plata aizsargjosla; 
(6) Salmejas ezers - 300 m plata aizsargjosla; 
(7) Jašezers - 100 m plata aizsargjosla; 
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(8) Eikša ezers - 100 m plata aizsargjosla; 
(9) Kaučera ezers - 100 m plata aizsargjosla; 
(10) Lielais Solkas ezers - 100 m plata aizsargjosla; 
(11) Lielais Kurtoša ezers - 100 m plata aizsargjosla; 
(12) Mazais Solkas ezers - 100 m plata aizsargjosla; 
(13) Mazais Kurtoša ezers - 10 m plata aizsargjosla; 
(14) Stupānu ezers - 100 m plata aizsargjosla; 
(15) Sedeža ezers - 100 m plata aizsargjosla; 
(16) Limaņu ezers - 10 m plata aizsargjosla; 
(17) Spuldziņu ezers - 10 m plata aizsargjosla. 
(18) Sekstu ezers - 50 m plata aizsargjosla 
(19) Meiraukas ezers -10 m plata aizsargjosla 
(20) Rubeņu ezers -10 m plata aizsargjosla 
(21) Kovšika ezers - 10 m plata aizsargjosla  
(22) Madžutiņa ezers - 10 m plata aizsargjosla  
(23) Vašeiņa ezers - 10 m plata aizsargjosla   
(24) Bolotņa ezers -10 m plata aizsargjosla 
(25) Astraģiņas ezers -10 m plata aizsargjosla 

Silajāņu pagastā: 
 Lielais Ostrovas ezers – 50m aizsargjosla; 
Mazais Ostrovas ezers – 10m aizsargjosla; 
Paļšas ezers – 10m aizsargjosla; 
Markovas ezers – 10m aizsargjosla; 

Riebiņu pagastā: 
Pieniņu ezers - 10m aizsargjosla; 

Galēnu pagastā: 
     Ceperu ezers - 10m aizsargjosla; 
 

Aizsargjoslas ap purviem 
 
(1) Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un stabilizētu 
mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā. 

� Lielais Pelečāres purvs (Sīļukalna pag., Madonas raj.) 5331ha – 50m aizsargjosla; 
� Aklais purvs (Sīļukalna pag.) virs 1000ha – 50m aizsargjosla; 
� Susojeva purvs (Rušonas pag.) 50ha – 20m aizsargjosla; 
� Asaru purvs (Rušonas pag.) 10,4ha – 20m aizsargjosla; 
� Velna purvs (Rušonas pag.) 66,5ha – 20m aizsargjosla; 
� Purmaļu purvs (Silajāņu, Galēnu pag.) 100ha – 50m aizsargjosla; 

 
Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem 

(1) Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu 
kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz 
nekustamiem kultūras pieminekļiem 
(2) Riebiņu novada teritorijas plānojumā noteiktas 500 m minimālās aizsargjoslas ap valsts un 
vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem  
(3) Aizsargjoslas jākoriģē atkarībā no kultūras pieminekļu un apkārtējās vides īpatnībām.  
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Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

(1) 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). 
(2) 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. 
(3)Aizsargjoslas tiek noteiktas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām, ņemot vērā ūdens ņemšanas 
vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriņu.  
 

Aprēķinātie aizsargjoslu lielumi centralizētās ūdensapgādes urbumiem 
79. tabula 

Urbuma LVĢMA DB 
Nr. 

3763 
 (pie ūdens 

patēriņa 3 l/s) 
c. Kastīre 

13764 
(pie ūdens 

patēriņa 4 l/s) 
c. Gailīši 

13719 
(pie ūdens 

patēriņa 3 l/s) 
c. Bašķi 

8959 
(pie ūdens 

patēriņa 2,7 l/s) 
c. Kastīre 

Stingrā režīma 
aizsargjoslas rādiuss (m) 

10 10 10 10 

Bakterioloģiskās 
aizsargjoslas rādiuss (m)  

Nav 
nepieciešama 

Nav 
nepieciešama 

Nav 
nepieciešama 

Nav nepieciešama 

Ķīmiskās aizsargjoslas 
rādiuss (m) 

225 112 112 225 

  
80. tabula 

Urbuma LVĢMA DB 
Nr. 

13668 
 (pie ūdens 

patēriņa 3 l/s) 
c. Galēni 

8515 
 (pie ūdens 

patēriņa 
2,78l/s) 

c. Riebiņi 

„Skvēri” 

 13145 
(pie ūdens 
patēriņa 
2,78l/s) 

c. Riebiņi 

„Dārziņi” 

13661 
(pie ūdens 

patēriņa 2,0 l/s) 
c. Stabulnieki 

Stingrā režīma 
aizsargjoslas rādiuss (m) 

10 10 10 10 

Bakterioloģiskās 
aizsargjoslas rādiuss (m)  

Nav 
nepieciešama 

40 40 20 

Ķīmiskās aizsargjoslas 
rādiuss (m) 

 585 585 525 
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81. tabula 
Urbuma LVĢMA DB 
Nr. 

13622 
 (pie ūdens patēriņa 4 

l/s) 
c. Silajāņi pie 

pamatskolas 

 13623 
(pie ūdens patēriņa 

2,5l/s) 
c. Silajāņi 

(pie ūdens 
patēriņa 2,5l/s) 

c. Sīļukalns 

Stingrā režīma 
aizsargjoslas rādiuss (m) 

10 10 10 

Bakterioloģiskās 
aizsargjoslas rādiuss (m)  

35 Nav nepieciešama Nav nepieciešama 

Ķīmiskās aizsargjoslas 
rādiuss (m) 

810 640 ---- 

 
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 un dzelzceļiem 
 
(1) Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu 
un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā 
arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai. 
(2) Gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas nosaka šādi: 

1) pilsētās un 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); 
2) lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir: 

a) valsts galvenajiem autoceļiem — 100 metru, 
b) valsts 1.šķiras autoceļiem — 60 metru, 
c) valsts 2.šķiras un— 30 metru, 
d) pašvaldību autoceļiem –30 m. 
 

(3) Dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas minimālais platums ir vienāds ar dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas platumu. Pilsētās un ciemos ekspluatācijas aizsargjoslas maksimālais platums gar 
stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu 
ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu 
ceļus, pievedceļus un strupceļus, ir 50 metri katrā pusē no malējās sliedes, gar pārējiem sliežu ceļiem 
– 25 metri, bet lauku apvidū ekspluatācijas aizsargjoslas maksimālais platums gar stratēģiskās 
(valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, 
izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, 
pievedceļus un strupceļus, ir 100 metri katrā pusē no malējās sliedes, gar pārējiem sliežu ceļiem – 50 
metri. Ekspluatācijas aizsargjoslas platumu šajās robežās nosaka teritoriju plānojumos likumā 
noteiktajā kārtībā. 
Riebiņu novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Daugavpils – Rēzekne un Krustpils- Rēzekne ir 
noteikta aizsargjosla 100 metri katrā pusē no malējās sliedes. 
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Aizsargjoslās gar dzelzceļu aizliegts 
 
1) veikt darbības, kuru rezultātā samazinās dzelzceļa pārredzamība vai palielinās aizputināmība, 
2) veikt darbības, kuru rezultātā pasliktinās hidroloģiskais režīms dzelzceļa aizsargjoslā vai tiek 

traucēta aizsargjoslas un tai piegulošo vai to šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju 
funkcionēšana, 

3) veikt jebkurus būvniecības darbus vai grunts rakšanas un pārveidošanas darbus bez saskaņošanas 
ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, 

4) ierīkot gāzes vadus gar sliežu ceļu, 
5) aizkraut pievedceļus un pieejas pie dzelzceļa apkalpošanas objektiem. 
 
Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 
 
(1) 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. 
 (2) Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to 
atsaitēm veido: 
2) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm – zemes gabals un 
gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no 
atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā. 
 

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 
 
(1)  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. 
(2) Aizsargjoslu platums gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus apdzīvotām vietām ir šāds:  

(a) līdz 20 kilovoltu līnijām – 6,5 metri;  
(b) no 20 kilovoltu līdz 110 kilovoltu līnijām - 20 metri;  
(c) 330 kilovoltu līnijām - 30 metri.  
 

(3) Aizsargjoslu platums gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām apdzīvotās vietās ir šāds:  
(a) līdz 20 kilovoltu līnijām – 2,5 metri;  
(b) no 20 kilovoltu līdz 110 kilovoltu līnijām - 4 metri.  

(4) Aizsargjoslu platums gar pazemes kabeļu vai gaisvada telekomunikāciju līnijām ir 2,5 metru 
attālumā no pazemes kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas ass. 

 
Siltumtīklu aizsargjoslas 
 
(1) Ekspluatācijas aizsargjoslas gar siltumtīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai 
nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību.  
(2) Siltumtīklu aizsargjoslas veido:  
1) gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm— zemes gabals, kuru aizņem 
siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas;  
2) ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem— zemes gabals, kuru aizņem 
siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas 1 metra attālumā katrā pusē no siltumvadu, iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk 
izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 
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Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
 

(1)Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu meliorācijas būvju 
un ierīču ekspluatāciju un drošību. 
(2)Metodikas projektu, pēc kuras nosaka aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, 
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm un meža zemēm izstrādā Zemkopības ministrija. 
(3) Aizsargjosla ap meliorācijas būvēm ir noteikta 10 m. 

 
Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 
 
(1) Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. 
(2) 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. 

 
Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem 
 
(1) Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko punktu ilgstošu 
saglabāšanos un stabilitāti. 
(2) Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no ģeodēziskā punkta 
konstrukcijas ārējās malas. 
 

Aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm 
 

(1) 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. 
 (2)Aizsargjoslām gar gāzes vadiem, to iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm ir šāds 
minimālais platums: 

1) gar gāzes vadiem - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
plaknes katrā pusē no gāzes vada ass gāzes vadam ar spiedienu: 
a) virs 1,6 megapaskāliem - 15 metri. 

Riebiņu novada teritoriju šķērso gāzes vads Upmala –Preiļi – Rēzekne virs 1,6 megapaskāliem - 15 
metri aizsargjosla un 150 m uz katru pusi plata drošības aizsargjosla. 
 

Aizsargjoslas ap valsts nozīmes monitoringa punktiem 
 
(1)Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap 
citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem nosaka, lai nodrošinātu 
novērojumu precizitāti un nepārtrauktību. 
(2) Aizsargjoslas platumu ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteņiem un dziļurbumiem nosaka 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, un tas nedrīkst pārsniegt 10 metrus no 
posteņa ārējās robežas. 
Riebiņu novadā atrodas valsts pazemes ūdeņu monitoringa stacija „Rušoņica” – 10 m aizsargjosla. 
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Sanitārās aizsargjoslas 

Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas paaugstinātas 
sanitārās prasības. To galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana. 

 
Aizsargjoslas ap kapsētām  
 
(1) Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu 
pasliktināšanos. 

 
Riebiņu novada teritorijas plānojumā noteiktas 300 m aizsargjoslas ap novadā esošajām kapsētām. 
 
Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 
 
(1) Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka atkarībā no izmantotās 
tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma: 
1) attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu 
uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī, – 50 
metru; 
2) atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai – 100 
metru; 
3) atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu laukiem – 200 metru; 
4) atklātiem filtrācijas laukiem – 50 metru; 
5) slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens 
no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 
diennaktī, – 2 metri. 
(2) Aizsargjoslas nosaka no objekta ārējās robežas vai ārējās malas. 

 
Kastīres ciemā esošām NAI ir BIO -50 – 50m aizsargjosla. 
Gailīšu ciemā ir uzstādīts smilts- grants filtrs – 2 metri. 
Bašķu ciemā NAI ir BIO -100 – 100m aizsargjosla. 
Stabulnieku ciemā NAI ir BIO -50 – 50m aizsargjosla. 
Galēnu ciemā NAI ir BIO -200 – 100m aizsargjosla. 
Riebiņu ciemā NAI ir BIO -200 – 100m aizsargjosla. 
Sīļukalna ciemā NAI ir BIO -50 – 50m aizsargjosla.  
Silajāņu ciemā NAI ir BIO -50 – 50m aizsargjosla. 

 
Drošības aizsargjoslas 

Drošības aizsargjoslas nosaka ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu 
ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas 
uzņēmumiem, ap aizsprostiem, ap vēja ģeneratoriem, gar gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 
megapaskāliem, gāzes regulēšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes 
savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, 
krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības 
punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām, gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas 
produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus, kā arī gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs 
ir 400 milimetru un lielāks. Drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku 
drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to 
tuvumā esošo objektu drošību. 
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Aizsargjoslas ap aizsprostiem 
 
(1) Aizsargjoslas ap aizsprostiem nosaka, lai nodrošinātu aizsprostu hidrotehnisko būvju 
ekspluatāciju un drošumu, kā arī cilvēku drošību pie aizsprostiem. 
 (2) Aizsargjoslas minimālais platums krastos pie aizsprosta un dambjiem ir 10 metru, maksimālais – 
50 metru. Aizsargjoslas platumu mēra no aizsprosta vistālāk no ūdenstilpes vai ūdensteces 
izvirzītajām virszemes vai pazemes daļām, no dambja sausās nogāzes pamatnes vai arī no aizsprosta 
vai dambja drenāžas iekārtu vistālāk no ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes vai 
pazemes daļām, ja aizsprosts vai dambis aprīkots ar drenāžas iekārtām. 

Rušonas pagastā tiek izstrādāts tehniskais projekts par aizsprosta būvniecību uz Jašas upes. 
 

Aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem 
 
(1) Aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem, kuru jauda ir lielāka par 20kilovatiem, nosaka, lai 
nodrošinātu cilvēku un vēja ģeneratoru tuvumā esošo objektu drošību vēja ģeneratoru ekspluatācijas 
laikā un iespējamo avāriju gadījumā. 
(2) Aizsargjoslas platums ap vēja ģeneratoriem ir 1,5 reizes lielāks nekā vēja ģeneratoru maksimālais 
augstums. 
(3) Aizsargjosla ap vēja ģeneratoru noteikta 9m (maksimālais augstums 6m). 
 

Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās 
vielas un produktus 
 
(1) Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās 
vielas vai produktus apjomos, kas pārsniedz 10cisternas vai vagonus vienā dzelzceļa sastāvā, nosaka, 
lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem avārijas gadījumā. 
(2) Aizsargjoslu platums katrā pusē dzelzceļam, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas 
ķīmiskās vielas vai produktus, ir no 25 līdz 100 metriem atkarībā no esošā un plānotā apbūves 
blīvuma, apkārtnes reljefa, esošām un plānotām aizsardzības ietaisēm un stādījumiem. 
 

Aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm 
 

(1)Aizsargjoslām gar gāzes vadiem, to iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm ir šāds 
minimālais platums: 

1) gar gāzes vadiem - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
plaknes katrā pusē no gāzes vada ass gāzes vadam ar spiedienu: 
a) virs 1,6 megapaskāliem - 15 metri. 
 

Riebiņu novada teritoriju šķērso gāzes vads Upmala –Preiļi – Rēzekne virs 1,6 megapaskāliem - 
drošības aizsargjosla platums - 150 m uz katru pusi . 
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Tauvas josla 

 (1) Ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu krastiem ir nosakāma tauvas 
josla. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa 
pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij. 
 (2) Gar upēm un ezeriem tauvas josla nav jānorobežo ar speciālām zīmēm; zemes īpašumu plānos tā 
apzīmējama kā lietošanas tiesību ierobežojums. 
 (3) Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo šis 
likums, citi likumi un normatīvie akti. 
(4) Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta: 

1) kājāmgājējiem; 
2) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei; 
3) robežapsardzībai; 
4) vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. 

(5) Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta: 
1) laivu un kuģu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas un kuģus, 
ja tie izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un pagaidu 
uzglabāšana; 
2) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts; 
3) zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju 
saistītas darbības; 
4) ūdenstūristu apmetņu ierīkošana. 

 (6) Dabiskās tauvas joslas platums ir: 
1) gar privāto ūdeņu krastiem - 4 metri; 
2) gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metru; 

(7) Tauvas joslas platums tiek skaitīts: 
1) gar upju un ezeru lēzeniem krastiem - no normālās ūdenslīnijas; 
2) gar upju un ezeru kraujiem krastiem - no krasta nogāžu augšmalas, turklāt 
tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati 
nogāze; 
konkrēto apbūvi. 

 (8) Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas josla. Gadījumos, 
kad upes gultni groza ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja nepieciešams, zemes gabali jaunām 
gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz vispārēja pamata saskaņā ar nekustamās mantas piespiedu 
atsavināšanas normām. 
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8.2. Plānotās teritorijas izmantošanas ieteikumi, lai novērstu vai samazinātu plānošanas 
dokumenta īstenošanas būtisko ietekmi uz vidi 

82. tabula 
Problēma Iespējamie draudi Rīcība 

Vides 
piesārņojums 
artēzisko urbumu 
vietās visā 
novada teritorijā 

Dzeramā ūdens kvalitātes 
pasliktināšanās 

Pazemes ūdeņu 
piesārņojums 

1. Nākotnē neizmantoto urbumu pagaidu slēgšana 
2. Nākotnē neizmantojamo artēzisko urbumu 

tamponēšana 

Atkritumu 
apsaimniekošana 

Bīstamo atkritumu 
nokļūšanas draudi 
ekosistēmā 

 

Gruntsūdeņu piesārņojums 
un līdz ar to dzeramā ūdens 
kvalitātes samazināšanās 

 

Degradēta ainava SIA 
„Ābelītes” atkritumu 
šķirošanas teritorijā 

1. Dalīta atkritumu savākšanas veida ieviešana visā 
novada teritorijā 

2. Atkritumu savākšanas nodrošināšana arī 
viensētās 

3. Vienotas atkritumu savākšanas sistēmas 
pilnveide novadā 

4. Informēt SIA „Ābelītes” vadību par tās īpašumā 
esošā atkritumu savākšanas laukuma 
neatbilstību vides normām, likvidējot situāciju, 
kad tiek degradēta gan vide, gan ainava 

5. Bīstamo atkritumu savākšanas sistēmas izstrāde 
no novada iedzīvotājiem. 

Naftas produktu 
noplūdes risks 
degvielas 
uzpildes stacijās 

Vides - augsnes 
piesārņojums ar naftas 
produktiem  

Ugunsgrēka risks 

1. Aptuvena rīcības plāna izstrādāšana avārijas 
gadījumiem, ko nodrošina DUS vadība.  

Pamestas, 
nesakoptas 
teritorijas - 
bijušās padomju 
laiku fermas, 
ēkas, drupas 
(skat. attēlu 8.2.) 

Vides ainaviskās kvalitātes 
pasliktināšanās  

Vides- augsnes piesārņojums 
ar azbestu, ņemot vērā 
lielāko daļu padomju būvju 
specifiku- azbestu saturošie 
šifera jumti u.tml. 

1. Pašvaldības saziņa ar ēku īpašniekiem un 
vienošanās par nojaukšanas, rekultivācijas vai 
renovācijas darbu veikšanu 

2. Bezdarbnieku iesaistīšana vides sakopšanas 
darbos bezsaimnieka objektos 

Neapmierinošs 
notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 
darbs 

Vides - augsnes 
piesārņojums 

Virszemes ūdeņu 
piesārņojums nepilnīgas 
notekūdeņu attīrīšanas dēļ 

Ūdenstilpju un ūdensteču 
eitrofikācija, samazinot 
bioloģisko daudzveidību 

Nekvalitatīvi pakalpojumi –
diskomforts esošo smaku 
dēļ, kā piemēru var minēt 

1. Attīrīšanas iekārtu darbības ekspertīze 
2. Pēc ekspertīzes rezultātiem plānveida 

rekonstrukcijas darba veikšana 
3. Smaku novēršanai rekonstrukcijas laikā paredzēt 

vaļējo attīrīšanas iekārtu maiņu pret slēgtajām 
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Riebiņu pagastā esošo 
notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu, kas atrodas blakus 
apdzīvotai teritorijai 

 

 

Kultūrvēsturisko 
objektu 
degradācija 

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
neatgriezeniska zuduma 
draudi 

 

Ainavas degradācija 

Tūrisma resursu 
samazināšanās 

Nākamajām paaudzēm 
netiks nodots 
kultūrvēsturiskais 
mantojums 

 

1. Pieaicinot ekspertus veikt kultūrvēsturisko 
objektu ekspertīzi un balstoties uz ekspertīzes 
rezultātiem veikt plānveida restaurācijas un 
labiekārtošanas darbus 

2. Veikt kultūrvēsturisko objektu labiekārtošanas 
un sakārtošanas darbus, pieaicinot novada 
bezdarbniekus 

3. privātīpašumā esošo kultūrvēsturisko 
pieminekļu īpašniekus informēt par viņu 
īpašumā atrodošos kultūrvēsturisko pieminekļu 
stāvokli, atjaunošanas iespējām un sekām, kas 
var rasties savlaicīgi nenovēršot šo objektu 
degradācijas procesus 

Ceļu sliktā 
kvalitāte 

Tūristu skaita 
samazināšanās, tai skaitā arī 
ekotūristu, kas ir novada 
tūrisma prioritārais virziens 

Apgrūtināta piekļūšana ar 
autotransportu viensētām 

1. Paredzēt lielākus kapitālieguldījumus ceļu 
kvalitātes uzlabošanai un uzturēšanai, tai skaitā 
zemes ceļu 

2. Plānojumā ietvert hidrotehniskās būves, kas ir 
pakļautas applūšanas riskam un izvērtēt vai ir to 
nepieciešami novēršanas pasākumi 

Katlumāju 
rekonstrukcija 

Gaisa piesārņojums 

 

 

Plānojot novada teritorijā rūpniecisko objektu un 
katlumāju būvniecību vai rekonstrukciju, katra 
konkrētā gaisu piesārņojošā objekta projektēšanas 
gaitā griezties VĢMA un izmantojot sistēmu 
„EnviMan” veikt gaisa piesārņojumu izkliežu 
modelēšanu balstoties uz kurām noteikt minimālos 
attālumus līdz dzīvojamām ēkām 

Latvāņu audzes 
gar ceļa malām 

Bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās 

Drauds iedzīvotāju veselībai 

Paredzēt latvāņu iznīcināšanas pasākumus, 
informējot novada iedzīvotājus par veidiem kā to 
izdarīt, tādā veidā apturot šīs invazīvās sugas 
izplatību. Latvāņu apkarošanas pasākumi atrodami 
literatūrā un interneta resursos, piemēram,  

http://www.llkc.lv/nodalas/informacija/Projekti.htm 
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9. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IESPĒJAMO ALTERNATĪVU IZVĒLES 
PAMATOJUMS 

 
Veicot Riebiņu novada teritorijas esošās izmantošanas analīzi un salīdzinot to ar plānoto 

teritorijas izmantošanu, kā alternatīvu Riebiņu novada teritorijas plānojumam (2008. - 2020) 
teorētiski var pieņemt – “nulles” variantu, t.i.- tiek saglabāta esošā situācija un netiek izstrādāts 
teritorijas plānojums vai netiek ievēroti teritorijas plānojumā ietvertie priekšnoteikumi.  
 Ja šāds variants tiktu realizēts, tad sociālās un ekonomiskās sfēras attīstība Riebiņu novadā var 
ieviest nepārdomātu lēmumu pieņemšanu, neadekvātus problēmu risinājumus, haotisku teritorijas 
attīstību un vides problēmu saasināšanos. Šāda „nulles” varianta realizācijas gaitā nav iespējams 
sasniegt tos mērķus, kas tika izvirzīti, izstrādājot Riebiņu novada teritorijas plānojumu un tas ir 
pretrunā ar Latvijas likumdošanu, kas nosaka, ka katrai pašvaldībai ir jāizstrādā teritorijas 
plānojums. 
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10. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI 
 

Specifiski dabai nodarīto kaitējumu kompensēšanas pasākumi Riebiņu novada teritorijas 
plānojumā nav paredzēti, jo tas izstrādāts balstoties uz prasībām, ko izvirza Latvijas Republikas 
normatīvie akti, īpaši aizsargājamo teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un 
vides aizsardzības valsts institūcijas. Par dabai vai dabas objektiem nodarīto kaitējumu, par 
piesārņojošo darbību nosacījumu neievērošanu un normatīvu pārsniegšanu, kā arī par piesārņojošo 
vielu, produktu izplūdi avārijas gadījumos fiziskās un juridiskās personas tiek sodītas saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 
 Attiecībā uz īpašniekiem un paredzētajiem kompensēšanas pasākumiem darbojas likums „Par 
zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, kas stājies spēkā kopš 2006. gada 1. janvāra un 
nosaka zemes īpašnieku tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts 
un pašvaldības izveidotajās aizsargājamās teritorijās, kā arī Ministru Kabineta noteikumi Nr.594 
„Noteikumi par kritērijiem, pēc kuriem nosakāmi kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam, to piemērošanas kārtību un prasībām ilgtermiņa 
monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai” (17.07.2006.).1;2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1   Informācijas avots – Likums „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, spēkā no 01.01.2006.  
2   Informācijas avots – Ministru Kabineta noteikumi Nr.594 „Noteikumi par kritērijiem, pēc kuriem nosakāmi 
kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam, to piemērošanas kārtību 
un prasībām ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai”, (17.07.2006.) 
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11. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS 
PĀRROBEŽU IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 

 
Plānošanas dokumenta realizācijas gadījumā nav prognozējama izteikta pārrobežu ietekme, 

jo novada teritorijai nav robežu ar Latvijas kaimiņvalstīm. Tā kā teritorijas plānojumā nav paredzēts 
izmantot tehnoloģijas, kuru rezultātā veidotos būtisks gaisa piesārņojums, kas ar gaisa masām varētu 
tālu pārvietoties un ir mērķis attīstīt ekoloģiski tīras ražotnes un pakalpojumus, tāpēc var teikt, ka 
pārrobežu pārneses iespējas ir potenciāli minimālas. Tāpat nav paredzama Riebiņu novada 
piesārņojošu vielu izplatīšanās gruntsūdeņos vai tekošos virszemes ūdeņos tādos apjomos, lai varētu 
runāt par pārrobežu emisiju. Tā kā Latvijas - Lietuvas pierobežā dominējošā ir atlantisko gaisa masu 
DR - R pārnese, līdz ar to liela daļa piesārņojošo vielu aerosolu, gāzu un putekļu veidā nonāk daļā 
Latvijas teritorijas. Jāpatur prātā arī iespējamais Rušonas pagasta teritorijas radioaktīvā piesārņojuma 
risks, ko nosaka potenciālu avāriju iespējamība Ignalinas AES (100 km rādiusa zona), kas atrodas 6 km 
no Latvijas – Lietuvas robežas, un šī piesārņojuma pārrobežu pārnes no Lietuvas Republikas. Tāpēc 
Latvijā pārrobežu piesārņojums atzīts par prioritāru problēmu vairākos valsts nozīmes stratēģiskos 
dokumentos – “Vides aizsardzības politikas plānā” (pieņemts 1995.gadā) un “Nacionālajā vides 
aizsardzības politikas plānā” (pieņemts 2003.gadā). 
 
Radioaktīvais piesārņojums.  
Pagasta teritorijas radioaktīvo saindēšanos var izsaukt avārija Ignalīnas AES Lietuvas Republikā, kas 
atrodas 72 km uz dienvidiem no Rušonas pagasta centra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 
 

LIVLAND                        2008-2020 

 
136 

12. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAI LIETOTO GALVENO PAMATPRINCIPU UN 
METOŽU APRAKSTS 

 
Izstrādājot Riebiņu novada teritorijas plānojuma (2008. – 2020.) Vides pārskatu, tas tika 

gatavots vienlaicīgi ar pagasta plānošanas dokumentu, lai novērtētu plānojumā paredzēto pasākumu 
ieviešanas ietekmi uz vidi un tādejādi veicinātu analīzes rezultātu pēc iespējas agrāku pielietošanu 
nepieciešamo korekciju veikšanai. 

Izstrādājot Riebiņu novada teritorijas plānojuma (2008. – 2020.) Vides pārskatu, tika 
izmantotas sekojošas metodes: 

� publiski pieejamo uz novada teritoriju attiecināmo vides datu un informācijas analīze - 
tika analizēti Vides ministrijas un Valsts ģeoloģijas dienesta sagatavotie, publicētie un 
vispasaules tīmeklī izvietotie informācijas avoti, Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas 
aģentūras (VĢMA) un LR Centrālās statistikas pārvaldes dati; 

� datu verifikācija - novada teritorijas plānojumā sniegtās vides informācijas atbilstība 
likumdošanai, aktualitāte, saistība ar plānošanas dokumentu, datu ticamība, pilnīgums un 
nozīmīgums; 

� ģeotelpiskā analīze – ( izmantoto karšu uzskaite) 
� lauka pētījumi - apskatāmās teritorijas un potenciālo vides problēmu apsekošana in situ 

(uz vietas) 
� intervijas – tikšanās un elektroniskā saziņa ar amatpersonām, kas bija iesaistītas novada 

teritorijas plānojuma izstrādē, lai iegūto informāciju izmantotu vides pārskata 
sagatavošanai; 

� salīdzinošā analīze – līdzīgu vides problēmu un teritorijas plānojumos ietverto risinājumu 
salīdzināšana un konkrētajai situācijai piemērotākā varianta izvēlne, balstoties uz autoru 
uzkrāto pieredzi citu administratīvo vienību teritoriālo plānojumu vides pārskatu izstrādē. 
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13. PAREDZĒTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS 
MONITORINGA NODROŠINĀŠANAI 

 
Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 

noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Monitoringu 
veic ar nolūku konstatēt teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi un lai 
noteiktu plānojuma grozījumu izstrādāšanas nepieciešamību.  

Monitorings nepieciešams, lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas tiešu, netiešu vai 
neparedzētu ietekmi uz vidi. 2008.-2009. gadā tiks izstrādāts Riebiņu novada vides politikas plāns 
un rīcības programma. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem regulāri tiks sekots vides kvalitātes 
izmaiņām (vides monitorings), ietverot informāciju par vides stāvokļa izmaiņu tendencēm 
:novērtējot dažādu piesārņojuma avotu ietekmi, vides aizsardzības pasākumu efektivitāti, dabisko un 
antropogēno faktoru ietekmi u. c. Tiks arī apkopoti un analizēti no novadā esošajiem, bet it īpaši no 
plānošanas dokumenta rezultātā jaunveidotajiem objektiem saņemtie vides monitoringa dati. 
Konstatējot būtiskas un nepieļaujamas ietekmes, var tikt veiktas izmaiņas teritorijas plānojumā.  
 
Riebiņu novada vides politikas plāna 2008.-2020. gadam izstrāde un tā ieviešanas mehānisms 

 

Uz doto brīdi Riebiņu novadā nav vienota mehānisma vides pārvaldības jomā, tāpēc šis 
dokuments varēs kalpot kā vides politikas ieviešanas pamatdokuments.  

Riebiņu novada vides politikas plānam līdz ar citiem atbilstoša līmeņa plānošanas 
dokumentiem ekonomikas un sociālajā jomā ir jākļūst par savstarpēji vienotu pamatu novada 
ilgtspējīgas attīstības politikas veidošanā un īstenošanā.  

Vides politikas mērķu īstenošanas rezultātā ir jāpanāk galvenā uzdevuma izpilde - 
jānodrošina cilvēku veselībai labvēlīgi dzīves vides apstākļi, kas paaugstinās iedzīvotāju labklājību 
un palielinās mūža ilgumu, tādējādi tuvinot dzīves un ekonomiskās attīstības līmeni vidējam Eiropas 
Savienības valstu līmenim. 
 
Darba izpildes uzdevumi (metodes un secīgums): 

� Formulēt vides aizsardzības principus, galvenos vides politikas mērķus un pasākumus to 
sasniegšanai; 

� Veikt Riebiņu novada vides stāvokļa analīzi (vides bilanci), ņemot vērā tautsaimniecības 
nozaru stratēģiskās pamatnostādnes; 

� Izstrādāt vides indikatoru sistēmu vides politikas plāna īstenošanas efektivitātes 
vērtējumam; 

� Izvirzīt vides politiskas nostādnes un tām atbilstošu lēmumu pieņemšanu; 
� Izstrādāt rīcības programmu atbilstoši vides politikas plānam; 
� Izstrādāt vides politikas plāna ieviešanas un monitoringa pasākumus. 

 
SEKTORĀLO INDIKATORU SARAKSTS: 

Dabas aizsardzība: 
� Vietējās nozīmes aizsargājamo teritoriju platība (ha); 
� Izstrādātie un apstiprinātie dabas aizsardzības plāni ĪADT (objektu skaits); 
� Izstrādātie un apstiprinātie ĪADT apsaimniekošanas plāni (plānu skaits); 
� Reģistrētie iepriekšminēto dokumentu prasību pārkāpumi (skaits); 
� Riebiņu novada apsaimniekoto parku, dārzu un aleju platība (ha); 
� Sabiedrības vērtējums par parku, dārzu un aleju apsaimniekošanu; 
� Dižkoku skaits; 
� Investīcijas apstādījumu kopšanai (% no pašvaldības gada budžeta); 
� Jaunu apstādījumu platību iekārtošana, rekonstrukcija (ha). 
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Atkritumu apsaimniekošana: 

� Likvidēto nelegālo sadzīves izgāztuvju skaits; 
� Saražoto un centralizēti savākto sadzīves atkritumu daudzums (t); 
� Šķiroti savākto atkritumu daudzums (t); 
� Pārstrādāto atkritumu daudzums (t); 
� Iekārtoto šķiroto atkritumu savākšanas punktu skaits. 

 
Ūdens apsaimniekošana: 

� Mazo upīšu ūdens kvalitāte (mg/l); 
� Dzeramā ūdens kvalitātes atbilstība normatīviem, % -sistēma ; 
� Dabas resursu nodokļa maksājumi par ūdens patēriņu un notekūdens novadīšanu (Ls); 
� Ūdens patēriņš uz 1 iedzīvotāju komunālajā sektora gadā (m3); 
� Nenomaksāto iedzīvotāju ūdens saimniecības pakalpojumu īpatsvars (pret kopējo) %; 
� Ūdens patēriņš dažādās tautsaimniecības jomās (m3); 
� Patērētāju pieslēgums pie centralizētās kanalizācijas sistēmas (%); 
� Sistēmā atklāto bojājumu skaits mēnesī; 
� Uz attīrīšanas iekārtām novadīto notekūdeņu daudzums (m3); 
� Uz attīrīšanas iekārtām novadīto notekūdeņu biogēno elementu koncentrācija (mg/l); 
� NAI faktiskais apjoms mēnesī salīdzinājumā ar jaudu, %; 
� Notekūdeņu attīrīšanas rezultātā veidoto dūņu kopējais apjoms (m3); 
� Decentralizētājā sistēmā esošo notekūdens attīrīšanas iekārtu skaits, to kvalitāte un 

kontrole; 
� Notekūdeņu izvadīšanas apjoms virszemes ūdeņos, t.sk., normatīvi neattīrīti (m3) % no 

visa apjoma; 
� Rūpniecisko notekūdeņu kvalitāte (mg/l). 

 
Vides veselība: 

� Iedzīvotāju skaits; 
� Iedzīvotāju (vīriešu un sieviešu) sadalījums pa vecuma grupām (%); 
� Iedzīvotāju dzimstības un mirstības radītāji (dzimušo un mirušo skaits gadā); 
� Darbspējas vecuma iedzīvotāji (%); 
� Iedzīvotāji virs darbspējas vecuma (%); 
� Pašvaldības ieņēmumi un izdevumi uz 1 iedzīvotāju (Ls); 
� Iedzīvotāju ienākumu nodoklis uz 1 iedzīvotāju (Ls); 
� Bezdarbnieki (% no darbspējas vecuma iedzīvotājiem); 
� Iedzīvotāju skaits, kuri pārstāv iedzīvotāju grupas, kas pakļautas augstam sociālam 

atstumtības riskam un mazaizsargāto personu grupai (ģimenes, kuras audzina 3 un vairāk 
bērnus; bezpajumtnieki, ilgstoši bezdarbnieki u. c.); 

� Mājokļa kopējā platība uz 1 iedzīvotāju (m2); 
� Vidējais iedzīvotāju skaits 1 dzīvokli; 
� Alkoholisko dzērienu patēriņš uz 1 iedzīvotāju (l); 
� Saslimstība ar alkoholismu un narkomāniju (gadījumu skaits gadā); 
� Saslimstība ar tuberkulozi (gadījumu skaits gadā); 
� Inficēšanās ar HIV (gadījumu skaits); 
� Arodslimnieku skaits; 
� Saslimstība (dažādas slimību grupas; gadījumu skaits); 
� Vakcinēto bērnu īpatsvars (% no kopējā skaita); 
� Vidējais iedzīvotāju mūža ilgums; 
� Trūcīgo personu īpatsvars (% no kopējo iedzīvotāju skaita); 
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� Sociālās nodaļas palīdzību saņēmušo iedzīvotāju skaits. 
 
Gaisa aizsardzība, enerģētika: 

� Ražošanas, pakalpojumu, tūrisma sektoros nodarbināto iedzīvotāju skaits; 
� Kopējā apbūvētā platība (ha) ; 
� Novada teritorijas dabas pamatnes platība (ha); 
� Neapsaimniekoto, degradēto teritoriju platība (ha); 
� Transporta intensitāte ciemu centrālajās ielās un krustojumos (auto skaits); 
� Sabiedriskā transporta lietotāju skaits; 
� Ceļu satiksmes negadījumu skaits gadā; 
� Piesaistītās investīcijas ražošanas sektoram; 
� Siltumnīcas efektu izraisošas gāzu emisijas (t); 
� Sabiedrisko un dzīvojamo ēku platības, kur veikti energoefektivitātes pasākumi (m2); 
� Sabiedrisku un dzīvojamo ēku platības, kur veikts energoaudits (m2). 

 
Kultūrvēsturiskā vide: 

� Restaurēto kultūrvēsturisko pieminekļu skaits, platība (m2); 
� Pašvaldības finansējums kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai (LVL); 
� Jauno, kvalitatīvas arhitektūras un vides dizaina objektu skaits (%); 
� Savpatnību raksturojošo kultūrvēsturisko pakalpojumu piedāvājums (skaits); 
� Kultūrvēsturi atspoguļojošo izdevumu skaits. 

 
Tūrisms: 

� Tūrismam piesaistīto valsts, pašvaldības un ES investīciju apjoms (% no kopējā 
pašvaldības investīciju apjoma); 

� Dalība starptautiskās tūrisma organizācijās (skaits); 
� Publikāciju skaits valsts prese un ārvalstu preses izdevumos; 
� Ārvalstu masu saziņas līdzekļu un tūrisma operatoru vizīšu skaits; 
� Jaunu tūristu piesaistes objektu (atrakciju) un maršrutu skaits; 
� Taksofonu un interneta pieejas punktu skaits novadā; 
� Norāžu skaits novadā (gab.); 
� TIC reģistrēto velotūristu skaits; 
� Velostāvvietu skaits; 
� Tūristu mītņu un gultas vietu skaits, kongresu, konferenču, izstāžu un izklaides centru 

skaits; 
� Ēdināšanas iestāžu skaits, kas izmanto bioloģisko lauksaimniecības produkciju; 
� Vides pieejamības iespēja kultūras un tūrisma objektos (objektu skaits); 
� Vietējo un ārzemju tūristu skaita pieaugums; 
� Kriminālo konfliktu skaits diennaktī. 

 
Izglītība un komunikācija: 

� Skolēnu vides projektu skaits pašvaldības mācību iestādēs; 
� Studentu mācību darbi / projekti par novadu; 
� Tūristu dienu skaits ekotūrisma maršrutos novadā; 
� Publikācijas masu medijos par vides tematiku; 
� Iedzīvotājiem organizēto Vides izglītības pasākumu skaits; 
� Speciālistiem organizēto apmācību skaits vides jomā; 
� Vides NVO skaits pašvaldībā; 
� Uzņēmumu skaits pašvaldībā ar kvalitātes vadības sistēmas sertifikāciju vai vides 

pārvaldības sistēmu. 



RIEBIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

VIDES PĀRSKATS 
 

LIVLAND                        2008-2020 

 
140 

Monitoringu nepieciešams veikt reizi četros gados, tādējādi identificējot mērķus, kuru 
sasniegšana veicas un kuru - tiek bremzēta. Tas dod iespēju pieņemt lēmumu par esošā teritorijas 
plānojuma atbalstīšanu vai, ja monitorings uzrāda nevēlamas attīstības tendences, nepieciešamību 
izdarīt izmaiņas teritorijas plānojumā. 

Lai precīzāk izvērtētu vides stāvokli novadā, ieteicams izmantot: 
� Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā pieejamos datus par atmosfēras 

gaisa un virszemes ūdeņu kvalitāti; 
� Daugavpils reģionālās vides pārvaldes vides pārskatu, kas dod iespēju izvērtēt, kādu 

ietekmi uz vidi reģiona griezumā atstāj Riebiņu novadā notiekošie procesi; 
� likumā „Par piesārņojumu” 4. pantā noteiktās tiesības, pieprasīt piesārņojošas 

darbības monitoringa datus no uzņēmumiem, kas saņēmuši atļauju A vai B kategorijas 
piesārņojošas darbības veikšanai pašvaldības teritorijā. 
Balstoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3. panta 5. daļā noteikto 

piesardzības principu, kas paredz, ka vides problēmu risināšana uzsākama, pirms vēl saņemti pilnīgi 
zinātniski pierādījumi par paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz vidi. Ja ir pamatotas aizdomas, ka 
paredzētā darbība negatīvi ietekmēs vidi, jāveic piesardzības pasākumi un, ja nepieciešams, minētā 
darbība jāaizliedz. 

Lai konstatētu Riebiņu novada teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz 
vidi, kā arī nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus novada teritorijas plānojumā, Riebiņu 
novada domei, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, vismaz divreiz 
plānošanas periodā (2014. un 2020. gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī 
elektroniskā veidā) Vides pārraudzības valsts birojā. 
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14. VIDES PĀRSKATĀ IEKĻAUTĀS INFORMĀCIJAS KOPSAVILKUMS 
 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, kas veicama likumā „Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai novērtētu 
plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus 
nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, kā arī lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu 
un iesaistīšanu plānošanas dokumenta izstrādāšanas procesā. Vides pārskats ir Riebiņu novada 
teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam sastāvdaļa un šī pārskata pamatuzdevums ir noteikt 
plānošanas dokumentā paredzēto darbību un teritorijas izmantošanas iespējamo ietekmi uz vidi 
Riebiņu novadā. 

Riebiņu novada teritorijas plānojums izstrādāts, ievērojot nacionālos tiesību aktus un citus 
saistošos normatīvos aktus. Riebiņu novada teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz: 
Riebiņu novada attīstības programmu 2005. – 2017.gadam, Riebiņu novada attīstības stratēģiju 
2005.-2017. gadam, kā arī ņemot vērā katra Riebiņu novadā ietilpstošā pagasta izstrādātos 
plānošanas dokumentus- Galēnu pagasta attīstības programma (apstiprināta 1998.g.), Galēnu pagasta 
teritorijas plānojums (apstiprināts 2002.g.), Riebiņu pagasta attīstības programma (apstiprināta 
2000.g.), Riebiņu pagasta teritorijas plānojums (apstiprināts 2000.g.), Rušonas pagasta sociāli-
ekonomiskās attīstības programma (apstiprināts 2004.g.), Rušonas pagasta teritorijas plānojums 
(apstiprināts 2000.g.), Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde (2004. – 2016.g.), 
Stabulnieku pagasta attīstības programma (apstiprināta 2000.g.), Stabulnieku pagasta teritorijas 
plānojums (apstiprināts 2001.gads), Sīļukalna pagasta sociāli-ekonomiskā attīstības programma 
(apstiprināta 1999.g.), Sīļukalna pagasta teritorijas plānojums (apstiprināts 2002.gads), un Silajāņu 
pagasta plānojumu (2004. – 2016.g.), kā arī ar galvenajiem starptautiskā, nacionālā, ES un reģionālā 
līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. 

Riebiņu novadā atrodas četras NATURA 2000 teritorijas: Lielais Pelečāres purvs - kas ir 
nozīmīga melnkakla gārgales, melnais stārķa, peļu klijāna, medņa, rubeņa, mazais ērgļa, pļavas lijas 
un citu putnu dzīves vieta. Konstatētas arī ES šādas biotopu direktīvas sugas kā lielais tritons un 
zirgskābeņu zilenītis; Rušonu ezera salas - sastopamas Latvijā un Eiropā aizsargājamas augu sugas - 
lielziedu uzpirkstīte, mieturu hidrilla, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, ūdeņu ēkšķuzāle; Jašas - 
Bicānu ezers - konstatēta Eiropā reta sūnu suga – zaļā divzobe; Aizsargājamais ainavu apvidus 
„Kaučers” - izveidots vismaz 14 aizsargājamas augu aizsardzībai un šī apvidus teritorijā atrodas 
vienīgā, aizsargājamās sūnu sugas - platlapu vijzobes - atradne Baltijā. Teritorijas plānojumā nav 
paredzētas apjomīgas ražošanas vai citādi vidi degradējoša attīstība un kopumā ir ņemtas vērā 
ekosistēmu teritorijas. Tādējādi nav saskatāmas būtiskas vides problēmas saistībā ar plānošanas 
dokumentu. Tāpat teritorijas plānojumā ir ņemtas vērā un atzīmētas degradētās teritorijas, kurām 
nepieciešama rekultivācija. 

Latvija ir ratificējusi virkni Starptautisku konvenciju, tādējādi apņemoties dot savu 
ieguldījumu šajos dokumentos nosprausto mērķu īstenošanai. Uz Riebiņu novada teritorijas 
plānojumu ir attiecināmi sekojošu konvenciju mērķi: Riodežaneiro konvencija; Ramsāres 
konvencija; Bernes konvencija; UNESCO konvencija u. c., kā arī virkne nacionālo vides 
aizsardzības mērķi.  

Riebiņu novada teritorijas plānojuma realizācija laika posmā no 2008. līdz 2020. gadam radīs 
arī ietekmi uz vides stāvokli pašvaldības teritorijā. Tas nozīmē, ka no izstrādātā plānošanas 
dokumenta satura un kvalitātes lielā mērā būs atkarīga gan pagasta tālāka sociālekonomiskā attīstība, 
gan vides stāvoklis. Tāpēc teritorijas plānojumā nepieciešams paredzēt tiešās un netiešās, īslaicīgās, 
ilgstošās u.c. ietekmes, kā arī iekļaut plānotās teritorijas izmantošanas nosacījumus un ieteikumus, 
lai novērstu vai samazinātu plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtisko 
ietekmi uz vidi.  

Galvenais nosacījums no ietekmes uz vidi samazināšanas viedokļa ir Eiropas Savienības un 
Latvijas likumdošana izvirzīto prasību ievērošana (piemēram, aizsargjoslas). 
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Veicot Riebiņu novada teritorijas esošās izmantošanas analīzi un salīdzinot to ar plānoto 
teritorijas izmantošanu, kā alternatīvu Riebiņu novada teritorijas plānojumam (2008. - 2020) 
teorētiski var pieņemt – “nulles” variantu, t.i.- tiek saglabāta esošā situācija un netiek izstrādāts 
teritorijas plānojums vai netiek ievēroti teritorijas plānojumā ietvertie priekšnoteikumi. Taču, ja šāds 
variants tiktu realizēts, tad sociālās un ekonomiskās sfēras attīstība Riebiņu novadā var ieviest 
nepārdomātu lēmumu pieņemšanu, neadekvātus problēmu risinājumus, haotisku teritorijas attīstību 
un vides problēmu saasināšanos. Šāda „nulles” varianta realizācijas gaitā nav iespējams sasniegt tos 
mērķus, kas tika izvirzīti, izstrādājot Riebiņu novada teritorijas plānojumu un tas ir pretrunā ar 
Latvijas likumdošanu, kas nosaka, ka katrai pašvaldībai ir jāizstrādā teritorijas plānojums. 

Specifiski dabai nodarīto kaitējumu kompensēšanas pasākumi Riebiņu novada teritorijas 
plānojumā nav paredzēti, jo tas izstrādāts balstoties uz prasībām, ko izvirza Latvijas Republikas 
normatīvie akti, īpaši aizsargājamo teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un 
vides aizsardzības valsts institūcijas. 
Plānošanas dokumenta realizācijas gadījumā nav prognozējama izteikta pārrobežu ietekme, jo 
novada teritorijai nav robežu ar Latvijas kaimiņvalstīm. Tā kā teritorijas plānojumā nav paredzēts 
izmantot tehnoloģijas, kuru rezultātā veidotos būtisks gaisa piesārņojums, kas ar gaisa masām varētu 
tālu pārvietoties un ir mērķis attīstīt ekoloģiski tīras ražotnes un pakalpojumus, tāpēc var teikt, ka 
pārrobežu pārneses iespējas ir potenciāli minimālas. Rušonas pagasta teritorijas radioaktīvo 
saindēšanos var izsaukt avārija Ignalīnas AES Lietuvas Republikā, kas atrodas 72 km uz dienvidiem no 
Rušonas pagasta centra.  

Izstrādājot Riebiņu novada teritorijas plānojuma (2008. – 2020.) Vides pārskatu, tika 
izmantotas sekojošas metodes: publiski pieejamo uz novada teritoriju attiecināmo vides datu un 
informācijas analīze - tika analizēti Vides ministrijas un Valsts ģeoloģijas dienesta sagatavotie, 
publicētie un vispasaules tīmeklī izvietotie informācijas avoti, Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas 
aģentūras (VĢMA) un LR Centrālās statistikas pārvaldes dati; datu verifikācija - novada teritorijas 
plānojumā sniegtās vides informācijas atbilstība likumdošanai, aktualitāte, saistība ar plānošanas 
dokumentu, datu ticamība, pilnīgums un nozīmīgums; lauka pētījumi - apskatāmās teritorijas un 
potenciālo vides problēmu apsekošana in situ (uz vietas); intervijas – tikšanās un elektroniskā saziņa 
ar amatpersonām, kas bija iesaistītas novada teritorijas plānojuma izstrādē, lai iegūto informāciju 
izmantotu vides pārskata sagatavošanai; salīdzinošā analīze – līdzīgu vides problēmu un teritorijas 
plānojumos ietverto risinājumu salīdzināšana un konkrētajai situācijai piemērotākā varianta izvēlne, 
balstoties uz autoru uzkrāto pieredzi citu administratīvo vienību teritoriālo plānojumu vides pārskatu 
izstrādē. 

Monitorings nepieciešams, lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas tiešu, netiešu vai 
neparedzētu ietekmi uz vidi. 2008.-2009. gadā tiks izstrādāts Riebiņu novada vides politikas plāns 
un rīcības programma. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem regulāri tiks sekots vides kvalitātes 
izmaiņām (vides monitorings), ietverot informāciju par vides stāvokļa izmaiņu tendencēm 
:novērtējot dažādu piesārņojuma avotu ietekmi, vides aizsardzības pasākumu efektivitāti, dabisko un 
antropogēno faktoru ietekmi u. c. Tiks arī apkopoti un analizēti no novadā esošajiem, bet it īpaši no 
plānošanas dokumenta rezultātā jaunveidotajiem objektiem saņemtie vides monitoringa dati. 
Konstatējot būtiskas un nepieļaujamas ietekmes, var tikt veiktas izmaiņas teritorijas plānojumā.   

Problēmas, ko neatrisina plānojums: 
� nav uzskaitītas metodes un pasākumi kā būtu iespējams nodrošināt esošo viensētu 

dzīvojamo un saimniecisko notekūdeņu attīrīšanu; 
� kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošanas stratēģija; 
� būtu nepieciešams izveidot vides monitoringa sistēmu, kas nodrošinātu plānošanas 

dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, reizi četros gados veicot 
mērījumus, lai varētu novērtēt, prognozēt un minimizēt radušās ietekmes.  

 
 


