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IEVADS 
 

Teritorijas plānojums un apbūves noteikumi ir Rušonas pagasta attīstības un zemes 

izmantošanas politika turpmākai pagasta attīstībai. 

Teritorijas plānojuma grozījumu projekta autors ir Riebiņu novada dome, iesaistot pagasta 

speciālistus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, iedzīvotājus un to interešu grupas. 

Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas plānojums (2004.-2016.) ir Rušonas pagasta 

administratīvās teritorijas plānojums, kura attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta 

plānotā (atļautā) izmantošana un apbūves noteikumi. 

Pagasta teritorijas plānojums sastāv no šādām sastāvdaļām: 

1. paskaidrojuma raksta; 

2. grafiskas daļas; 

3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

4. pārskata par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi; 

5. vides pārskata. 

Plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Rušonas pagasta padomes 2004. gada 11. 

marta sēdes lēmumu (protokola Nr. 3.). 

Teritorijas plānojuma izstrādāšana uzsākta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 

“Teritorijas plānošanas likumu” (12.06.2002.) un Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 

34.) “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (13.01.2004.). Plānojuma 

izstrādāšanas laikā mainījās Ministru kabineta noteikumi un plānošanas process tika 

pabeigts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 883.) “Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.). 

Pagasta teritorijas plānojuma izstrādē par pamatu izmantotas Valsts zemes dienesta 

izstrādātās topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību M 1:10000.  

Riebiņu novada Rušonas  pagasta teritorijas plānojuma grozījumu  izstrādē tika ņemti vērā 

institūciju, kuras noteiktas MK noteikumu Nr. 883 „Vietājās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi”13. punktā sniegta informācija, nosacījumi un atzinumi. 

Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem izstrādāts 12 gadu ilgam 

laika posmam: no 2004. gada līdz 2016. gadam. 

Teritorijas plānojuma grozījumu projekta autors ir Riebiņu novada dome, iesaistot novada 

speciālistus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, iedzīvotājus un to interešu grupas. 
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I. TERITORIJAS PLĀNOJUMA PAMATPRINCIPI UN PAGASTA PAMATVĒRTĪBAS 

 
1.1. Plāna pamatprincipi. 

 
 Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti, balstoties uz vairākiem teritorijas 

attīstības pamatprincipiem: 

 
� Ilgtspējīgas attīstības princips 
 
Nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko 

attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras 

mantojuma attīstību un saglabāšanu.  

Teritorijas plānojuma grozījumi veidoti ar ideju, lai samazinātu ietekmi uz antropogēni 

jūtīgām teritorijām, vienlaikus veicinot pagasta attīstību kopumā. 

 
 

� Pēctecības princips 
              
Nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, teritorijas plānojums tiek 

grozīts, saglabājot tās teritorijas plānojuma daļas, kuru pamatojums nav grozījies. 

 
� Kopsakarības princips 
 
Pagasta teritorijas plānojuma grozīts ar mērķi, lai veicinātu priekšrocību izmantošanu pagasta 

attīstībā, optimāli izmantotu teritorijas attīstības resursus, radītu labvēlīgus apstākļus pagasta 

iedzīvotāju darbam un dzīvei; saglabātu un atjaunotu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības 

nākošajām paaudzēm, tāpēc katrs teritorijas izmantošanas veids izvērtēts šādā aspektā. 

 
� Atklātuma un sabiedrības līdzdalības princips 
 
Pagasta iedzīvotāji, sākot ar plānojuma procesa uzsākšanu un beidzot ar pagasta padomes 

lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu stāšanos spēkā, tika iesaistīti teritorijas plānojuma 

izstrādes procesā. Informācija par pagasta iedzīvotāju vēlmēm un interesēm tika iegūti no 

iedzīvotāju priekšlikumiem un iesniegumiem. Izstrādājot pagasta attīstības programmu, 

iedzīvotāji un eksperti piedalījās darba semināros un iedzīvotāju sapulcēs. 

 
 
 
 



Riebiņu novada dome 5 

1.2. Rušonas pagasta teritorijas plānojuma mērķis un pagasta pamatvērtības 
 

Pagasta teritoriālais plānojums ir izstrādāts ar mērķi radīt pamatu investīciju piesaistei, lai 

virzītu pagasta attīstību uz pievilcīgas dzīvesvides izveidošanu un iedzīvotāju labklājības 

paaugstināšanu, apzinoties Rušonas pagasta priekšrocības un trūkumus un izvēloties attīstības 

prioritātes plāna darbības laikam.    

 

Attīstības uzdevumi: 

1. Veicināt pagasta attīstību saskaņā ar potenciālajām iespējām – pieejamajiem resursiem, 

maksimāli saglabājot dabas un kultūrvēsturisko mantojumu; 

2. Radīt priekšnoteikumus līdzvērtīgu dzīves, darba un vides apstākļu nodrošināšanai; 

3. Veicināt tautsaimniecības struktūras maiņu, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības 

attīstībai visā pagastā; 

4. Nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību. 

 

Pagasta teritorijas pamatvērtības, kuras ar teritorijas plānojuma palīdzību 

nepieciešams saglabāt vai paaugstināt: 

• izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis pie Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – 

Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) autoceļa; 

• lielas meža platības (7735,5 ha jeb 37,6 % no pagasta kopplatības); 

• Pagasta teritorijā ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums; 

• Attīstīta netradicionālā, bioloģiskā lauksaimniecība; 

• Pagasta teritorija bagāta ar ūdeņiem, kas paver iespēju rekreācijas un tūrisma attīstībai; 

• Atpūtas iespējas ekoloģiski tīrā un sakoptā vidē; 

• vietas ar lielu bioloģisko daudzveidību, 

• Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas liegums „Rušonas ezera 

salas”, dabas liegums „Jašas un Bicānu ezers”, aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”. 
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1.3. Rušonas pagasts nākotnē – pagasta vīzija 
 

Rušonas pagasts ir ar vēsturisko mantojumu un tradīcijām bagāts pagasts, kura pagastvide 

tiek veidota saskaņā ar ainavas un tradicionālās arhitektūras īpatnībām un ir atbilstoši 21. gadsimta 

prasībām. 

Rušonas pagasta iedzīvotāji ir sabiedriski aktīvi, spēj patstāvīgi saskatīt un lietpratīgi risināt 

dzīves problēmas, apzinās piederību ģimenei, tautai un Latvijas valstij, atbild to priekšā par savu un 

līdzcilvēku rīcību, ir brīvi un toleranti kā uzskatos, tā arī uzvedībā. Rušonas pagasta iedzīvotāji ir 

sava pagasta patrioti. 

Rušonas pagasts tiek pārvaldīts demokrātiski. Riebiņu novada pašvaldība uzņemas atbildību 

par Rušonas pagasta līdzsvarotu attīstību. Iedzīvotāji aktīvi piedalās pagasta pārvaldē. Rušonas 

pagasta iedzīvotājiem ir izpratne par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un vēlme tos ietekmēt.  

 Rušonas pagasts ir dinamisks un konkurētspējīgs ar citiem Latvijas pagastiem.  Valsts 

politika ir labvēlīga uzņēmējdarbības attīstībai un pagasta ekonomiskajai izaugsmei. Vides, 

dzīvošanas un darba apstākļi Rušonas pagastā ir līdzvērtīgi citiem Latvijas pagastiem. Rušonas 

pagasta un to apkārtnes iedzīvotāji ir nodrošināti ar darbu, veidojot stabilu nodokļu bāzi pašvaldības 

budžetam. 

Pagastā ir attīstīta ražojošā sfēra – kokapstrādes, būvmateriālu ražotnes eksportē preces uz 

ārvalstīm un apgādā vietējo tirgu. Pārtikas ražotāji un lauksaimniecības produktu pārstrādātāji 

izmanto apkārtējo zemnieku saimniecību produkciju un realizē pakalpojumus plašā tirgu. 

Strauji attīstās lauku tūrisms, kas ir būtisks Rušonas pagastam, pamatojoties, ka Rušonas 

pagasts ir bagāts ar ezeriem un skaistām dabas ainavām. 

Tirdzniecības, sakaru, transporta, sadzīves un citu pakalpojumu kvalitāte apmierina 

uzņēmumu un iedzīvotāju vajadzības.  

Rušonas pagasta iedzīvotāji jebkurā vecumā ir motivēti paaugstināt savu izglītības līmeni. 

Tam tiek piedāvātas visplašākās iespējas. Rajona centrā – Preiļos ir izveidota funkcionēt spējīga 

sistēma izglītības un jaunatnes ilgtermiņa politikas īstenošanai. 

 Izglītībai Rušonas pagastā ir augsts prestižs, tāpēc, ka ir liels pieprasījums pēc kvalificētiem 

speciālistiem. 

Pagasta iedzīvotājiem ir plašas iespējas dažādu līmeņu izglītības iegūšanai un 

pilnveidošanai, pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai un atpūtai, ir pieejami visi nepieciešamie 

pakalpojumi un informācija. Rušonas pagasts ir dzīvošanai pievilcīgs pagasts ar augstu vides 

kvalitāti. 

Rušonieši ir izglītoti, darbīgi, sabiedriski aktīvi cilvēki, ar vēlmi pēc mākslinieciski 

augstvērtīgas un vispusīgas kultūras, izklaides, atpūtas.  
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Rušonas pagasts ir pagasts, kurā īpaša uzmanība tiek veltīta vides kvalitātei. Katra rušonieša 

paaudze apzinās savu atbildību par vidi, kurā dzīvo paši un kurā dzīvos nākamās paaudzes.      

Liela vērība tiek veltīta Jašas upes, Rušonas un Bicānu ezera ekosistēmu un tām piemītošās 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Rušonas pagastvide ir pievilcīga gan rušoniešiem, gan 

pagasta viesiem.    

Pagasta izaugsmes un stabilas attīstības pamats ir stabila un droša ģimene. Ģimenei 

labvēlīga sociāli ekonomiskā un psiholoģiskā vide sekmē esošo ģimeņu paplašināšanos un jaunu 

veidošanos. Ģimenēs valda noturīgas, harmoniskas savstarpējās attiecības. 

Rušonas pagasta attīstība notiek vienmērīgi. Pagastam nav raksturīga ne strauja iedzīvotāju 

skaita sarukšana, ne arī palielināšanās. Atražošanas process notiek vienmērīgi, nodrošinot 

kvantitatīvu un kvalitatīvu ataudzi. 
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II. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 

2.1. Rušonas pagasta vispārīgs raksturojums 
 
2.1.1. Teritorijas veidošanās 
 
Kā liecina arheoloģiskie pieminekļi un atradumi un rakstītie vēstures avoti, Rušonas pagasta 

teritorija ir bijusi ļoti sen un biezi apdzīvota.  

 Senā Rušonas novada centrs bija Rušona. Savu nosaukumu tā ieguvusi no Rušonas ezera, 

kura krastā tas atrodas.  

 1456.gadā ir minēta Rušonas muiža, kura piederējusi Johannesam Rēbinderam. 

 Rušonas novadā ietilpa arī Aglona ar pārējo apkaimi. Aglonas nosaukums vēstures avotos 

parādās tikai 18.gs. 

 16.gs. celta Rušonas koka baznīca, viena no vecākajām Latvijā. Jaunu koka baznīcu Rušonā 

vecās baznīcas vietā 1677.gadā uzcēla jezuīti ar muižnieku Sokolovsku – Korabu atbalstu. 

1766.gadā tās vietā Rušonas muižas īpašniece I. Selicka uzcēla jaunu koka baznīcu un klosteri, bet 

1816.gadā par I. Selickas līdzekļiem ir uzcelta tagadējā Rušonas mūra baznīca. 

 Rušonas novads senatnē ir bijis ne vien ievērojams latgaļu administratīvais un 

ekonomiskais, bet arī garīgais centrs. 

 Vēsturiskajā literatūrā rakstīts, ka Rušona, caur kuru gājis starptautiskais tirdzniecības ceļš 

(Lietuva – Daugavpils – Rušona – Rēzekne – Ludza – Pleskava – Novgoroda) kā apdzīvota vieta 

izaugusi tik liela, ka tai bijušas pat miesta tiesības. Rušonas nozīme samazinājusies un tā panīkusi 

pēc Kauņas – Pēterburgas šosejas un tai paralēli ejošās Varšavas – Pēterburgas dzelzceļa līnijas 

uzbūvēšanas. 

 Kolektivizācija sākās 1949.gadā. Izveidojās 4 kolhozi – centrā – 1.Maijs, blakus sādžās – 

“Liepnieki”, Mičurina un “Jaunais komunārs”, kuri 1958.gadā apvienojās, nodibinājās kolhozs 

Ļenina v.n. 

 1960.gadā, pievienojot, kolhozu “Jaunā gvarde”, nodibinājās Preiļu ražošanas un lopu 

pieņemšanas saimniecība. 1968.gadā pievienojās kolhozs “Dzirkstele” – izveidojās padomju 

saimniecība “Rušona”, kura tika likvidēta 1993.gadā. 

 Pēc tam sākās zemes reforma, tika izveidotas piemājas saimniecības, zemnieku 

saimniecības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību u.c. 
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2.1.2. Teritorijas vispārīgs raksturojums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. attēls Rušonas pagasta atrašanās vieta Latvijā 
 

Rušonas pagasts atrodas Preiļu rajona dienvidaustrumdaļā. Tas robežojas ar Aglonas, 

Silajāņu, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Riebiņu pagastiem, Daugavpils rajona Višķu pagastu un 

Rēzeknes rajona Feimaņu pagastu. Robeža ar Rēzeknes rajonu daļēji iet pa Feimaņu un Rušonas 

ezeriem, sadalot šos ezerus divās daļās un Rušenicas upi. 

 Pagasta teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – 

Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi), kā arī dzelzceļa līnija Daugavpils – Rēzekne. 

 Attālums no Rušonas pagasta centra līdz rajona centram Preiļiem ir 18 km, bet līdz Rīgai 

250 km. 

Iedzīvotāju kopējais skaits 2006.gada beigās bija 1863. Pagastā iedzīvotāju blīvums uz 

vienu kvadrātkilometru ir vidēji 9,0 iedzīvotāji. Jau vairākus gadus iedzīvotāju dabiskais pieaugums 

ir negatīvs, un 2006.gadā dzimušo bērnu skaits bija 7, kas ir mazākais 5 gadu laikā. 

 Rušonas pagasts ir pats lielākais pagasts (208 km2) Preiļu rajonā, kas ir pat 3 reizes lielāks 

salīdzinot ar rajona mazākajiem pagastiem (Silajāņu – 70 km2, Sutru – 78 km2, Stabulnieku – 67 

km2), tā teritorija aizņem 10% no kopējās rajona platības, bet iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 ir 

mazāks, salīdzinot ar citiem pagastiem., jo lielu daļu pagasta teritorijas aizņem ezeri, meži un purvi. 

Rušonas pagasta teritorija aizņem 20583,7 ha, lielāko īpatsvaru sastāda lauksaimniecības zeme – 

67,6% no pagasta kopplatības, bet vismazāko īpatsvaru ieņem darījumu iestāžu un dzīvojamo ēku 

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

Rušonas pagasts ir ļoti bagāts ar ūdeņiem, kas aizņem 1/5 no kopējās pagasta teritorijas un 

43% no Preiļu rajonā esošajiem ūdeņiem atrodas Rušonas pagastā. 
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 Galvenā apdzīvotības forma Rušonas pagastā ir skrajciemi. Pagastā ir 3 blīvāk apdzīvotas 

vietas – vidējciemi, tie ir Aglonas stacija, Kastīre un Gailīši. 

 Iedzīvotāju izvietojums lielākajās apdzīvotajās vietās ir: 

� Aglonas stacija – 179 cilvēki, 

� Kastīre – 331, 

� Gailīši – 175. 

 

 
2.1.3. Rušonas pagasta nozīme 
 

Vēstures gaitā Rušonas pagasta loma un nozīme ir mainījusies. Atbilstoši jaunajiem 

apstākļiem tiek veiksmīgi izmantots un pilnveidots tūrisma potenciāls. Galvenā pagasta vērtība ir 

cilvēki: radoši un savā jomā zinoši, motivēti speciālisti gan valsts un pašvaldības pārvaldē gan 

uzņēmējdarbībā, gan sabiedriskajās organizācijās.  

Salīdzinājumā ar padomju laiku samazinājies rūpniecības īpatsvars. Vajadzētu būtiski 

paplašināt iestrādes līdzdalībai starptautiskajos pagastu sadarbību tīklos un projektos.    

 
 
2.1.4. Rušonas pagasts nacionālajā, reģionālajā un rajona kontekstā 
 

Rušonas pagasts atrodas Latgales plānošanas reģionā. Rušonas pagasta teritoriju šķērso 

valsts galvenais autoceļš A -13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas 

robeža (Medumi) un 1. un 2. valsts autoceļi - P62 Krāslava – Preiļi – Madona,  V 742 Preiļi – 

Gailīši – Krāces stacija, V744 Kastīre – Kategrade – Kameņeca – Kapiņi, V749 Aglonas stacija – 

Aizkalne - Babri, V743 pievedceļš “Zīlānu” karjeram, V746 pievedceļš Aglonas stacijai un V 763 

pievedceļš “Kankuļu” karjeram, kā arī dzelzceļa līnija Daugavpils – Rēzekne. Rušonas pagasts 

atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, izņemot Gailīšu pusi. 

 Rušonas pagasts ir telpiski saistīts ar Preiļu rajona centru – Preiļiem. 

  Latgales reģiona telpiskais struktūrplāns, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona attīstības 

padomes izsniegtajiem nosacījumiem Rušonas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei, ir 

rekomendējošs dokuments vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei.  

 Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē tika ņemti vērā sekojoši 

dokumenti: 

- Latgales telpiskais struktūrplāns (2004.), 

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

9702.01.05./0001), 

- Nacionālais plānojuma projekts, kas atrodas izstrādes stadijā;  
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- Preiļu rajona teritorijas plānojums (2002.), 

- Rušonas pagasta attīstības programma (2004.) 

 
 

2.2. Rušonas pagasta fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 
 
2.2.1. Virsmas raksturojums 
 
 Rušonas pagasta teritorija atrodas uz Latgales augstienes malas morēnpauguraines 

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

pauguraina, zeme ne sevišķi auglīga.  

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

punkts – 200,1 metri virs jūras līmeņa. 

 
2.2.2. Ģeoloģija 

 
 Pēc ģeoloģiskās uzbūves Rušonas pagasts atrodas uz Austrumeiropas platformas, kas 

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

400 miljoniem gadu veidots devona perioda nogulumu slānis, kas sastāv no dolomīta, 

dolomītmerģeļa un smilšakmens. Virs tā atrodas jaunākie kvartāra perioda nogulumi, kas sākuši 

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

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

sasniedz 100 m un sastāv no morēnmāla (akmeņaina māla) jeb morēnas horizontiem, ko citu no cita 

atdala māls, smilts, grants, oļi, bet vietām pat laukakmeņi. 

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

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

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

laikmeta nogulumi, kuri turpina veidoties vēl tagad. 

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

pieder Riebiņu novada domei, VAS “Latgales ceļi”, privātpersonām. Šīs izejvielas varētu izmantot 

ražošanā un to paplašināt, bet uzņēmumu finansiālais stāvoklis to neļauj darīt,  smilts- grants 

krājumus izmanto vietējām vajadzībām. 

 
Galvenie veicamie pasākumi: 
 

• Izstrādāt zemes dzīļu izmantošanas programmu, kur paredzēt ģeoloģiskās izpētes, 

faktisko stāvokļu noteikšanu esošajās atradnēs un karjeros, kā arī izmantoto karjeru 

rekultivāciju. 
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2.2.3. Augsnes, meliorācija un zemes vērtība. 
 

 Augsnes. 
 
 Rušonas pagasta teritorijā pamatā ir vidēji podzolētās augsnes un kūdras augsnes. 

 Aluviālās jeb palieņu augsnes – sastopamas teritorijā gar Rušonas ezeru, radušās upju un 

ezeru pārplūstošās ielejās. Palu ūdeņi nogulsnējuši līdznestās duļķes un smiltis. 

 
 Zemes vērtība. 
 
 Pagasta nepiesārņotās augsnes ir labs priekšnoteikums ekoloģiski tīras produkcijas 

ražošanai. 

 Augšņu vidējais kvalitatīvais novērtējums ir 26,4 balles, bet meliorēto augšņu novērtējums 

ir 34 - 40 balles, mežu zemes vidējais novērtējums ir 30 balles, kas ir viens no zemākajiem Preiļu 

rajonā. 

 Zemes vidējā kadastrālā vērtība Rušonas pagastā ir 98 lati par hektāru. Visumā zeme ir 

pauguraina, izvietota mazos lauciņos starp krūmiem un ezeriem, kadastrālais novērtējums ir zems. 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.attēls Skats pie Spuldziņu ezera 
 
 

 Meliorācija 
 
 Meliorācija veikta 6830,2 ha jeb 26 % lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

 Jaunākās meliorācijas sistēmas izbūvētas 80-to gadu sākumā, bet daudzas meliorācijas 

sistēmas izbūvētas pirms vairāk kā 30 gadiem un nepieciešama to rekonstrukcija. Meliorācijas 

sistēmas aizaug un patreiz nepietiek līdzekļu to kopšanai. 



Riebiņu novada dome 13 

1. tabula Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts 

ŪSI kods Nosaukums 
pēc VZD datu 
bāzes 

Baseina 
platība, km2 

Kopējais 
garums, km 

T.sk.reg.
r.aj., km 

Gads, kurā 
regul. 

4324 Feimanka  385,4 72,0 58,7 1956;79;88 
43244 Preiļupe  104,4 19,0 13,3 1958;63-64 
4325632 Dzilna  30,1 15,0 5,2 1961 

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 236 “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku” ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas ap 

valsts vai koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm. Aizsargjoslas robeža ap ūdenstekām tiek 

noteikta 10 m attālumā no ūdenstekas krotes. Meža zemēs maģistrālajiem novadgrāvjiem 

aizsargjoslas robeža tiek noteikta atbērtnes pusē 8 – 10 m attālumā no ūdenstekas krotes. Ap slūžām 

(vienīgās uz Feimankas upes pie Feimaņu ezera) aizsargjoslas robeža tiek noteikta 20 m attālumā, 

ap hidrometriskajiem posteņiem – 5 m attālumā no būvju ārējās malas. 

2. tabula Meliorācijas sistēmas. 

Nosusinātā platība (ha) l/s 

izm. 

Platība 

Drenāža (m) Caur 

tekas 

Akas  Iztek

as  

Kopā Ar drenāžu (ha) Kopā  Māla  Plastm. Gab. Gab. Gab. 

2420 2150 1912 238 1808 899581 791629 107952 139 200 1134 

 

Zemes īpašnieku pienākumi attiecībā uz meliorācijas sistēmu kopšanu ir stingri reglamentēti 

ar likumu – “Meliorācijas sistēmu, būvju un ierīču ekspluatācijas instrukcija” precīzi nosaka zemes 

īpašnieku pienākumus un atbildību par meliorācijas sistēmas uzturēšanu un uzraudzību. 

- Punkts 2.7. Koplietošanas meliorācijas sistēmu, būvju un ierīču remonts jāveic zemes 

īpašniekam (lietotājam), izdevumus sedzot proporcionāli savai īpašuma daļai šajā 

meliorācijas sistēmā (LR Civillikuma 1067. – 1075.panti). Šo darbu veikšanai zemes 

īpašniekiem (lietotājiem) jāapvienojas kooperatīvās sabiedrībās. 

- Punkts 2.8. Vienas saimniecības meliorācijas sistēmu būves un ierīces remontē zemes 

īpašnieks (lietotājs). 

- Punkts 2.9. Meliorācijas sistēmu kopšanas galvenie darbi, kuri jāveic zemes īpašniekiem 

(lietotājiem): 

� 2.9.1. Vaļējās ūdensnotekās – pielūžņojuma izvākšana, atvašu un krūmu izciršana, 

piesērējuma tīrīšana, nostiprinājumu labošana, nogāžu apaudzēšana ar zālājiem, 

virszemes ūdens notekrenīšu sakārtošana un jaunu ierīkošana; 
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� 2.9.2. Drenu sistēmās – drenu aku nosegšana ar vākiem, drenu aku tīrīšana un 

labošana, lokālu drenu bojājumu labošana, drenu ieteku sakārtošana, virszemes 

ūdens uztvērēju sakārtošana ūdens uztveršanai, virszemes ūdens noteces vagu 

atjaunošana un ierīkošana; 

� 2.9.3. Satiksmes un hidrobūvēs – atvašu un krūmu izciršana aizsprostu, dambju un 

caurteku uzbērumos, plaisu un izdrupumu aizdare betona konstrukcijās, būvju 

nogāžu nostiprinājumu bojājumu labošana un caurteku tīrīšana, metāla un koka 

konstrukciju krāsojuma un pretkorozijas pārklājuma atjaunošana. 

- Punkts 3.1. Zemes īpašnieks ir atbildīgs par meliorācijas sistēmu saglabāšanu. Zemes 

nomnieka pienākumi un atbildība par meliorācijas sistēmu kopšanu un saglabāšanu 

jānosaka zemes nomas līgumā. 

Meliorācijas sistēmu uzraudzību un kopšanas darbus, kuras ir pašvaldību īpašumā, veic 

pašvaldība, piesaistot līdzekļus.  

Aizsargjosla dabā netiek iezīmēta. Aprobežojumus aizsargjoslās nosaka “Aizsargjoslu 

likums”. 

 
 Priekšnoteikumi un nosacījumi teritorijas izmantošanā. 
 

- Nepiesārņotās augsnes potenciāli jāizmanto bioloģiskā lauksaimniecības attīstībai. 

- Augsnes erozijai pakļautās teritorijās jāparedz apmežošanai vai zālāju ieviešana 

augu sekā. 

- Nodrošināt meliorācijas sistēmu rekonstrukciju. 

 

2.2.4. Klimats. 
 

 Šajā Latvijas daļā, arī Rušonas pagastā klimats kļūst kontinentālāks – ziemas aukstākas, 

parasti ar noturīgu sniega segu, vasaras – siltākas. Gaisa vidējā diennakts temperatūra janvārī – 6,5 

grādi, jūlijā – 17 grādi. Aktīvo temperatūru (virs 10 grādiem) summa ir 1900 – 2000 grādi.  

 Bezsala periods ilgst 135 –145 dienas. 

 Nokrišņu daudzums 600 mm gadā. 

 
 
 Priekšnoteikumi un nosacījumi teritorijas izmantošanā. 
 

• Klimatisko apstākļu dēļ relatīvi īsākais veģetācijas periods nekā Latvijā kopumā, 

piemērots aukstumizturīgāku kultūru audzēšanai. 

• Garās ziemas savukārt piemērotas ziemas sporta un zemledus makšķerēšanas 

attīstībai, kas savukārt ļautu noslogot tūrisma infrastruktūru arī ziemā. 
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8902,3ha

3176,9ha

1145,5ha

7735,5ha

lauksaimniecības zeme 

ūdenssaimniecība

purvi

meži 

2.3. Dabas resursi 
 

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

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

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

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

(66,5 ha), Asaru purvs (10,4 ha). 

Ūdenstilpnes aizņem 3176,9 ha zemes. Lielākie ezeri – Rušonas ezers (2 450 ha), Feimaņu 

ezers (288 ha), Zolvu ezers (349,6 ha), Bicānu ezers (156 ha), Kategrades ezers (126,1 ha), 

Salmejas ezers (103,2 ha). 

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

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

 Pagasta mežus apsaimnieko Valsts mežniecība, pagasta pašvaldība, zemnieku un piemājas 

saimniecības. Pamatsugas: egle, priede, bērzs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.attēls. Rušonas pagasta zemes lietošanas mērķi
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13921,7

2964,9

3176,9

1,658,6

73,8

362,9

23,3

Lauksaimniecība

Mežsaimniecība

Ūdenssaimniecība

Dzīvojamo ēku apbūves teritorijas

Darījumu iestāžu apbūves teritorijas

Pašvaldību vajadzībām

Rūpniecības objektu apbūves
teritorijas

Satiksmes infrastruktūras objekti

2.3.1. Zemes izmantošanas un īpašuma struktūra 
 

3.tabula. 
Pagasta zemju sadalījums pēc lietošanas mērķiem 

 
Zemes lietošanas mērķi Platība, ha Platība, % 

Lauksaimniecība 13921,7 67,6 
Mežsaimniecība 2964,9 14,4 
Ūdenssaimniecība 3176,9 15,4 
Dzīvojamo ēku apbūves teritorijas 23,3 0,1 
Darījumu iestāžu apbūves teritorijas 1,6 0,01 
Pašvaldību vajadzībām 58,6 0,28 
Rūpniecības objektu apbūves teritorijas 73,8 0,36 
Satiksmes infrastruktūras objekti 362,9 1,76 

KOPĀ: 20583,7 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.attēls Zemes lietošanas mērķi(ha). 
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2.3.2. Zemes īpašumu struktūra 
 

Pagastā visvairāk ir piemājas un zemnieku saimniecības, kas attiecīgi aizņem 55,93 % un 

31,48 %. Uz 2004. gada 1. maiju  Rušonas pagastā ir reģistrētas: 

• 430 zemnieku saimniecības; 

• 764 piemājas saimniecības; 

• 1 specializēta valsts saimniecība; 

• 171 personīgā palīgsaimniecība. 

0,07%

55,93%

31,48%

12,52%

 zemnieku saimniecības; piemājas saimniecības;

specializēta valsts saimniecība; personīgā palīgsaimniecība.
 

5. attēls Rušonas pagasta zemes īpašumu struktūra 
 
          Pēdējo 5 gadu laikā ir veidojušās dažādas izmaiņas, ir palielinājies zemnieku saimniecību 

skaits un piemājas saimniecību skaits. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. attēls Rušonas pagasta zemes īpašumu struktūra 
salīdzinājuma diagramma 1999.- 2004. gads
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2.3.3. Virszemes ūdeņi 
 
 Nozīmīga loma Rušonas pagasta attīstībā ir Rušonas ezeram. Tas ir viens no skaistākajiem 

Dienvidlatgales ezeriem, ezers Latgales augstienē 149,9 m virs jūras līmeņa uz Rēzeknes, Preiļu un 

Krāslavas rajonu robežas, kā arī viens no lielākajiem ezeriem. Platība 24,13 km2 , garums 13 km, 

platums 5,6 km, lielākais dziļums 29,9 m. Baseina platība 379 km2 . Ļoti līčains, ar vairākām 

pussalām, zemesragiem, salām (ezera salas ir dabas aizsardzības objekti). ZA malā tālu sazarojas 

lielais Ūbeļu līcis (2,5 km), kas veido it kā atsevišķu baseinu. Ietek Jašezera, Bicānu, Kategrades, 

Zolvu, Ilzes, Biržkalna u.c. ezeru ūdeņi. Iztek Tartaks caur Cirīšu ezeru uz Dubnu (1773,3 ha). 

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

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

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

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

 Kategrades ezers (133,1 ha); 

 Salmejas ezers (104,3 ha); 

 Jašezers (90 ha); 

 Eikša ezers (57,5 ha); 

 Kaučera ezers (50 ha); 

 Lielais Solkas ezers (48,5 ha); 

 Lielais Kurtoša ezers (48,8 ha); 

 Mazais Solkas ezers (26,5 ha); 

 Mazais Kurtoša ezers (8,1 ha); 

 Stupānu ezers (31,1 ha); 

 Sedeža ezers (27,1 ha); 

 Limaņu ezers (7 ha); 

 Spuldziņu ezers (4,4 ha). 

Meiraukas ezers     5,2 ha;  

Rubeņu ezers      5,1 ha;  

Kovšika ezers     1,8 ha;  

Madžutiņa ezers     1,6 ha;  

Vašeiņa ezers     1,5 ha;   

            Bolotņa ezers    1,0 ha  

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

Rušonas pagasta ūdensteces – Feimanka, Jaša, Preiļupe. 

Rušonas pagastā esošais Asaru ezers ir pilnīgi pārpurvojies un ir uzskatāms par zemi zem purviem. 
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Feimankas garums-72 km, baseina laukums-370 km2 , gada notece – 0,07 km3, kritums 62 m 

(0,68 m/km), Jašas upe –garums 28 km, baseina laukims – 191 km2 , gada notece 0,038 km3, 

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

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

 
Bicānu ezers  
Ar Kadastra apzīmējumu 76700080220 
Atrodas Preiļu rajona Rušonas pagastā 
Platība 149,4 ha (1.5 km²) 
Garums 2.5 km 
Platums 0.8 km 
Dziļums līdz 19 m (vidēji - 4.1 m) 
Ietek - noteka no Kategrades ezera 
Iztek - noteka uz Jašezeru 
Aizsargājamā teritorija Natura 2000 – dabas liegums „Jašas-Bicānu ezers” 
Zivis - asari, brekši, līdakas, līņi, raudas, ruduļi 
Ezera aizaugums mazs, ir sešas, kokiem apauguša, paugurainas salas. Gultne smilšaina, oļaina, 
aizaugušos līčos dūņaina. 
 
Feimaņu ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700060143 
Atrodas Preiļu rajona Rušonas pagastā un Rēzeknes rajona Feimaņu pagastā 
Platība kopējā - 625,7 ha (6,3 km²) 
Rušonas pagasta teritorijā 288 ha 
Vidējais dziļums 1,1 m 
Maksimālais dziļums 3,8 m 
 
Rušonu ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700140006 
Atrodas Preiļu rajona Rušonas pagastā, Krāslavas un Rēzeknes rajonos 
Platība  kopējā – 2370 ha(23.7 km²) 
Rušonas pagasta teritorijā 1803,9 ha 
ar12 salām 
Garums  13 km 
Platums 5.5 km 
Dziļums līdz 29.9 m 
 
Ietek - Pušica, Rušonīca   
Iztek - Tartaks 
Zivis - asari, līdakas, karpas, plauži, raudas, zandarti. 
Ezeram daudz līkumotu līču, izteikti garš un dziļš ir Ūbeļu līcis - Rušona austrumu daļa. Gultne 
galvenokārt smilšaina un akmeņaina, krasti lēzeni, vietām staigni un aizauguši. Ezera rietumu daļas 
salās botāniskais liegums. 
 
Zolvu ezers (Zalvu) 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700100029 
Platība 349,6 ha 
Garums 5,5 km 
Platums 1,6 km 
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Dziļums līdz 7 m (vidēji 2,8 m) 
Ietek – Laipa 
Iztek – Rušonīca 
 
Kategrades ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700090099 
Platība 126,1 ha 
Dziļums līdz 3,0 m (vidēji 1,6 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Salmeja ezers (Gailīšu) 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700020078 
Platība 103,2 ha 
Dziļums līdz 6,2 m (vidēji 2,8 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Jašezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700070171     
Platība 90,0 ha 
Dziļums līdz 4,4 m (vidēji 2,8 m) 
Aizsargājamā teritorija Natura 2000 – dabas liegums „Jašas-Bicānu ezers” 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Eikša ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700110230 
Platība 57,5 ha 
Dziļums līdz 7,8 m (vidēji 4,0 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Kaučera ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700010208 
Platība 49,9 ha 
Dziļums līdz 21,0 m (vidēji 6,1 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Lielais Solkas ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700110242 
Platība 48,5 ha        
Dziļums līdz 4,4 m (vidēji 2,4 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Mazais Solkas ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700110241 
Platība 24,0 ha 
Dziļums līdz 2,2 m (vidēji 0,7 m) 
Zvejas tiesības pieder valstij 
 
Mazais Kurtoša ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700130100 
Platība 7,5 ha 
Dziļums līdz 1,6 m  
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Spuldziņu ezers 
Ar Kadastra apzīmējumu 76700130105 
Platība 4,4 ha 
Dziļums līdz 2,7 m  
 
 Rušonas, Zolvas, Bicānu un Kategrades ezeru krastos ir ierīkotas atpūtas vietas, Eikšas un 

Gailīšu ezeru krastos ir izveidotas dārzkopības sabiedrības. 

 Eikša ezera krastā ir izveidota ūdens slēpošanas bāze. 

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

dienvidaustrumdaļas  robežu tek Rušeņicas upe. 

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

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

piesārņotākajām upēm Latvijā. 

 Ezeru ihtiofaunu veido zivju sugas, kuras raksturīgas eitrofiem ūdeņiem, dominē – plaudis 

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

 Rušonas pagasta teritorijā nav tādu ūdensobjektu, kuros notiek intensīva zivjsaimniecība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. attēls.  Bicānu ezers 

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

uzturēšanu Rušonas pagasta ezeros.  

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

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

būtu tuvu atzīmei 149.9 m BS; 
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• 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 Gundega Jurāne vērtējuma Jaša upei nav raksturīgas palieņu 

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

ūdens notece var atstāt tikai labvēlīgu iespaidu uz mitruma mīlošajām augu un dzīvnieku sugām, 

kuras mīt upes krastos. Attiecībā uz Zeinišķu pussalu ar platlapju mežiem ir tā , ka pussalai 

visapkārt ir izteikts ~1-1.5 krasts un lai pussala applūstu ūdens līmenim jāpaceļas krietni augstāk. 

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

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

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

Zolvu ezers – Rušonas ezers”). Šo pasākumu sekmēs ūdens līmeņu atjaunošana minētajos ezeros. / 

Ziņas no Ietekmes uz vidi novērtējums aizsprosta – regulatora atjaunošanai uz Jašas upes Rušonas pagastā Kastīres 

ciematā noslēguma ziņojuma/ 

Rušonas pagastā ir izveidota pagasta iedzīvotāju brīvprātīgo biedrību “ Rušonas pagasta 

ezeru un dabas ainavas apsaimniekošanas biedrība”. Biedrībā var iestāties jebkurš cilvēks, kam nav 

vienaldzīga attieksme pret apkārtējo vidi. Biedrības mērķis ir - videi draudzīgas ilgspējīgas un 

līdzsvarotas zivsaimniecības attīstības projekta izveide ezeru un upju apsaimniekošanā.  
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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. 

Prasību izstrādāšana un to ievērošanas kontrole sakarā ar motorlaivu , peldošo līdzekļu 

izmantošanu ezerā. Ezera un piekrastes antropogēnās slodzes ietekmes kontrole. Visas 

dokumentācijas vešana un kārtošana, apmācību organizēšana pagasta iedzīvotājiem, jautājumos , 

kas saistīti ar dabas aizsardzības problēmām.  

 Ūdensobjektus, kuros plānota motorizēto u.c. ūdens braucamrīku izmantošana – Eikšas 
ezers, Rušonas ezers. 
 

Plānojuma aktivitātes: 
 
• zivsaimniecības nozares izpēte un attīstības programmas izstrāde, kurā tiks paredzēti 

visi tās etapi no zivju nozvejas līdz pārstrādei un realizācijai, tas ļaus pilnīgāk un 

efektīvāk izmantot vietējos dabas resursus, tāpēc tiks veikta: 

o pagasta ezeru intensīva apsaimniekošana; 

o zivju krājumu palielināšana, uzlabojot to kvalitāti; 

o racionālāka zivju resursu izmantošana; 

o jaunu darba vietu radīšana, nozaru un tehnoloģiju attīstība; 

o sadarbība ar citiem pagastiem un rajoniem ,izveidojot kopīgus uzņēmumus; 

o ezeru reālā stāvokļa izpēte un pareiza attīstības plānošana; 

o priekšnoteikumu veidošana lauku tūrismam; 

o paredzēt labiekārtotu peldvietu iekārtošanu; 

o pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpju apsekošana un apsaimniekošanas plānu 

izstrāde. 

 

 

 
 



Riebiņu novada dome 24 

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

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

 Pagasta mežus apsaimnieko Valsts mežniecība, pagasta pašvaldība, zemnieku un piemājas 

saimniecības. 

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

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

 Rušonas pagasta teritorijā valsts mežos ir šādas dabas vērtības: 

• Dabiskie meža biotopi, kuriem ierosināmi mikroliegumi; 

• Īpaši aizsargājami meža iecirkņi, kuros tiks veikta dabas vērtību inventarizācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.attēls. Skujkoku mežs. 
 

Rušonas pagasta teritorijā ir izveidoti sekojoši mikroliegumi: 

•  mikrolieguma kods – 1453; 

• mikrolieguma kods – 1454. 
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Latvijā pašlaik ir vairāk nekā 2 tūkstoši kokapstrādes uzņēmumu, bet tikai retais spēj 

nodarboties ar maksimālu koksnes pārstrādi un strādāt ar bezatkritumu tehnoloģiju. 

 Rušonas pagastā darbojas šādi kokapstrādes uzņēmumi: 

1. Kokapstrādes cehs Kastīrē (A.Pastars);  

2. IU “Osvalds” Gailīšos (O.Bečs);  

3. SIA “Angro” 

4. z/s „Kļavas”; 

Pagastā valdošās koku sugas ir bērzs, priede un egle.  

Pēc VMD statistikas datiem Rušonas pagasta meži sadalās : sauseņu meži 5097 ha (60%), 

slapjaiņi 391 ha(5%), purvaiņi 2487 ha(29%) šinā kategorijā ietlpst arī niedrājs, āreņi 81 ha(1%), 

kūdreņi 515 ha(6%) šeit arī ietilpst arī platlapju bārenis. 

 

Purvi 
 
Purvi pagastā aizņem 1145,5 ha jeb 5,6 % teritorijas, kuri atrodas nelielās ieplakās un pa 

lielākajai daļai nav izmantojami kūdras ieguvei. 

Rušonas pagastā pārsvarā ir zāļu purvi. 

Lielākie purvi ir : Susojeva purvs (50 ha), tas ir gandrīz vienīgais sūnu purvs un Velna purvs 

(66,5 ha). 

Rūpnieciski izmantojamo kūdras atradņu nav. 

 
 
Priekšnoteikumi un nosacījumi teritorijas izmantošanā: 
 

• Purvu nosusināšana iespējama tikai pēc to nozīmes izvērtēšanas no bioloģiskās 

daudzveidības viedokļa; 

• Jānovērš pļavu aizaugšana, veicot to regulāru pļaušanu, ganīšanu, krūmu ciršanu. 

• Lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, jāveic 

dabisko mežaudžu (potenciālo atslēgas biotopu) inventarizācija arī privātajos mežos; 

• Mežsaimnieciskai darbībai vienlaicīgi jānodrošina bioloģiski daudzveidīgo un 

vērtīgo ekosistēmu saglabāšanu un resursu atjaunošanu; 

• Izstrādāt ilggadīgo mežu apsaimniekošanas programmu, kā valsts mežiem, tā arī 

privātiem mežiem; 

• Meža ceļu infrastruktūra veidota tā, lai vidējais pievešanas attālums līdz ceļam no 

meža nogabala nepārsniegtu 800 m; 

• Visas valsts meža platības tiek iznomātas mednieku formējumiem; 
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• Valsts meža teritorijā ir  brīva pieeja jebkuram apmeklētājam mežā – ogojot, sēņojot, 

atpūšoties, ievērojot visus normatīvos aktus meža apsaimniekošanā. 

 
2.3.5. Ainavas. 

 
 Rušonas pagasta kultūrainava ir diezgan labi uzturēta, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

lielākoties nav iekoptas un ir daļēji apstrādātas. Pie vērtīgākajām ainavām pieder Rušonas pagasta 

ezeri, kā arī mežaino platību ainavas. 

 Ik gadus tiek rīkots konkurss “Sakoptākais pagasts”, kas sekmē vides sakopšanu laukos, 

stimulē zemnieku saimniecību, uzņēmumu vides sakoptību un attīstību. 

 Katra novada iedzīvotājiem ir svarīgi apzināties savu novadu tradicionālās raksturīgās lauku 

ainavas vērtības un saglabāt pašu vērtīgāko. Ainavu aizsardzībā vienu no svarīgākajām sastāvdaļām 

ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kura ietver sevī gan augu un dzīvnieku sugu, gan arī to 

dzīvesvietu dažādību. Tāpēc svarīgi ainavās, kuras veidojušās cilvēku un dabas mijiedarbības 

procesā, nepieļaut ainavu renaturalizāciju – lauku un pļavu aizaugšanu ar krūmiem un vēlāku 

apmežošanos. Ainavu ekosistēmu aizsardzību Rušonas pagastā nodrošina likumdošana un 

teritorijas plānojumā noteiktie aizsardzības statusi vai zemes lietojumveids. Ainavu saglabāšanas 

process ietver sevī ainavu izmantošanas regulēšanu, apzinātu un mērķtiecīgu kopšanu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. attēls. Jašas upe. 
Galvenie veicamie pasākumi: 
  

• Nepieļaut ainavu renaturalizāciju; 

• Nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību; 

• Saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas; 
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• Vietējās nozīmes ainavu skatu punkti: Najautos, Tišā, Stupānos, Kastīrē, Šauros, 

Grebežā, Spuldziņos, Ivanānos un Zolvā. 

 

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

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

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

tiek piemērota derīgo izrakteņu krājumu klasifikācija, kas nosaka vienotas prasības to iedalīšanai 

kategorijās atbilstoši ģeoloģiskās izpētes detalizācijas pakāpei: 

- A kategorijas jeb izpētītos krājumos; 

- N kategorijas jeb novērtētos krājumos; 

- P kategorijas jeb prognozētos krājumos. 

Derīgo izrakteņu ieguvi reglamentē LR MK 19.09.2006.noteikumu Nr. 779”Derīgo izrakteņu 

ieguves kārtība”. 

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

sapropelis. 

Rušonas pagasta teritorijā esošie karjeri. 

4. tabula 

Karjers Platība, ha Īpašnieks 

Najautas karjers 3,0 Riebiņu novada dome 

Zeiliņu karjers 5,7 Riebiņu novada dome 

Svaļbu karjers 5,9 Riebiņu novada dome 

Stupānu karjers 12,1 Preiļu SCO 

Zeiliņu karjers 11,5 VAS “Latgales ceļi” 

Kankuļu karjers 12,8 VAS “Latgales ceļi” 

Firsovas karjers 1,3 Riebiņu novada dome 

Kropova karjers 8,0 VAS “Latgales ceļi” 

Bašķu karjers 8,7 SIA “Tauma Eikša” 

 

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.”. 

 
 
2.3.7. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 
 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Rušonas pagasta teritorijā ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

• Dabas liegums „Rušonu ezera salas”; 
• Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”; 
• Dabas liegums „Jašas - Bicānu ezers”. 

 
2.3.6.1. Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers” 
 
Nosaukums: Kaučers 

Kods: 6009 

Platība (Ha): 2762.0 

Aizsardzībā kopš: 2004 

Kategorija: Aizsargājamo ainavu apvidus 

Starptautiskā vērtība: Natura 2000  

Lēmums: LR MK / 08.04.2004 Noteikumi Nr.265 "Grozīj. MK 
Not.Nr.69" 2004.g. 

Dabas aizsardzības plāns: Nav plāna 

Individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi: 

Nav 

 

Kaučers :Izveidošanas kritēriji 

Aizsargājamā teritorija izveidota, lai saglabātu vismaz 17 Eiropas un Latvijas nozīmes 

aizsargājamos biotopus un vismaz 14 aizsargājamas augu, dzīvnieku un sēņu sugas, tostarp 6 

Eiropas direktīvu sugas. Aizsargājamajai sūnu sugai platlapu vijzobei Tortula latifolia šeit ir vienīgā 

atradne Latvijā un Baltijas valstīs, nedaudzas atradnes Latvijā arī zāļu purvu sūnām apaļlapu 

dumbrenei Calliergon trifarium un Īrijas merkijai Moerckia hibernica. Konstatēti 6 (!) Eiropā un 

Latvijā aizsargājami pļavu biotopi. Teritorijā atrodas 3 ezeri, kas lielāki par 30 ha - Salmejs, 

Kaučers un Stupānu ezers un 4 nelieli aizaugoši ezeri starppauguru ieplakās. Pie ezeriem zāļu un 
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pārejas purvi. Īpaši dabisks un bagāts ar orhidejām zāļu purvs pie Meirauka ezera. Ietverti arī 

Latvijas nozīmes arheoloģijas pieminekļi - 3 senkapi un Šņepstu pilskalns, dabas piemineklis - 

Gailīšu lapegļu audze, kultūrvēsturiska celtne - Cišu vecticībnieku baznīca. Paugurains reljefs, 

skaistas ainavas, samērā reta apdzīvotība - galvenokārt viensētas. Kaučers (50 ha) ir maz aizaudzis 

dzidrūdens ezers ar ievērojamu lielāko dziļumu - 21 m, smilšainiem un oļainiem krastiem. Tas ir 

viens no dzidrākajem Latvijas ezeriem ar ūdens caurredzamību 4,1 m (Latvijas ezeru monitorings, 

20.08.2002.), izcili saglabājies ES biotops 3150 - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo un peldaugu 

augāju. Eitrofi ezeri ar tik dzidru ūdeni Latvijā ir ļoti liels retums. Daļa „Kaučera” skar Preiļu 

novada teritorijas vienu zemes īpašnieku. 

 

Kaučers : Augi 
Baltijas dzegužpirkstīte  
Stāvlapu dzegužpirkstīte  
Mieturu hidrilla 
Gludsporu ezerene 
Lēzeļa lipare 
Purvāja vienlape 
Kaučers : Putni 
Baltais stārķis Grieze 
Melnā dzilna Pelēkā dzilna 
Kaučers : Sēnes 
Plaisājošā rūtaine 

Kaučers : Sūnas 
Apaļlapu dumbrene 
Īrijas merkija  
Platlapu vijzobe 
Spīdīgā āķīte 
Kaučers : Zīdītāji 
Bebrs 
Kaučers : Biotopi 

Latviskais nosaukums 
Natura2000 
Nosaukums 

Natura2000 
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 
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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 
pļavas 

6270 Ir   

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 

Kaučers : Apdraudošie faktori un ietekmes 

Teritorijā daudz nelielu un vidēju zemes īpašumu (līdz 20 ha), galvenais zemes 

izmantošanas veids - lauksaimniecība. Mežu īpašumi ir nelieli, daudzi pieaugušā meža nogabali jau 

izcirsti, tāpēc atlikušos, it sevišķi ap ezeriem, nepieciešams apsaimniekot bez kailcirtēm. Grants 

karjeru ierīkošana. Teritorijas R daļa robežojas ar Kankuļu, bet A daļa ar Zeiliņu karjeru, kur 

turpinās grants ieguve. Starp Stupāna un Meirauka ezeriem appludināts karjers ir iecienīta atpūtas 

vieta. Ezeru eitrofikācija. Atpūtas vietu piesārņošana pie ezeriem. 2002. gada vasarā teritorijā 

notika apvidus mašīnu rallijs, kas nebija saskaņots ar zemju īpašniekiem un bojāja lauku ceļus. 

Neielaboto pļavu aizaugšana. Potenciālie draudi: atpūtnieku daudzuma palielināšanās un ezeru 

krastu apbūve, kas vēl vairāk pastiprinātu ezeru eitrofikāciju. Vērtīgās Kaučera ezera ekosistēmas 

saglabāšanai (paātrinātas eitrofikācijas novēršanai) svarīgi:· nepieļaut piesārņotu ūdeņu ieplūšanu 

ezerā (no lauksaimniecības zemēm, pirtīm u.c.);· saglabāt mežus ezera krastu nogāzēs. Saprātīga 

ezera izmantošana atpūtai (makšķerēšana, peldēšana) ir pieļaujama. 

2.3.6.2. Dabas liegums „Rušonu ezera salas” 

Nosaukums: Rušonu ezera salas 

Kods: 5121 

Platība (Ha): 48.0 

CORINE: V76413600 

Aizsardzībā kopš: 1987 

Kategorija: Dabas liegums 

Starptautiskā vērtība: Natura 2000  
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Lēmums: LR MK / Noteikumi Nr. 212 par dabas 
liegumiem 1999.g. 

Dabas aizsardzības plāns: Nav plāna 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi: 

Nav 

Rušonu ezera salas : Izveidošanas kritēriji  
Aizsargājamas 10 ezera salas. To lielākā vērtība - platlapju meži, kas klāj daļu no salu platības. 
Rušonu ezera salas : Augi  
Lielziedu uzpirkstīte 
Mieturu hidrilla 
Gada staipeknis 
Vālīšu staipeknis 
Ūdeņu ēkšķuzāle 
Rušonu ezera salas : Abinieki 
Parastā varde 
Rušonu ezera salas : Bezmugurkaulnieki 
Marmora rožvabole  
Kuprainā laupītājmuša 
Dienvidu dižspāre 
Zaļā zaigspāre  
Lapseņveida laupītājmuša 
Dzeltenā laupītājmuša 
Nātru lācītis  
Divjoslu airvabole 

Rušonu ezera salas : Putni 
Lielais dumpis 
Zivju gārnis 
Baltais stārķis 
Melnais stārķis 
Zivju ērglis 
Melnā klija 
Jūras ērglis 
Mazais ērglis 
Bezdelīgu piekūns 
Grieze 

Rušonu ezera salas : Sūnas 
Īssetas nekera 
Rušonu ezera salas : Zīdītāji 
Meža cirslis 
Mazais cirslis 
Dīķu naktssikspārnis 
Ūdeņu naktssikspārnis 
Brūnais garausainis 
Ziemeļu sikspārnis 
Natūza sikspārnis 
Rūsganais vakarsikspārnis  
Vāvere 
Bebrs 

Rušonu ezera salas : Zivis 
Repsis 
Rušonu ezera salas : Biotopi 
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Latviskais nosaukums 
Natura2000 
Nosaukums 

Natura2000 
kods 

Prioritāte 
Latvijas īpaši 

aizsargājamais 
biotops 

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

Jaukti platlapju 
meži 

9020 Ir Jā 

 

2.3.6.3. Dabas liegums „Jašas - Bicānu ezers” 
 
Nosaukums: Jašas-Bicānu ezers 

Kods: 5309 

Platība (Ha): 311.0 

Aizsardzībā kopš: 2004 

Kategorija: Dabas liegums 

Starptautiskā vērtība: Natura 2000  

Lēmums: LR MK / 08.04.2004 Noteikumi Nr.266"Grozīj. MK 
Not.Nr.212" 2004.g. 

Dabas aizsardzības plāns: Ir  

Individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi: 

- 

Jašas-Bicānu ezers : Izveidošanas kritēriji 

Bicānu ezera Zeinišķu pussalā sastopamas ozolu un jauktu platlapju mežaudzes, kurām raksturīga 

augsta bioloģiskā daudzveidība, liels dabiskos mežu biotopus raksturojošu sugu skaits. Konstatēta 

EP Sugu un biotopu direktīvas II pielikuma suga zaļā divzobe Dicranum viride. Sastopamas arī 

Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļautas augu sugas lielziedu uzpirkstīte Digitalis grandiflora un īssetas 

nekera Neckera pennata, kā arī īpaši aizsargājama ķērpju suga parastais plaušķērpis Lobaria 

pulmonaria. Ezerā jau 1991. gadā konstatēta aizsargājama suga mieturu hidrilla Hydrilla 

verticillata, kas 2002. atrasta atkārtoti. Salās dominē jaukti platlapju meži, daudz vējlauztu koku, 

akmeņu u.c. elementu, kas palielina bioloģisko daudzveidību 

Jašas-Bicānu ezers : Augi 
Mieturu hidrilla 
Jašas-Bicānu ezers : Ķērpji 
Parastais plaukšķērpis 
Jašas-Bicānu ezers : Sūnas 
Zaļā divzobe 
Jašas-Bicānu ezers : Zīdītāji 
Bebrs 
Jašas-Bicānu ezers : Biotopi 
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Latviskais nosaukums 
Natura2000 
Nosaukums 

Natura2000 
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 

Jašas-Bicānu ezers : Apdraudošie faktori un ietekmes 

Rekreācija. Atpūtnieku atstāti sadzīves atkritumi. Sausās vasarās - zemsegas degšana ap 

makšķernieku atstātiem ugunskuriem. Potenciālie draudi: tūristu skaita pieaugums Dienvidlatgales 

ezerainē. 

 

2.3.6.4. Dižkoki  

1. 
Aizsardzības kategorija DIŽKOKS 

Suga Parastais ozols (Quercus robur L.) 

Administratīvi teritoriālā 
vienība 

Preiļu rajons, Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts Kostīres ciems, 200m S no Rušonas pamatskolas, uz lauka 
uzkalniņa nogāzē. 

2. 
Aizsardzības kategorija DIŽKOKS 

Suga Parastais ozols (Quercus robur L.) 

Administratīvi teritoriālā vienība Preiļu rajons, Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 350m W no Šerespoles mājas, mežā taciņas malā 
3. 
Aizsardzības 
kategorija 

DIŽKOKS 

Suga Parastais ozols (Quercus robur L.) 

Administratīvi teritoriālā vienība Preiļu rajons, Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 140m SSE no Šerespoles mājas meža un augstsprieguma 
līnijas malā 

4. 
Aizsardzības kategorija DIŽKOKS 

Suga Parastais ozols (Quercus robur L.) 

Administratīvi teritoriālā vienība Preiļu rajons, Rušonu pagasts 
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Atrašanās vietas apraksts 60m no Šerespoles mājas SW stūra, mežmalā 
5. 
Aizsardzības 
kategorija 

DIŽKOKS 

Suga Parastais ozols (Quercus robur L.) 

Administratīvi teritoriālā vienība Preiļu rajons, Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 100m no SSE Šerespoles mājas, meža un augstsprieguma 
līnijas malā 

6. 
Aizsardzības 
kategorija 

DIŽKOKS 

Suga Parastais ozols (Quercus robur L.) 

Administratīvi teritoriālā vienība Preiļu rajons, Rušonu pagasts 

Atrašanās vietas apraksts 70 m no  Šerespoles mājas, SW stūra, mežmalā, ar krūmiem 
aizaugušā liekņā. 

 

• Veicot darbības aizsargājamo ainavu apvidū ”Kaučers” ir jāievēro LR 02.03.1993. likuma 

”Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” un LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 

īpašu uzmanību pievēršot LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415, I. un VII. daļām. 

• Veicot darbības dabas liegumā ”Jašas – Bicānu ezers” ir jāievēro LR 02.03.1993. likuma 

”Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” un LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 

īpašu uzmanību pievēršot LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415, I. un V. daļām, un ņemt 

vērā ar VIDM rīkojumu Nr.30 (26.01.2006.) apstiprinātā dabas lieguma ”Jašas – Bicānu 

ezers” dabas aizsardzības plāna prasības. 

• Veicot darbības dabas liegumā ”Rušonas ezera salas” ir jāievēro LR 02.03.1993. likuma 

”Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” un LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 

īpašu uzmanību pievēršot LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415, I. un V. Daļām. 
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2.4. Iedzīvotāji un apdzīvojuma struktūra 

Rušonas pagasta iedzīvotāju skaits ir mainīgs, ik gadu samazinās un salīdzinot ar 1998.gadu, 

2007.gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 9,2 % (1.tabula). 

 
        5.tabula  

Iedzīvotāju skaita dinamika 
 

Gadi 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003 2004 2005 2006 
Iedzīvotāju 
skaits 

2017 1920 1893 1902 1891 1865 1862 1899 1863 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. attēls Iedzīvotāju skaits Rušonas pagastā 
 
Rušonas pagasta iedzīvotāju sastāvu sekmīgai pagasta attīstībai varētu uzskatīt par 

labvēlīgu, jo pārsvarā ir darbaspējas vecuma iedzīvotāji (59,1%), bet nākotnē varētu palielināties arī 

iedzīvotāju skaits vecumā līdz 14 gadiem.(3.tabula). 

 
 

      6.tabula 
Rušonas pagasta iedzīvotāju vecuma struktūra 

 

Gads 
Iedzīvotāju 
skaits  

0 – 14 
g. Vec. 

% Darbaspējas 
vecumā 

% Virs 
darbaspējas 
vecuma 

% 

1999. 1920 382 19,9 1030 53,6 508 26,5 
2000 1893 359 18,9 1020 53,9 514 27,2 
2001 1902 361 19,0 1047 55,1 494 26,0 
2002 1891 312 16,5 1118 59,1 461 24,4 
2003 1885 323 17,13 1107 58,73 455 24,14 
2004 1862 301 16,16 1082 58,10 479 25,72 
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11. attēls Rušonas pagasta iedzīvotāju vecuma struktūra 
 
Teritorijas plānojums nosaka: 

• Noteikt blīvi apdzīvotās vietas: Aglonas stacija, Gailīši, Kastīre, Bašķi, D/S “Ozoli” 
un Kaučera Gailīši 
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2.5. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums 
 

2.5.1. Dabas mantojums 
 
 Rušonas pagastā valsts aizsardzībā atrodas 7 ha plašais Gelenovas parks (pie Bicānu ezera), 

kurā aug 23 eksotisku koku un krūmu sugas, un Gailīšu lapegļu audze (3 ha). 

1999.gadā un 2000. gadā, pamatojoties uz Salaspils botāniskā dārza inventarizācijas 

slēdzienu, un Vides valsts inspektora ieteikumu, tika noteiks vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas statuss dabas pieminekļiem – dendraloģiskajiem stādījumiem: 

• Gailīšu parks – 2000. gada 27. novembrī, protokols Nr. 10 

                   Vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

• Gailīšu parks – dabas piemineklis 

 Rušonas pagasta dižkoks ir Kastīres ozols Jāzepa Baško saimniecībā “Dienas”. 

 Īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir Rušonas ezers – 8. lielākais ezers Latvijā (2373 ha), 

viens no līčiem un salām bagātākajiem ezezriem ar maz skartu platlapju mežu salās. 34 ha 

teritorijas (ezeru salas) ir botāniskais liegums. 
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12. attēls. Skats ziemā. 

 

 Daudzveidīgais barības bāzes tiešais tuvums nosaka skaitliski lielu putnu sugu klātbūtni 

Rušonas ezerā un tam piegulošās teritorijās. Te konstatētas Eiropas nozīmes aizsargājamo putnu 

sugas – ūpis; melnais stārķis, grieze, ķikuts. Ezerā vasaras sezonā uzturas ievērojams daudzums 

ūdensputnu – pīļu, gauru, dūkuru. Rudens migrāciju laikā ezera piekrastes seklūdeņi un pļavas ir 

nozīmīga zosu uzturēšanās teritorija. 

 Aizsargājamās augu atradnes: 

 

• Lielziedu uzpirkstīte (Rušonas ezera salas un J.Breidaka saimniecībā); 

• Sniegbaltā ūdens roze (Rušonas, Bicānu, Kategrades ezeros); 

• Mieturu nidrila (Bicānu, Kategrades, Gailīšu ezeros un V.Gedruna saimniecībā); 

• Gludstobru ezerene (Gailīšu ezerā); 

• Lēreļa lipere (P.Kotāna saimniecībā “Puriņi”); 

• Naudiņu saulrozīte (Daugavpils dzelzceļa distances zemē); 

• Pēdveida grīslis (daugavpils dzelzceļa distances zemē). 

 
2.5.2. Kultūrvēsturiskais mantojums 

 

 Rušonas pagasts ir bagāts ar kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. 17 Preiļu rajona 

aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi atrodas Rušonas pagastā, no kuriem 14 ir valsts nozīmes 

arheoloģijas pieminekļi.  

 Laika gaitā ir pilnīgi iznīcināts arheoloģijas piemineklis: Naudas kalns – pilskalns Rušonas 

ciemā. 

 Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi ir Rušonas katoļu baznīca un bijušā klostera 

komplekss (18.-19.gs.), kā arī vietējās nozīmes Rušonas muižas dzīvojamā ēka (1903) un Kastīres 

muižas stallis (19.gs.), kurš padomju saimniecības “Rušona” darbības laikā saprātīgi un veiksmīgi 

saglabāts. Pēc virsbūves uzcelšanas tika iekārtots un 1993.gadā atgūts privātīpašumā.  

 
7.tabula 

 
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Rušonas pagastā 

 
Nr. 
p.k. 

Valsts 
aizsardzības 

Nr. 

Pieminekļu 
vērtības grupa 

Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās 
vieta 

1 1924 Valsts nozīmes Šnepstu pilskalns (Lielais 
kalns) ar apmetni 

Rušonas pag., Šnepstos 
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2 1925 Vietējas 
nozīmes 

Kastīres senkapi Rušonas pag., Kastīrē, 
pie Jašas ezera 

3 1926 Vietējas 
nozīmes 

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

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

4 1927 Valsts nozīmes Kategrades pilskalns 
(Gorodok) 

Rušonas pag., Kategradē 

5 1928 Valsts nozīmes Krupenišķu pilskalns 
(Gorodok) 

Rušonas pag., 
Krupenišķos, Zolvu ezera 
krastā 

6 1929 Vietējas 
nozīmes 

Grebežu senkapi (Maskaļu 
kalniņš) 

Rušonas pag., Lejas 
Grebežos 

7 1930 Valsts nozīmes Ludvigovas senkapi II Rušonas pag., Ludvigovā 

8 1931 Valsts nozīmes Ludvigovas senkapi I 
(Bomolkas kalns) 

Rušonas pag., Ludvigovā, 
Stupānu ezera krastā 

9 1932 Valsts nozīmes Kurtoša (Rušonas) pilskalns  Rušonas pag., Mazajos 
Muceniekos, pie Kurtoša 
ezera 

10 1933 Valsts nozīmes Kristapēnu senkapi un 
apmetne 

Rušonas pag., pie 
Kristapēnu kapsētas 

11 1934 Valsts nozīmes Pokšānu senkapi Rušonas pag., Pokšānos 

12 1935 Valsts nozīmes Rušenicas pilskalns Rušonas pag., Rušas upes 
labajā krastā 

13 1936 Valsts nozīmes Liepu salas apmetne Rušonas pag., Rušonas 
ezera Govsaliņā (Liepu 
salā) 

14 1937 Valsts nozīmes Upurkalns ar akmeni – kulta 
vieta 

Rušonas pag., Rušonas 
ezera Lielajā salā 
(Upursalā) 

15 1938 Valsts nozīmes Spuldziņu Melnais kalns – 
kulta vieta 

Rošonas pag., Spuldziņos 

16 1939 Vietējas 
nozīmes 

Stupānu senkapi Rušonas pag., Stupānos, 
Meireļa ezera krastā 

17 6506 Valsts nozīmes Rušonas katoļu baznīcas 
apbūve 

Rušonas pag., Vecrušonā 
pie Rušonas ezera 

18 6507 Valsts nozīmes Rušonas katoļu baznīca Rušonas pag., Vecrušonā 
pie Rušonas ezera 

19 6508 Valsts nozīmes Klosteris Rušonas pag., Vecrušonā 
pie Rušonas ezera 

20 6509 Valsts nozīmes Žogs   Rušonas pag., Vecrušonā 
pie Rušonas ezera 

 
 
  

Šņepstu lielais kalns – pilskalns 
 

Atrodas pie pašas šosejas kreisajā pusē braucot no Preiļiem. Lielais, iegarenais maizes 

kukulim līdzīgais kalns ir atsevišķs kalns, 19 metrus augsts un tā virsmas laukums ir 80 X 60 m. 

Pilskalna malas rietumos un ziemeļos mākslīgi pastāvinātas. Dienvidrietumu pusē tas bijis 
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aizsargāts ar grāvjiem, bet starp tiem atradusies uzeja pilskalnā un ieeja pilī.  Kalna plakanums un 

slīpā dienvidu nogāze ilgus gadus tiek  apstrādāta, tādēļ dziļais kultūrslānis, kas sedz kalna virspusi, 

ir sajaukts un daļēji noarts uz leju. Pilskalnu lielā mērā postījuši mantrači. Vietējie zemnieki kādam 

Bogomoļeca tēvam Jaunā muižā nesuši pilskalnā atrastās senlietas veselām pīnēm. 1892. gadā 

pilskalnā izdarīti daļēji izrakumi. Atrasti keramikas priekšmeti un vēlā dzelzs laikmeta senlietas. 

Vēstures muzejā glabājas Šņepstu pilskalnā atrastie divi ovālie 5. gadsimta šķiltavakmeņi un 

vairākas citas senlietas. Šeit atrastās senlietas glabājas arī Viļņas muzejā.  

Teika stāsta, ka kalnam vienos sānos bijušas durvis. Aiz tām sēdējusi jauna meita ar melnu suni pie 

kājām. Jaunavai esot septiņus gadus jālasa no ērkšķu krūma ogas. Citā teikā par šo pašu meiteni 

teikts, ka viņa esot aizdevusi naudu ļaudīm. Reiz kāds cilvēks naudu neesot atdevis laikā un to 

sākuši mocīt velni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. attēls. Šņepstu pilskalns. 

 

Rušenicas pilskalns 

 

Atrodas Rušonas pagasta, Rušeņicas upītes labajā krastā, 1 km uz dienvidaustrumiem no 

bijušās Rušenicas muižas.  Rušenicas pilskalna virsma ir 90 m gara un 60 m plata. Pilī bijušas divas 

ieejas – ziemeļrietumos un dienvidos. Kultūrslāņa biezums ir apmēram pus metru. 

Pilskalns sev klāt pielaiž tikai kājām gājējus, lai tiktu līdz tam ir jāpārbrien pāri slīkšņai. Pilskalns 

izveidots uz kalna strēles, kam apkārt ir grāvji un 3 augsti vaļņi. Visspēcīgāk nocietināta pilskalna 

ziemeļrietumu daļa. Pilskalna izmantošana attiecināma uz 8 – 11 gadsimtu. Te atrasts uz vēlākiem 

viduslaikiem attiecināmas senlietas un arī pats kalns nostāstos saistīts ar bruņiniekiem. Šim 

pilskalnam ir militāra nozīme un tas netika izmantots patstāvīgai dzīvošanai. Tā ir ļoti izdevīga 
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vieta, zemes šaurumā starp Rušonas un Zolvas ezeriem. Te novērojama unikāla parādība, Rušas 

upīte kas savieno abus ezerus, brīžiem tek uz vienu, brīžiem uz otru pusi. Tas ir atkarīgs no ūdens 

līmeņa vienā un otrā ezerā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. attēls. Rušeņicas pilskalns 

 

Krupenišķu pilskalns 

 

Tā pakājē līkumo Smorodņakas upīte, kas ir robeža starp Preiļu un Rēzeknes rajoniem. 

Krupenišķu pilskalns ierīkots uz šaura kalna muguras, kas ar dienvidgalu vērsts pret ezeru.  

Pilskalna plakums stipri noarts, grāvji un vaļņi gandrīz izzuduši un tas apaudzis ar kokiem. Uz 

pilskalna ir atrastas māla trauku lauskas, oglītes, apdeguši māla gabali, akmeņu drumslas, akmens 

vērpjamās vārpstas skriemeļi. Par pilskalnu ir nostāsts ka tajā glabājoties nauda. Latvijas pilskalnu 

hierarhijā tam ir diezgan ievērojama vieta. Tas ir samērā liels pēc visiem parametriem un uz tā ir 

dzīvojuši cilvēki. Šis pilskalns kopā ar citiem Latgales pilskalniem ir apliecinājums tam, ka dzelzs 

laikmetā šeit ir bijis blīvi apdzīvots novads ar augsti attīstītu kultūru. Periodā no 8. līdz 13. 

gadsimtam pilskalni tika veidoti kā nocietinātas apmetnes un dzīves vietas latgaļu ciltīm. Ņemot 

vērā arheoloģiju  ar visu šīs teritorijas apdzīvotību  uz Krupenišķu pilskalna senie latgaļi ir 

dzīvojuši 9. – 11. gadsimtā.  Tas ir maz pētīts, tāpēc vēl pilns ar arheoloģiskajiem noslēpumiem. 
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15. attēls. Krupenišķu pilskalns 

 

Kategrades pilskalns 

 

Atrodas Kategrades ciemā pie Kategrades ezera. Tas  ir savrups kalns, kas paceļas 17 m pāri 

apkārtējiem laukiem. Pilskalna sāni ziemeļrietumos un dienvidrietumos stāvi, pārējās pusēs 

mākslīgi nocietināti ar grāvjiem un vaļņiem, kas laikam ritot ir noarti un gandrīz pavisam izzuduši. 

Virsmas laukums ir 50X70 m. Kultūrslānis ir 1 m biezs un tajā ir atrastas senlietas, kas 

attiecināmas uz 9. – 12. gs. 

Kategrādes pilskalnā arheoloģiskie izrakumi nav izdarīti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. attēls. Kategrādes pilskalns 
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Spuldziņu Melnaiskalns 

 

Uzkalns ar zaļu zāli un kārkliem nogāzē. Melnaiskalns ir valsts nozīmes aizsargājamais 

arheoloģijas objekts – kulta vieta. Savu nosaukumu tas guvis no pagānisko upuru sadedzināšanas, 

tomēr kultūrslānis un atradumi liecina, ka tas izmantots arī kā dzīvesvieta.  Pierakstīti cauri 

gadsimtiem glabāti tautas nostāsti par upurēšanas rituāliem šajā vietā.  Zemes virskārta ir ļoti tumšā 

krāsā, kas liecina par dedzināšanu. Darbība uz šī pilskalna ritējusi pēdējos gadsimtos pirms un 

pirmajos gadsimtos pēc Kristus dzimšanas – agrīnā dzelzs laikmetā, kad visa Rušonas teritorija bija 

intensīvi apdzīvota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. attēls. Spuldziņu Melnaiskalns 

 

Kristapiņu senkapi 

 

Pēc līdz doto senlietu bagātības un daudzveidības Kristapiņu senkapi liekami vienā virknē 

ar tādiem pazīstamiem šī laika līdzenajiem latgaļu kapulaukiem kā Ludzas Odukalns, Zvirgzdenes 

Kivti, Bērzgales Bonifacova, Pildas Ņukši un citi. Arheoloģiskie izrakumi šeit veikti kopš 1928. 

gada. Atklāti 315 apbedījumi. 8. – 13. gadsimtā kapulaukā apglabāti vietējie latgaļu cilts piederīgie. 

Kapos dotās greznās senlietas ir vietējo amatnieku gatavotas. Šajā laikā novadā nav dziļāku 

pārnovadu ietekmju, un senlietu daudzveidība liecina par spēcīgu, savdabīgu un bagātu  vietējo 

kultūru. 
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18. attēls. Kristapiņu kapi 

 

Upurkalns ar upurakmeni Rušonas ezera krastā 

 

Tas ir viens no nedaudzajiem Latgales senajiem kulta pieminekļiem. Kopā ar citām Rušonas 

ezera apkārtnes arheoloģiski nozīmīgām vietām tas veido vienotu arheoloģisko pieminekļu 

kompleksu. Salas centrālajā daļā Z-D virzienā stiepjas kaupre, kuras ziemeļu gals paceļas piecu 

metru augstumā virs apkārtnes. Augšā atrodas upurakmens, kura apkārtmērs pie zemes ir 5,5 metri, 

bet augstums – 1,2 metri. Akmens ir no rupjgraudaina granīta. Iespējams, ka tanī ir bijis arī 

iedobums. Apkārt mazāki akmeņi un ar tumšāku zemi pildīta lēzena bedre. Muzeju un kultūras 

pieminekļu zinātniskā pētniecības padomes arhīva materiālos minēti vietējo ļaužu nostāsti, ka uz 

akmens bijuši kaut kādi raksti un uz kalnu senos laikos vesti upurēšanas jēri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. attēls. Upurkalns ar upurakmeni Rušonas ezera krastā 
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Rušonas baznīca 

 

 Rušonas baznīcu un klosteri  ceļ dominikāņu mūki 18.gs. otrajā pusē. Tā ir laukakmeņu un 

daļēji ķieģeļu mūra trīs jomu halles tipa garenbūve ar centrālo, frontālo zvanu torni virs galvenās 

ieejas. Kvadrātveida tornis ar četrām ailēm pret katru debess pusi vaiņagots ar nelielu piramidālo 

smaili. Būvapjoma uzbūve ļoti vienkārša, pat askētiska: taisnstūra apjoms bez kādām izbūvēm, ar 

slēgtu divstāvu priekštelpu, kuru no trīs jomu lūgšanu telpas atdala smaga mūra siena ar trīs 

pusaploces arkām otrā stāva līmenī. Lūgšanu telpas centrālais joms noslēdzas ar altāra nišu, kur 

sākotnēji atradās barokālās formās celts zems mūra altāris, ko balstīja divi pāri dorisku kolonnu ar 

izliektu virsdzegu. Virs zemākā altāra, visas telpas augstumā, atradās otrais altāra stāvs divu 

kolonnu portika ierāmējumā. (Tas skatāms tikai 1920.gada fotoattēlos.) Aiz altāra nišas atradās 

slēgta presbiterija telpa, uz kuru varēja tikt tikai caur sānu ģērbkambariem, kas no abām pusēm 

piekļāvās altāra nišai. Liels baznīcas remonts notika 1939. – 1940.gadā. Iekštelpas tika pamatīgi 

atjaunotas: izveidojot vienotu centrālā altāra telpu zuda arī senākais mūra altāris, interjera apdare 

ieguva klasicisma stila iezīmes. Tomēr izteikti askētiska fasāžu apdare – lēzenie sienu stūru pilastri, 

dzegu profilējums, kolonnu veidojums, bet galvenais plāna vienkāršība, kur sienu biezums vietām 

sasniedz 1,40 m, smagnējie mazi logi ar segmentveida pārsedzi, nišu un ailu proporcijas liek domāt, 

ka tā ir drīzāk viduslaiku arhitektūra, nevis klasicisma laika būve. Baznīcā atrodas: glezna “Kristus 

Augšāmcelšanās” (19.gs. 1.p.), feretrons ar gleznām “Sv. Tekla” un “Sv. Juris” (19.gs. 1.p.), 

litogrāfija “Sv. Jāzeps ar Kristus Bērnu” (19.gs.v. S.Legrāns) un divi kokgriezuma krucifiksi 

(19.gs.). Aiz baznīcas atrodas divstāvu klostera ēka, kas ilgu laiku ir avārijas stāvoklī.  

 Objekts ir Latvijas valsts un Eiropas kultūras mantojums. 

 Valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Rušonas baznīcas apbūve” ietilpst pati baznīca, 

klosteris un žogs. 

 Pēdējos gados Rušonas baznīcā un klosterī veikti nopietni remontdarbi – tika nokrāsotas 

sienas, salabots jumts, pieliktas notekcaurules u.c. Lielāko daļu no remontiem nepieciešamajiem 

līdzekļiem piešķīra valsts, ko pārstāv Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 

 Pirmā Rušonas baznīca piederēja pie vecākajām Latgalē. Tā bija celta 16.gs. no koka. Jaunu 

koka baznīcu Rušonā uzcēla jezuīti 1677.gadā ar muižnieku Sokolovsku – Korabu atbalstu. Lai gan 

Rušonas draudze skaitījās jezuītu aprūpē, dažreiz tajā dzīvoja arī laicīgie garīdznieki. To liecina 

tiesas prāva starp prāvestu Miķeli Longinu un muižnieku Oskersku 1722.gadā, viņi tiesājās zemes 

lietā par Bernānu sādžu. 1730.g. Rušonā ir prāvests Dombrovskis, un kuru šis muižnieks šauj, lai 

atņemtu Bernānu ciema ražu. 
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 Tajā pašā vietā, kur 16.gadsimtā stāvējusi koka baznīca. 1766.gadā Rušonā jaunu koka 

baznīcu uzbūvēja muižture Ieva Selicka. Pašreizējā Rušonas baznīca celta 1816.gadā no ķieģeļiem 

par muižtures Ievas Selickas līdzekļiem. 

 Baznīca ir ar vienu vidēji augstu torni. Tai ir taisnstūra forma, no ārpuses apmesta un balti 

nokrāsota. Jumts cinka skārda. Apkārt baznīcas dārzam akmeņu mūra žogs. Galvenie vārti dzelzs, 

sarkanu ķieģeļu stabos. Aiz žoga veca kapsēta ar kapu krustiem. Zem baznīcas ir pagrabi, kur 

apbedīti mūki. Baznīcas ieejas durvis ir no gala, sāniem un no presbiterija gala, pretī klosterim. 

Grīda ir no flīzēm, bet griesti mūra, velvē veidoti. Baznīca ir vienas navas celtne. Kora telpa balstās 

uz mūra pīlāriem. Ir tikai harmonijs, jo ērģeles sadegušas, kad tornī iespēris zibens. Baznīcā ir četri 

altāri. Lielajā altārī sv. Miķeļa glezna, kas novēlēta šim un kam svin 40 stundu atlaidu svētkus 

29.septembrī. Otrajā altārī ir sv. Ursulas glezna, bet trešajā sv. Antona. Labajos sānos no 

presbiterija ir liela sv. Jura kapela ar svētā gleznu. Uz Jēzus Sirds gleznas redzama Rušonas 

baznīca, jo mākslinieks, kas gleznojis, bija cēlies no šīs draudzes. Sv. Kristofora un Kristus Karaļa 

statujas atvestas no Jaunaglonas kapelas. Žirandoli baznīcai dāvājis ģenerālis Baško.  

 Draudzē ir 6 kapsētas. 

 Tagadējā baznīca ir celta 1816.gadā un ir veltīta Erceņģelim Miķelim. Ir zināms, ka pirms 

tās šajā vietā stāvējusi vismaz viena koka baznīca, ko dibinājusi Ieva no Falkersamiem Selicka. 

1766. – 1832.g. Rušonas klosterī darbojās dominikāņu mūki. 

 Rušonas ciematiņš ir unikāla vieta Preiļu rajonā. Sākotnēji – 18.gs. – 19.gs. I pusē tas 

atradās nozīmīgu transporta ceļu krustojumā. Laikam ritot, šo ceļu nozīmīgums samazinājās, tika 

uzcelti jauni, ērtāki ceļi un dzelzceļš. Apdzīvotās vietas izaugsme pārtrūka. Rezultātā mēs šodien 

redzam iekonservētu 18.gs. ielu un apbūves izvietojuma struktūru, kur uz centrālās ass novietota 

muiža un baznīca. 

 Kad 1628. gadā Cēsu jezuīti no Rēzeknes devās uz Daugavpili, viņi apstājās Rušonā. Te 

viņi atrada, ka cilvēki piekopj pagāniskos rituālus un ved pagānisku dzīves veidu, kam nebija nekā 

kopēja ar kristīgo ticību. No jezuītiem pat slēpa “svētos kokus”, lai tos neizcirstu. No šī laika Cēsu 

jezuīti uzskatīja Rušonu par savu seno misiju vietu. Arī vēlāk draudzi un baznīcu izveidoja jezuīti 

no Daugavpils rezidences. 1757.gadā kā misionārs Rušonā ir jezuīts Francis Sebastinovičs. Viņš arī 

bija Kastīrē 5 gadu par prāvestu. 

 1766.gadā Rušonā uz dzīvi apmetās dominikāņi un tur nodibināja klosteri. Mūra klosteris 

atradās baznīcas tuvumā tūlīt aiz baznīcas dārza pretī prestbiterijam. Rušonas klostera vikarišts arī 

Rušonas draudzes garīgā aprūpe. Rušonas klosterim bija arī sava bibliotēka ar 151 grāmatu. No tām 

5 bija latviešu valodā, 4 eksemplāri Miķeļa Rota “Katoļu mācība” un 1 nezināma autora 

eksemplārs. (par šīm grāmatām 1840.g. 17. VI tika ziņots Mogiļovas konsistorijai.) 1832. gadā 
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Rušonas dominikāņu klosteri slēdza. Baznīcu un draudzi nodeva laicīgo garīdznieku aprūpei. 

Metriku grāmatas tur bija vestas jau kopš 1750.gada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. attēls. Rušonas baznīca 

 

Rušonas muiža 
 

Muižas ēka mūra, vienstāva ar divu stāvu centrālo daļu. Šīfera divslīpu, centrālajā daļā  četrslīpu 

jumts, simetrisks plānojums, centrālās ass līnija sakrīt ar baznīcas ass līniju, ēkas garenvirziens 

paralēls vaļņa garenasij. Rušonas baznīcas un muižas kompleksus savieno 218 m gara liepu aleja, 

tā cietusi pēdējo vētru laikā. Ēka netiek izmantota, agrāk tika izmantota kā skola un vasaras sporta 

nometne. Apkārt muižai no parka puses akmens žoga paliekas. No alejas uz muižu ved granta ceļš. 

Saglabājušies atsevišķi fragmenti no žoga, kas norobežoja parku no muižas, tā augstums 0,3 – 0,4 

m. Celtniecības materiāls – šķelti laukakmeņi. J. Zilgalvis “ Latvijas arhitektūra 16. –20. gs. 

sākums” raksturo Rušonas muižu :  

“Neorenesanses arhitektūras pārstāvji Eiropā plaši izmantoja ordera un arkādes sistēmas. Šī 

tendence vērojama arī Rušonas pils fasādē. Šo ēku, kura saglabājusies līdz mūsu dienām, varam 

uzskatīt arī par   t.i. pusloka stila (rundbogenstil) piemēru. Rušonas muižas pils mierīgajās, 

izvērstajās formās jaušamas tās atbilstība mērķim – ar staltu cienīgumu reprezentēt muižas 

īpašniekus Arnoldu un Alfredu Zolondzus.” 

Muižas parks ieskauj muižas centrālo ēku no ZR un DA, tam ir simetrisks plānojums. Parka 

ārējā daļā – aizauguši dīķi. Stipri postīts ir parka plānojums rietumu pusē, tāpēc parka pilnu apjomu 

nav iespējams noteikt. Parks stipri aizaudzis. Dīķi netiek tīrīti un regulēti. Parkā pārsvarā lapu koki 

(oši), rietumu pusē – viena lapegle. Tagad šai teritorijā tiek ganīti lopi, redzamas dažādas koka 



Riebiņu novada dome 48 

būvju atliekas . parkā , apmēram 130 m no muižas uz rietumiem  -DR uzcelta dzīvojamā ēka, kura 

arī netiek apsaimniekota. 

 Tagad šī ēka ir katastrofālā stāvoklī un pašvaldībai nav līdzekļu tās renovācijas 

darbiem un restaurācijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. attēls. Rušonas muiža 

 
Kastīre  

 
Atrodas pie Jašas iztekas. Kastīrē ir arhitektūras piemineklis – bijušās Kastīres muižas stallis 

(19.gs.). Kastīres muiža no 19. gs . sākuma līdz  

20. gs. sākumam piederēja Žabu dzimtai, no kuras nākuši : poļu sacelšanās dalībnieks, ceļotājs N. 

Žaba (1805. – 1885.) un viņa brālis  - izcilais kurdu valodas, literatūras un vēstures pētnieks A. 

Žaba (1800.-1894.). Žabu dzimtas kapenes atrodas Eikša kapsētā.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. attēls. Kastīres muižas stalli 
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Rušonas pagasta teritorijas plānojums nosaka: 

 

• Veikt kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu nākošajām paaudzēm; 

• Izvērtēt un noteikt perspektīvos kultūrvēsturiskos pieminekļus pagasta teritorijā; 

• Izstrādāt uzturēšanas un apsaimniekošanas plānus kultūras mantojuma objektu 

saglabāšanai; 

• Noteikt vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās piemiņas vietas: ģenerāļa J.Baško dzimtas 

mājas un kaps Kastīrē, kinorežisora J.Streiča dzimtās mājas Caicos, un ar keramikas 

attīstību saistītās vietas Astraģinos un Babros, terora upuru vieta Caunēs.
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2.5.3. Atpūtas un tūrisma objekti un teritorijas 
 

 Uzņēmējdarbības attīstības aktivitātes laukos attīstās vāji, tomēr tādas ir tirdzniecība, 

agroserviss, kokapstrāde un tūrisms. Attīstības būtisks kavēklis ir lauku iedzīvotāju zemā 

pirktspēja, iedzīvotāju neuzdrīkstēšanās , kā arī pieredzes un zināšanu trūkums biznesa 

uzsākšanai.  

Atpūtas vietas ir ierīkotas Rušonas, Zolvas, Bicānu un Kategrades ezeru krastos. 

Eikšas ezera krastā jau vairākus gadus sekmīgi darbojas ūdensslēpošanas bāze un dārzkopības 

sabiedrība. 

Pēc Preiļu Tūrisma informācijas centrs(TIC) datiem naktsmītnes Preiļu rajonā piedāvā 

30 uzņēmumi. Pēc Preiļu TIC datiem ir redzams, ka pat Preiļu rajonā nakšņo tūrisma grupas 

„Aglonas Alpos”, „Aglonas Cakulos”, Jaunaglonas vidusskolā, Aglonas bazilikas klostera 

telpās , z/s „Mežinieku mājas”. Rušonas pagasta z/s „Silamlas”2006. gadā notika republikas 

mediķu sporta svētki. Tas liecina, ka Preiļu rajonā ir potenciāls uzņemt tūristu grupas. 

 Pagasta un tuvākie tūrisma uzņēmumi ir šādi: 

� Atpūtas bāze “Zolva”, patīkama atpūta Zolvas ezera krastā.  

Piedāvā saunu, krievu pirti, kamīnzāli, naktsmītnes, izbraucieni ar laivām, 

peldvietas, sporta laukumi, makšķerēšana, banketi pēc pasūtījuma.  

� Atpūtas bāze “Silmalas” piedāvā atpūtu Rušonas ezera krastā, naktsmītni, 

laivu nomu, makšķerēšanu, ogošanu, sēņošanu un zāļu dziedniecību. 

Darbojas pirts, sauna, banketu zāle ar mūziku.  

� Ūdensslēpošanas bāze “Bašķi” apmešanās vieta teltīs, viesnīcas tipa mājiņās 

pie Eikšas ezera. Tiek piedāvāta sauna, baseins, laivu noma, banketu zāle.  

� Viesu brīvdienu māja “ Šaures”. Lieliska  atpūtas vieta kompānijai divu 

ezeru ielokā. Pirts, kamīnzāle svinībām. Ūdenstūristiem iespēja pa upju un 

ezeru ceļu nokļūt līdz Daugavai. Sporta laukums aktīvās atpūtas cienītājiem.  

� Viesu brīvdienu māja “ Demene”. Atpūta Eikšas ezera krastā – pirts, tīrs 

avota ūdens, makšķerēšana 3 tuvākajos ezeros, ūdensslēpošanas bāzes 

pakalpojumi. 

 Lielā mērā brīvais laiks ir saistīts ar dabas objektu apmeklējumiem, jo pagasta 

teritorijā ir daudz ezeru un mežu. It īpaši daudz atpūtnieku ir vasaras sezonā pie ezeriem, tie ir 

gan peldētāji, gan makšķernieki, arī ziemas periodā makšķernieki ir iecienījuši šos ezerus. 

Makšķerēt brauc gan no Daugavpils, gan no Preiļiem un Rēzeknes. 
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 Galvenie veicamie pasākumi: 
 

• Jāsagatavo un jāapkopo tūristiem izmantojamā informācija, kā arī jānodrošina, 

lai tā nonāktu pie viņiem; 

• Jāpilnveido tūrisma informācijas centra darbs piesaistot gidus u.c. speciālistus; 

• Jāizstrādā tūrisma maršrutu un taku detālais plānojums; 

• Perspektīvā paredzēt atpūtas zonu un peldvietu attīstību, labiekārtošanu un to 

iezīmēšanu teritorijas plānā; 

• Jāpopularizē ekotūrisma attīstība; 

• Jānodrošina potenciālās tūrisma teritorijas un objektus. 
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2.6. Inženiertehniskā un komunālā infrastruktūra 

2.6.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 
 

 Pagasts ar pazemes ūdeņiem ir nodrošināts pietiekoši. 

 Pagasta teritorijā ir 21 artēziskie urbumi: 7 – pagasta, 3 – privatizēti, 11 – 

bezsaimnieka(skat. tabulu Nr.8). Urbumu dziļums ir no 60 m līdz 175 m. Pazemes ūdeņu 

ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, visaktuālākā problēma, 

kas pasliktina ūdens kvalitāti – liels dzelzs saturs (0,3 – 0,7 mg/l). Ūdeņi satur divvērtīgos 

dzelzs jonus, kas saskarē ar gaisu pārvēršas par trīsvērtīgo dzelzs oksīdu un izgulsnējas, tāpēc 

šo ūdeņu atdzelžošanai piemērojamas vienkāršas metodes (piem., aerācija). Vēl ūdens 

kvalitāti pasliktina nolietojusies ūdensapgādes sistēma. 

8. tabula Rušonas pagasta artēziskie urbumi 

Nr

.p.

k. 

Zemes īpašnieks Zemes 

piešķiršana

s datums 

Kadastra Nr. Atrašanās 

vieta  

Gads Dzi

ļu

ms 

Hor. A G 

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

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

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

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

5 Rušonas 

pag.pad. 

31.10.1996. 7670-07-0144 Liepnieki 1973 150 D3gj   

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

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

8 Rušonas pag. 

pad. 

31.10.1996. 7670-01-0181 Dorza    D3gj   

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

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

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

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

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

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

15 A. Vaivods 18.02.1992 7670-07-0101 Kamenka 1983 125 D3gj 35 0,1 

16 G. Stupāns 18.02.1992 7670-07-0093 Kastīre 1987 125 D3gjam 34 0,1 

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

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

19 Rušonas pag. 

pad. 

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

20 Rušonas pag. 25.09.1996. 7670-11-0327 Bašķi  1980 175 D3gj 46,3 0,25 
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pad. 

21 Rušonas pag. 

pad. 

31.10.1996. 7670-07-0162 Kastīre 2004 126 D3gj   

22 V. Pastars   7670-009-016 Gelenova 2005     

 

 Viensētu iedzīvotāji izmanto individuālās grodu akas, bieži ūdens kvalitāte tajās 

neatbilst standartiem, lielākā daļa aku ir seklākas par sešiem metriem. Gan pašu seklo 

horizontu izvēle, gan aku tehniskais risinājums, to ekspluatācija, sakoptība daudzos gadījumos 

ir neapmierinoša. Bieži akās ir paaugstināts organisko vielu saturs, kas rodas virszemes ūdeņu 

pieplūdes dēļ, paaugstināta nitrātu koncentrācija un palielināts dzelzs saturs. 

9. tabula. Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija ciematos 
Apdzīvotās 

vietas 
nosaukums 

Pieslēgto 
iedzīvotāju skaits 

Ūdens ieguve 
2003. gadā, m3 

Tīklu 
garums, km 

Ūdensapgādes 
sistēma 

Kanalizācijas 
sistēma 

Kastīre 248 - ūdensapgāde 
230 - kanalizācija 

38 438  5.5 3 2.5 

Bašķi  61- ūdensapgāde 
61 - kanalizācija 

4400 0,996 0,34 0,656 

Gailīši 130 - ūdensapgāde 
35 - kanalizācija 

10 950 2.2 2 0.2 

 

 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir c. “Bašķi” , c. “Kastīre” un c. “Gailīšos”. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO – 100 c. “Bašķi” darbojas apmierinoši. 1998. gadā attīrīto 

notekūdeņu daudzums bija 11,3 tūkst. m3. 

 NAI BIO – 50 c. “Kastīre” strādā kopš 2006.gada septembra . Neattīrītie notekūdeņi 

no 3 dzīvojamām mājām tiek novadīti uz NAI attīrīti un tālāk tiek novadīti Jašas upē. Faktiski 

notekūdeņu daudzums ir 40 m3 diennaktī.  

 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Gailīšos ir smilšu – grants filtrs, pēc filtrācijas attīrīti 

notekūdeņi nonāk novadgrāvī . 

10. tabula. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana 
Rādītāji Raksturojums 

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

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

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

piesārņojuma risks ar smagiem metāliem vai toksiskām vielām. 
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  Galvenie veicamie pasākumi: 

• Atbilstoši MK grozījumiem noteikumos Nr.155 “Noteikumi par ūdens 

lietošanas atļaujām” ierīkot un regulāri aizpildīt Rušonas ciema ūdensapgādes 

sistēmas un artēzisko urbumu tehniskās pases; 

• Tamponēt vai arī veikt konservāciju artēziskām akām, kuras netiek lietotas; 

• Modernizēt esošo ūdensapgādes sistēmu un ierīkot ūdens patēriņa skaitītājus; 

• Veikt pētījumus par ūdens kvalitāti individuālajās grodu akās un veikt 

pasākumus ūdens piesārņojuma novēršanai (piemēram, individuālas attīrīšanas 

iekārtas u.c.); 

• Ierīkojot vai veidojot jaunus potenciāli vidi piesārņojošus objektus, to 

izvietojums jāizvērtē no pazemes ūdens aizsardzības viedokļa; 

• c. Gailīši paredzēt ūdens filtra uzstādīšanu; 

• Veikt pasākumus inženierinfrastruktūras sakārtošanai un ūdens kvalitātes 

uzlabošanai. 

 

Pagasta teritorijas plānojums nosaka, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir 50 m 

aizsargjosla, kurā ir spēkā aprobežojumi atbilstoši “Aizsargjoslu likumam”. 

Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadiem un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas 

detālplānojumos saskaņā ar MK noteikumiem Nr.198 “Noteikumi par ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku”. Atbilstoši aizsargjoslu 

likumam minimālie ekspluatācijas aizsargjoslu izmēri: 

• Drenām un atklātiem grāvjiem – 3 metri uz katru pusi; 

• Ūdenstorņiem, virszemes ūdens rezervuāriem, ūdens spiediena 

paaugstināšanas sūkņu stacijām un ūdens apstrādes stacijām, kanalizācijas 

sūkņu stacijām – 5 metru rādiusā ap minētajiem elementiem. 

Lai nodrošinātu tīklu ekspluatāciju un drošību, zemes īpašniekiem vai lietotājiem 

aizsargjoslās aizliegts: 

• Veikt būvdarbus vai remontdarbus bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku; 

• Veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m (aramzemē dziļāk par 0,45 m); 

• Stādīt kokus un krūmus. Ja tiek veikts tīklu remonts vai ir notikusi avārija, 

tīklu īpašnieks drīkst izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par ko 

zemes īpašniekam atlīdzība netiek izmaksāta; 

• Izvietot lopbarības, minerālmēslu, kūtsmēslu un ķīmisko vielu glabātavas; 
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• Ierīkot sausās tualetes, samazgu bedres, notekūdeņu filtrācijas laukus un citus 

augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas avotus. 

Kartē aizsargjoslas tiek iezīmētas un parādīti arī objekti. 

Dabā aizsargjoslas ar īpašām zīmēm iezīmētas netiek. To atrašanās vietu dabā nosaka 

pēc tīklu atrašanās vietas nomērot attiecīgo attālumu. 

 

2.6.2. Siltumapgāde 

 Rušonas pagastā katlu mājas ir likvidētas, tāpēc apkures sistēma iztika veidota katram 

individuāli, tiek izmantots vietējais kurināmais. Kā vietējo kurināmo izmanto zāģmateriālu 

nomaļus, malku, zāģu skaidas un šķeldas. 

 Galvenie veicamie pasākumi: 

• Modernizēt apkures sistēmu Rušonas pamatskolā; 

• Perspektīvā pāriet uz centrālizēto siltumapgādi ciematā Kastīre. 

 

2.6.3. Atkritumu saimniecība 

 Rušonas pagasta teritorijā neatrodas neviena atkritumu izgāztuve. Par atkritumu 

izvešanu ir noslēgts līgums ar SIA ”Eko – Latgale”, kas tad arī nodarbojas ar atkritumu 

izvešanu. Pagastā ir izvietoti 17 lieli (750 l) atkritumu konteineri. Laika periodā no 

01.09.2006.- 31.12.2006. ir izvesti 146,30 m3 atkritumu. 

SIA „Eko Latgale” sadzīves atkritumus transportē uz  izgāztuvi „Šakališķi”, Demenes 
pagastā, Daugavpils rajonā. 

11.tabula. 
Rušonas pagasta atkritumu konteineru izvietošana shēma. 

Nr. 
p.k. 

Izvietošanas vieta Skaits, gab. 

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

10. Sociālais aprūpes centrs “Rušona” 1 
 KOPĀ 17 

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

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

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



  

Riebiņu novada dome 

 

56 

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

atkritumi. 

Saskaņā ar VVD Daugavpils RVP rīcībā esošo informāciju SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (reģ. Nr. 41503029988), 

Daugavpils rajonā, Demenes pagastā, „Šakališķi” veic jaunā sanitārā sadzīves atkritumu 

apglabāšanas poligona būvniecību, un ir plānots, ka sadzīves atkritumi (kas netiks pārstrādāti) 

no Daugavpils, Preiļu, Krāslavas pilsētām un rajoniem tiks apglabāti augstāk minētajā 

poligonā. 

 

 Galvenie veicamie pasākumi: 

• Nodrošināt ar atkritumu konteineriem tūrisma un atpūtas vietas. 

• Veicināt atkritumu šķirošanas uzsākšanu, tajā skaitā: 

o bioloģisko atkritumu kompostēšanu; 

o makulatūras savākšanu; 

o bīstamo atkritumu, pirmām kārtām izlietotu bateriju, 

akumulatoru, dienas gaismas lampu u.c. savākšanu; 

o attīstoties pārstrādes iespējām atsevišķi vākt plastmasu 

un stiklu. 

• Paredzēt apdzīvoto vietās betonēto laukumu iekārtošanu cieto atkritumu 

konteineriem. 

 
 
2.6.4. Elektroapgāde 

 
 Rušonas pagastā elektroapgādi nodrošina Latgales reģiona Austrumu elektrotīklu 

“Latvenergo” filiāle. Pagasta apdzīvotās vietas savieno 20 kv. un 0,4 kv. elektrības pārvades 

līnijas. 

 Kā arī pagasta teritoriju šķērso 330 kv augstsprieguma elektrības pārvades līnija, kuras 

dēļ tiek stipri traucēta zemes izmantošana, tās 60 m aizsardzības joslā. 

12. tabula. Elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas 
 
N
r.
p
.
k
. 

Elektrisko 
tīklu objekti 

Platums(m) ārpus pilsētām 
un ciemiem, kā arī pilsētu 
lauku teritorijās 

Platums (m) pilsētās 
un ciemos* 

Piezīmes 

1
. 

GVL līdz 20 
kv 

13,0** 5,0** GVL– gaisvadu 
līnijas 
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2
. 

GVL vairāk 
par 20 kv 
līdz 110 kv 

20,0 m attālumā no 
malējiem vadiem uz 
ārpusi no līnijas 

4,0 m attālumā no 
malējiem vadiem uz 
ārpusi no līnijas 

 

3
. 

GVL vairāk 
par 110 kv 

30,0 m attālumā no 
malējiem vadiem uz 
ārpusi no līnijas 

8,0 m attālumā no 
malējiem vadiem uz 
ārpusi no līnijas 

 

4
. 

KL 2,0 *** 2,0 *** KL- kabeļu līnijas 

5
. 

Būves: TP, 
SP, FP 

1,0 1,0 1 m attālumā no 
nožogojuma vai 
būves visvairāk 
izvirzīto daļu 
projekcijas 

 
* Apdzīvotas vietas – ir pilsētas, izņemot to lauku teritoriju, pagastu centri un lauku apdzīvotas vietas ar blīvu 
apbūvi un pilsētvidei raksturīgiem elementiem. 
** Platums noteikts, pamatojoties uz „Aizsargjoslu likuma” 16.pantu, ka attālums no līnijas ass abpus līnijai. 
*** Platums noteikts, pamatojoties uz „Aizsargjoslu likuma” 16.pantu, ka attālums no līnijas ass abpus līnijai. Ja 
kabelis atrodas tuvāk par 1 m no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai 
būves pamatiem.  

 

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

sadales punkti un transformatoru apakšstacijas) ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka 

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

elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika”. Ja aizsargjoslās noteiktie aprobežojumi 

īpašuma izmantošanu iepriekšējām vajadzībām padara neiespējamu, elektrisko tīklu valdītājs 

3 mēnešu laikā no aprobežojuma noteikšanas slēdz nomas līgumu ar zemes īpašnieku. Ja zemi 

aizsargjoslās var izmantot iepriekšējām vajadzībām, aizsargjoslas uztur kārtībā zemes 

īpašnieks vai zemes lietotājs. 

 Aizsargjoslām dabā jābūt atzīmētām ar īpašām informatīvajām zīmēm, par kuru 

izvietošanu detālplānojumos paredzētajās vietās un saglabāšanu atbild elektrisko tīklu 

valdītājs. 

 

Galvenie veicamie pasākumi: 

• Veikt elektrolīniju rekonstrukciju; 

• Nodrošināt elektrolīniju atbrīvošanu no kokiem, kas varētu traucēt 

elektrolīnijas padevi; 
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• Lai veiksmīgāk plānotu AS „Latvenergo” elektrotīkla attīstību, savlaicīgi 

sniegt informāciju par plānotajiem inženierkomunikāciju remonta un 

rekonstrukcijas darbiem vai iespējamajiem investīciju projektiem Rušonas 

pagasta teritorijā, kas varētu skart AS „Latvenergo” īpašumā esošās 

inženierkomunikācijas. 

 

2.6.5. Gāzes apgāde 

Rušonas pagasta iedzīvotājiem gāzes vads nav pieejams, saimnieciskajām vajadzībām 

tiek izmantota gāzes balonos pildīta propāna gāze. 

Rušonas pagasta teritoriju šķērso esošs maģistrālais gāzes vads Upmala – Preiļi- 

Rēzekne DN 350 mm.  Gāzes vads Upmala – Preiļi- Rēzekne nodots ekspluatācijā 2005. 

gadā. 

 Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzes vadiem nosaka “Aizsargjoslu likuma”, 22. pants, 

11.03.1997.: 

• Gāzes vada Upmala –Preiļi – Rēzekne spiediens ir virs 1,6 megapaskāliem, 

tas paredz 15 metri ekspluatācijas aizsargjoslu un 150 m uz katru pusi platu 

drošības aizsargjoslu. 

 

Galvenie veicamie pasākumi: 

• Atspoguļot perspektīvo gāzes vadu Upmala - Preiļi – Rēzekne kartogrāfiskajā 

materiālā; 

 
 
2.6.6. Telekomunikācijas 
 
 Sakari tiek nodrošināti ar pazemes kabeļu un gaisvadu sakaru līnijām. 

Ar telefoniem ir apgādāta lielākā daļa pagasta iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu. 

Pārsvarā tiek izmantoti mobilie sakari. 

 Telefona sakari pēdējā laikā ir paplašinājušies un uzlabojušies, bet joprojām tomēr to 

kvalitāte neapmierina ne iedzīvotāju, ne tūristu vajadzības. 

 Esošo līniju un aparatūras kvalitāte apgrūtina modernā telekomunikāciju servisa 

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

 2007. gadā tiek paredzēts divu sakaru mastu izbūve SIA „TELE2”un SIA „BITE 

Latvija” , kuru rezultātā Rušonas pagastā tiks uzlabots sakaru tīkla pārklājums. 
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 Galvenie veicamie pasākumi: 
 

• Sadarbībā ar SIA”LMT” risināt jautājumu par mobilo sakaru tīkla uzlabošanu; 

• Uzlabot SIA”LMT „sakaru tīkla pārklājuma kvalitāti uzstādot sakaru torni. 

 
 
 

2.7. Satiksmes infrastruktūra 
 

 Saistību ar apkārtējiem pagastiem, rajona centru un savstarpēji pagasta teritorijā 

nodrošina autoceļu tīkls, dzelzceļa līnija, kuru kopgarums pagasta robežās ir 155,4 km, t.sk. ar 

cieto segumu 51 km. 

 Pagastu šķērso vairāki valsts nozīmes ceļi: A -13; E – 262 Krievijas robeža 

(Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi), P62 Krāslava – Preiļi – 

Madona, , V 742 Preiļi – Gailīši – Krāces stacija, V744 Kastīre – Kategrade – Kameņeca – 

Kapiņi, V749 Aglonas stacija – Aizkalne - Babri, V743 pievedceļš “Zīlānu” karjeram, V746 

pievedceļš Aglonas stacijai un V 763 pievedceļš “Kankuļu” karjeram, kā arī dzelzsceļa līnija 

Daugavpils – Rēzekne – Sanktpēterburga. Rušonas pagasts atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, 

izņemot Gailīšu pusi. 

 Pašvaldības ceļu garums ir 71,9 km, tie ir grunts ceļi. 

 Autobusu satiksme nenotiek pa V749 Aglonas stacija – Aizkalne – Babri(posmā 

Aglonas stacija – Aizkalne), V743 pievedceļš “Zīlānu” karjeram un V 763 pievedceļš 

“Kankuļu” karjeram . 

 Ceļu uzturēšanu pagasta pašvaldība veic saimnieciskā kārtā. 

 Autoceļu kalpošanas ilgums bez kapitālā remonta ir no 6 – 12 gadiem atkarībā no 

segas veida. Izdevumi, kas rodas uzturot autoceļus starpremontu laikā ir autoceļu 

ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi. Ilggadējā pieredze rāda, ka veicot periodiskos un 

neatliekamos uzturēšanas darbus, 1 km autoceļa gadā vidēji prasa 2400 Ls. 

12. tabula Riebiņu novada Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes autoceļu saraksts 

A grupa      

       
       

    Adrese Svarīgākie autoceļu  parametri 
Ceļa  Autoceļa nosaukums no līdz Autoceļi 
Nr.   (km) (km) garums laukums seguma 

        (km) (kv.m) veids 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Rušona-Siveriņa 0,000 3,300 3,300 26400 grants 
    3,300 3,420 0,120 540 melnais 

13 Kastīre-Geļenova-Šaures 0,780 6,470 5,690 34140 grants 
16 Kategrade-Ondzuļi-Gaileiši 0,000 4,670 4,670 23350 grants 
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22 Zeiliņi-Stupāni-Eisāgi 0,000 0,880 0,880 4400 grants 
    0,880 4,580 3,700 29600 grants 

28 Eisāgi-Antonišķi-Makuši 0,000 3,250 3,250 21125 grants 
    3,250 7,900 4,650 23250 bez segas 
    7,900 9,090 1,190 7140 grants 

31 Gaiļmuiža-Pizāni-Ivanāni 0,000 3,580 3,580 21480 grants 
    3,580 4,810 1,230 8610 grants 

14 Aizkalne-Molauka-Kastīre 3,800 5,770 1,970 1182 grants 
16 Kastīre-Šņepsti 0,000 1,710 1,710 8550 bez segas 
35 Lubāni-Spuldzeņi-Rušona 0,000 1,330 1,330 5985 grants 
    1,330 1,820 0,490 1960 bez segas 

Kopā "A" grupas autoceļi: 37,760 217712   
Tai skaitā ar grants segumu: 30,79 183412   
Tai skaitā ar melno segumu: 0,12 540   

Tai skaitā bez seguma: 6,85 33760  

B grupa      
       

    Adrese Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri 
Ceļa  Autoceļa nosaukums no līdz Autoceļi 
Nr.   (km) (km) garums laukums seguma 

        (km) (kv.m) veids 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Siveriņa-Rušenica 0,000 2,630 2,630 10520 bez segas 

11 Bašķi-Ozoli-Zeinišķi 0,000 0,750 0,750 3750 grants 
    0,750 2,310 1,560 7800 bez segas 

12 Bašķi-Kastīre 0,000 0,910 0,910 5005 grants 
3 Caunes-Grebeži-Rogova 0,000 1,260 1,260 6300 grants 
    1,260 4,140 2,880 11520 bez segas 
6 Rutuļi-Aglonas stacija 0,000 3,190 3,190 15950 grants 
8 Siveriņa-Zolvas kapi 0,000 0,820 0,820 4100 bez segas 
9 Anspoki-Keiki 0,000 1,180 1,180 4720 bez segas 

17 Firsovas-Firsovas kapi 0,000 1,420 1,420 7100 bez segas 
19 Ondzuļu kapi-Kužmi 0,000 1,380 1,380 6900 grants 
    1,380 5,200 3,820 19100 bez segas 

20 Kliškovas-Sededži-Stupāni 0,000 3,110 3,110 15550 grants 
21 Kategrade-Pasts-Kategrade 0,000 0,240 0,240 1440 grants 
23 Stupāni-Ludvigova-Korsikova 0,000 0,990 0,990 4455 grants 
    0,990 2,980 1,990 8955 bez segas 
    2,980 4,560 1,580 7110 grants 

39 Pūdži-Pastari 0,000 0,510 0,510 2550 grants 
    0,510 1,390 0,880 3520 bez segas 

53 Griguļi-Klins 0,000 1,380 1,380 5520 bez segas 
30 Šnitkina-Tiša 0,000 0,970 0,970 4850 grants 
    0,970 1,330 0,360 1440 bez segas 

32 Kalnacki-Prikuļu kapi-Kankuļi 0,000 1,310 1,310 6550 grants 
    1,310 3,470 2,160 8640 bez segas 

24 Šņepsti-Ludvigova 0,000 2,280 2,280 11400 grants 
    2,280 3,460 1,180 4720 bez segas 

10 Lipņaki-Solkas kapi 0,000 2,660 2,660 13300 grants 
    2,660 4,630 1,970 9850 bez segas 

25 Urči-Kotāni-Korsikova 0,000 2,430 2,430 12150 grants 
5 Dāboli-Zeiles-Šņepsti 3,420 4,310 0,890 4450 grants 

26 Vēveri-Najautas 0,000 1,140 1,140 4560 bez segas 
27 Gaileiši 0,000 0,550 0,550 2200 bez segas 
29 Kaži-Vilcāni 0,000 1,320 1,320 6600 grants 
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38 Liepu iela-Vaidavieši 0,000 0,070 0,070 2450 melnais 
    0,070 0,720 0,650 2600 bez segas 

40 Pūdži-Jaunmuiža 0,000 1,260 1,260 5040 bez segas 
41 Firsovas-Jaunmuiža 0,000 2,690 2,690 10760 bez segas 
42 Kliškovas-Sededži 0,000 0,640 0,640 3200 grants 
    0,640 2,460 1,820 7820 bez segas 

52 Siveriņa-Zolva 0,000 0,950 0,950 4750 grants 
54 Siveriņa-Mariampole 0,000 1,780 1,780 7120 bez segas 
44 Gaiļmuiža-Ludvigova 0,000 1,480 1,480 7400 grants 
    1,480 3,140 1,660 6400 bez segas 

45 Gaiļmuiža-Utināni 0,000 1,510 1,510 6040 bez segas 
46 Kaži-Berjozovka-Šnitkina 0,000 1,760 1,760 8800 grants 
    1,760 2,930 1,170 4680 bez segas 

47 Pīzāni-Kozuļi 0,000 1,450 1,450 7250 grants 
4 Šanti-Kropova 0,000 1,430 1,430 5720 bez segas 

36 Caunes-Joksti-Asinovka 0,000 2,780 2,780 11120 bez segas 
Kopā "B" grupas autoceļi: 79,140 363255   

Tai skaitā ar grants segumu: 32,06 159710   
Tai skaitā ar melno segumu: 0,07 2450   

Tai skaitā bez seguma: 47,01 201095   

C grupa      
       

    Adrese Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri 
Ceļa  Autoceļa nosaukums no līdz Autoceļi 
Nr.   (km) (km) garums laukums seguma 

        (km) (kv.m) veids 
1 2 3 4 5 6 7 
7 Grebeži-Breidāki 0,000 0,890 0,890 3560 bez segas 

34 Novopole-Kozupūrs 0,000 0,980 0,980 3920 bez segas 
33 Zeiniški-Eikšas kapi 0,000 0,180 0,180 720 bez segas 
37 Bāze-Fruncišķi 0,000 0,960 0,960 3840 bez segas 

Kopā "C" grupas autoceļi: 3,010 12040   
Tai skaitā ar grants segumu: 0,000 0   
Tai skaitā ar melno segumu: 0 0   

Tai skaitā bez seguma: 3,010 12040   

Pavisam kopā: 119,91 593007  

Tai skaitā ar grants segumu: 62,85 343122  

Tai skaitā ar melno segumu: 0,19 2990  

Tai skaitā bez seguma: 50,02 246895  

 
 „Ielu” grupa 

    Adrese Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri 
Ceļa  Autoceļa nosaukums no līdz Autoceļi 
Nr.   (km) (km) garums laukums platums seguma 

        (km) (kv.m) (m) veids 
1 2 3 4 5 6 7 8 

48 Naudaskalna iela 0,00 0,37 0,37 1480 4,0 Grants 
49 Krasta iela 0,00 0,35 0,35 1400 4,0 Melnais 
50 Upes iela 0,00 0,73 0,73 2920 4,0 Melnais 
51 Lauku iela 0,00 0,66 0,66 2720 4,0 Grants 
15 Upes iela (Kastīre) 0,00 0,62 0,62 2790 4,5 Grants 
55 Liepu iela (Kastīre) 0,00 0,78 0,78 4680 6,0 Melnais  
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Galvenie veicamie pasākumi: 
 

• Veikt autoceļu uzturēšanas darbus; 

• Rekonstruēt vilcienu kustības signalizācijas, centrēšanas un bloķēšanas 

iekārtas, kā arī elektroapgādes līnijas; 

• Veikt sakarsušo bukšu atklāšanas iekārtu modernizāciju (2004.-2006.g.); 

• Perspektīvā veikt otrā galvenā dzelzceļa ceļa izbūvi; 
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2.8. Ugunsdzēsība 

 

Par iedzīvotāju un mantisko vērtību glābšanu ugunsnelaimju, katastrofu un dabas 

stihiju gadījumos Rušonas pagastā atbild Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta (VUGD) 

Preiļu brigāde(attālums no Preiļiem – Aglonas stacijai 17 km) . 

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

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

noteikumus Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

12.tabula 

 Ūdens ņemšanas vietas ugunsnelaimju gadījumiem 

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

1.  Jašas upe, pie aizsprosta – 
regulatora  

Labs, ir piebraucamais 
ceļš 

Kastīre, Upes ielā  

2.  dīķis Paredzēt tīrīšanu Gaiļmuiža, pie sociālās 
aprūpes centra 

3.  dīķis Paredzēt tīrīšanu Aglonas stacija, Krasta ielā 

4.  hidrants Darbojas  Kastīre, Liepu iela 5a, pie 
skolas 

5.  dīķis Paredzēt tīrīšanu Aglonas stacija, 
Naudaskalna ielā 

 

Ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdens ņemšanas vietu izvietojums parādīts 

kartogrāfiskajā materiālā „Civilā aizsardzība un paaugstināta riska teritorijas, potenciāli 

piesārņotās vietas”. 

 

Galvenie veicamie pasākumi: 
 

• Nepieciešama jauna ugunsdzēsības depo celtniecība; 

• Piebraucamā ceļu pieejamība pie ūdensņemšanas vietām 

• Nodrošināt ugunsdzēsības prasībām pietiekošu spiedienu ūdensvadā; 

• Uzturēt lietošanas kārtībā ugunsdzēsībai izmantojamās ūdenstilpnes un to 

piebrauktuves, kā arī citas ūdens ņemšanas vietas; 

• Ugunsnelaimes gadījumā jebkuras ūdenstilpnes Rušonas pagasta teritorijā neatkarīgi 

no tās piederības izmantojamas ugunsdzēsības vajadzībām. 
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• Uzturēt tehniskā kārtībā visas hidrotehniskās būves un nodrošināt to drošu 
ekspluatāciju; 

• Periodiski pārskatīt civilās aizsardzības pasākumu plānu; 

• Riska teritorijām un objektiem izstrādāt izmantošanas noteikumus 

 

2.9. Vides kvalitāte un aizsardzība 

 Galvenie piesārņojuma avoti Rušonas pagastā ir: 

• Dzelzceļš; 

• Autoceļi; 

• Notekūdeņi. 

• Kokzāģētavas. 

Gaiss. 
 
Ievērojamu daļu uzskaitāmā gaisa piesārņojuma dod kokzāģētavas, kas dedzina 

pārpalikušās skaidas un nomaļus, mazie individuālie uzņēmumi un individuālā sektora 

radītais piesārņojums. Lielu daļu gaisa piesārņojumā dod arī dzelzceļš un autoceļi, pa 

kuriem notiek aktīva satiksme.     

• Potenciāli piesārņota vieta kokogļu ražošanas uzņēmums z/s „Kļavas”; 

Ūdens. 
 
Ūdens kvalitāti Rušonas pagastā būtiski ietekmē: 

• Pazemes ūdeņu sastāvā esošais dabiski augstais dzelzs saturs un atdzelžošanas 

iekārtu neapmierinošais tehniskais stāvokli vai to trūkums; 

• Nolietotā ūdensapgādes sistēma; 

• Pagasta teritorijā ir 21 artēziskie urbumi: 7 – pagasta, 3 – privatizēti, 11 – 

bezsaimnieka. Urbumu dziļums ir no 60 m līdz 175 m. Tā kā daudzi urbumi ir 

bezsaimnieka vai arī privatizēto urbumu saimnieki neievēro urbumu 

ekspluatācijas noteikumus tie ir potenciāli piesārņojuma avoti; 

• Individuālās atkritumu izgāztuves; 

• Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāze; 

• Lauksaimniecībā izmantojamo ķīmisko produktu noliktavas; 

• Dažādi notekūdeņi (saimnieciskie, rūpnieciskie). 

Vietējs gruntsūdens piesārņojums saglabājas arī bijušo lielfermu vietās un vietās, kur 

tika lietots liels daudzums slāpekļa. 

Vides aizsardzības problēmas ir: 
• Degvielas uzpildes stacijas; 
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• Dažādi piesārņojuma objekti, kas atrodas aizsargjoslās; 

• Attīrīt notekūdeņus atbilstoši likumdošanā paredzētajām prasībām; 

• Strauji palielinās ezeru aizaugšana. 

 
2.10. Civilā aizsardzība 

 

Civilās aizsardzības sistēmai, balstoties uz likumu „Par Latvijas Republikas civilo 

aizsardzību”, Rušonas pagastā jānodrošina civiliedzīvotāju, tautsaimniecības un vides 

aizsardzība no iespējamo ārkārtējo situāciju potenciālajām briesmām. Šajā likumā ir noteiktas 

arī visu civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto pušu tiesības un pienākumi. 

Ārkārtas situāciju rīcību, resursus ārkārtas situāciju pārvarēšanai un apziņošanas 

sistēmu paredz Riebiņu novada civilās aizsardzības pasākumu plāns. 

 
13.tabula. 

 Rušonas pagasta potenciālie ārkārtējo situāciju cēloņi un riska teritorijas. 
 

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

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

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

Avārijas enerģētikas un 
komunālās saimniecības 
objektos 

Ūdensvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, DUS. 

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

Cilvēku masu pulcēšanās 
vietas 

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

Plūdu riska teritorijas - 
Drošības noteikumu 
neievērošana uz ūdens 

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

 
Ugunsbīstamas ir apkures sistēmas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās nav bijusi 

paredzēta individuālā apkures sistēmas ieviešana. 

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

kā arī neapsaimniekotajos īpašumos kūlas dedzināšanas iespējamība. 

Teritorijas ap gāzes vadu Upmala - Preiļi – Rēzekne. 
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Rušonas pagastā izvietota pārvietojamā vējenerģētikas iekārta (6m augstumā)(skat. 

kartogrāfiskajā materiālā). 

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

inventāra. 

Potenciāli piesārņotas vietas Rušonas pagastā: 

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

• a/s Preiļu siers mazuta bāze Aglonas stacijā; 

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

Bez uzskaitītajiem objektiem pastāv arī daudz citi paaugstināta riska objekti un 

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

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

izvietojums parādīts kartogrāfiskajā materiālā „Civilā aizsardzība un paaugstināta riska 

teritorijas, potenciāli piesārņotās vietas”. 

 

 Teritorijas plānojums nosaka: 

• Izpildīt LR likumā „Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību” 10.,11. pantu; 

• Visiem riska uzņēmumiem veikt bīstamības novērtējumu, sadalot riska grupās; 

• Izstrādāt un apgūt pasākumus plānu ārkārtējo situāciju gadījumos; 

• Informēt iedzīvotājus par rīcību ārkārtējo situāciju gadījumos; 

• Pagastā pašvaldībai nodrošināt ugunsdzēsēju vienības pastāvēšanu un 

pietiekamu tehnisko apgādi;  

• Nodrošināt ugunsgrēku dzēšanai nepieciešamo ūdens izmantošanu bez maksas, 

saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma ,01.01.2003., 7. pantu; 

• Veikt ugunsgrēku dzēšanai nepieciešamo ūdens dīķu tīrīšanu – Kastīrē, 

Aglonas stacijā, Gailīšos; 
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III. PERSPEKTĪVĀ PLĀNOŠANA 

3.1. Institūciju nosacījumi 

14. tabula. Institūciju nosacījumi 

Institūcijas 
nosaukums 

Nosacījumu teksts 

Reģionālās 
attīstības un 
pašvaldības lietu 
ministrija 

Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un ņemt vērā institūciju sniegtos nosacījumus 
un sabiedrības viedokli un iestrādāt tos teritorijas plānojumā.  

Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

1. Kultūras pieminekļi – objekti , kuri iekļauti šobrīd esošajā Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā aizsargājami un izmantojami saskaņā ar likumu 12.02 
2004.” Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un MK noteikumiem Nr. 474 “Noteikumi 
par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu , restaurāciju, valsts 
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša statusa piešķiršanu”. 

2. Attīstības programmā un teritorijas plānojuma apraksta daļā ietverama informācija par 
kultūras mantojumu Rušonas pagastā – uzskaitījums, aizsardzības zonas ap kultūras 
pieminekļiem (lauku teritorijā – 500 m ap pieminekli); izstrādājams priekšlikums 
individuālām aizsardzības zonām, vadoties no apkārtējās vides īpatnībām; 

3. Papildus tam, teritorijas plānojumā, iesakām ievērtēt arī citus objektus un ainavas, kas 
patreiz nav iekļauti valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā, taču kam piemīt 
kultūrvēsturiska vērtība, noteikt to nozīmību, paredzēt atjaunošanu; 

4. Izstrādājot Apbūves noteikumus, respektējama kultūrvēsturiski nozīmīgā ainava un 
apdzīvotu vietu plānojums, esošās apbūves mērogs un raksturs. 

5. Rekomendējam aktualizēt ekonomiskajām iespējām atbilstošu uzturēšanas un 
apsaimniekošanas plānu izstrādi  kultūras mantojuma objektu saglabāšanai. 

VAS “Latvijas 
valsts meži” – 
Dienvidlatgales 
mežniecība 

1. Meža ceļu infrastruktūra veidota tā, lai vidējais pievešanas attālums līdz 
ceļam no meža nogabala nepārsniegtu 800 m. 

2. Visas valsts meža platības tiek iznomātas mednieku formējumiem. 
3. Valsts meža teritorijā netiek liegta brīva pieeja jebkuram apmeklētājam mežā  

- ogojot, sēņojot, atpūšoties ar cerību, ka tiks ievēroti visi saistošie normatīvi 
meža apsaimniekošanā.  

 
VAS “Latvijas 
dzelzceļš”  

1. Dzelzceļa nodalījuma joslā, kā arī ārpus tās, ir izvietoti elektroapgādes un sakaru 
kabeļi, kā arī gaisa vadu līnijas, kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama Daugavpils 
signalizācijas un sakaru distancē. Ja tiek plānots veikt apbūvi ekspluatācijas 
aizsargjoslā gar minētajām līnijām, tad jāparedz to pārcelšana no apbūvējamās 
zonas(lai nodrošinātu dzelzceļa sakaru un elektroapgādes līnijas aizsargzonu) par 
pasūtītāja līdzekļiem. 

2. Teritorijas plāna mainīšanas rezultātā nedrīkst pasliktināties dzelzceļa redzamība 
autotransporta vadītājiem un lokomotīvju brigādēm. 

3. Paredzēt pasākumus, lai dzelzceļa nodalījuma joslai pieguļošā meža īpašnieki 
savlaicīgi izcirstu kokus, kas krītot var sabojāt sliežu ceļus, gaisa energoapgādes un 
sakaru līnijas. 

4. Attālumam no plānotajām būvēm līdz dzelzceļam un dzelzceļa iekārtām jāatbilst LBN 
100 noteiktajam attālumam. 

5. Ievērot normatīvo dokumentu prasības, kas nosaka dzelzceļa aizsargjoslas 
ekspluatācijas īpatnības,05.02.1997.“Aizsargjoslu likums”, 13., 35.un 42. pants, 
Latvijas būvnormatīvi LBN 100. 

6. Ja rodas nepieciešamība šķērsot dzelzceļu ar autoceļu vai ar inženierkomunikācijām, 
jāsaņem tehniskie nosacījumi. Atbilstošie projekti jāsaskaņo ar Daugavpils ceļu 
distanci, Daugavpils signalizācijas un sakaru distanci un valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” 
projektu saskaņošanas komisiju. 

7. Ja teritorijas attīstība skar dzelzceļa zemes nodalījuma joslu, vienlaikus ar tehniskā 
projekta saskaņošanu jāatrisina zemes lietošanas jautājums. 

8. Noteikt aizsargjoslu gar dzelzceļu atbilstoši 05.02.1997.“Aizsargjoslu likums”, 13. 
pants. 

VA Sabiedrības 
veselības 
aģentūra  

1. Paredzēt Rušonas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi atbilstoši 12.06.2002.g. 
„Teritorijas plānošanas likumam”, 05.02.1997. „Aizsargjoslu likumam”, MK 
05.12.2000.g. noteikumiem Nr. 423 ”Noteikumi par teritorijas plānojumiem”, LBN – 
100”Teritorplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve” higiēnas prasībām; 
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2. Paredzēt teritorijas plānojumā sekojošas zonas: apdzīvotņu zemēs, centru zemēs, 
ražotņu zemēs, līnijbūvju zemēs, rekreāciju zemēs, lauksaimniecības zemēs, 
mežsaimniecības zemēs un neizmantojamās zemēs; 

3. Paredzēt pagasta teritorijā apbūves zonas atbilstoši dažādai funkcionālai izmantošanai 
un apbūves noteikumiem; 

4. Paredzēt ražošanas, komunālajiem, dzeramā ūdens ieguves, rekreācijas un citiem 
objektiem aizsargjoslas, iezīmējot tās teritorijas plānā; 

5. Paredzēt katram ekspluatējamam artēziskajam dziļurbumam sanitārās aizsardzības 
joslu( stingra režīma aizsargjosla, bakterioloģiskā aizsargjosla, ķīmiskā aizsargjosla) 
iezīmēšanu teritorijas plānā atbilstoši aizsargjoslu aprēķinam; 

6. Paredzēt neizmantojamo artēzisko dziļurbumu konservāciju vai tamponāžu; 
7. Paredzēt komunālā ūdensvada attīstību un modernizāciju ņemot vērā iedzīvotāju 

dabiskā pieauguma datus un dzeramā ūdens patēriņa normatīvus uz vienu iedzīvotāju, 
kā arī iekārtu tehnisko stāvokli; 

8. Paredzēt pagasta komunālā ūdensvada Kastīres c. un sociālās aprūpes pansionāta 
Gailīšu c. dzeramā ūdens atdzelžošanu un atbilstību nekaitīgumu un kvalitātes 
prasībām; 

9. Paredzēt perspektīvā ciematu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīstību un 
modernizāciju; 

10. Paredzēt perspektīvā atpūtas zonu un peldvietu attīstību, labiekārtošanu un to 
iezīmēšanu teritorijas plānā; 

11. Paredzēt kapsētu ekspluatāciju ievērojot higiēnas prasības sanitāro aizsargjoslu 
nodrošināšanai; 

12. Paredzēt pagasta apdzīvotās vietās cieto atkritumu savākšanu un izvešanu uz 
Austrumlatgales cieto atkritumu poligonu; 

13. Paredzēt apdzīvotas vietas betonēto laukumu ierīkošanu cieto atkritumu konteineriem; 
14. Paredzēt sadzīves pakalpojumu objektu attīstību (pirtis, frizētavas u.c.); 
15. Teritorijas plānojumu rekomendējam saskaņot ar VA VSA Rēzeknes filiāli Preiļos.  

BO VAS 
Veselības 
statistikas un 
medicīnas 
tehnoloģiju 
aģentūra 

1. Plānojot primārās neatliekamās medicīnas palīdzības resursus saskaņā ar MK 
01.07.2003. noteikumiem Nr. 350 “ Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna izstrādāšanas un ieviešanas kārtība”,  
paredzēt : 

• teritorijā 75 % gadījumu sniedz 25 minūšu laikā. 
2.  Plānojot sekundārās neatliekamās medicīnas palīdzības resursus saskaņā ar MK 

01.07.2003. noteikumiem Nr. 350 “ Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna izstrādāšanas un ieviešanas kārtība”,  
paredzēt, ka palīdzību sniedz ne vēlāk kā triju stundu laikā. 

3.  
Latvijas vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
aģentūra 

1. Ietvert Rušonas pagasta teritorijas plānojumā valsts pazemes ūdeņu monitoringa staciju, 
kas ietver vienu urbumu: 

• „Rušonica”, Preiļu rajona, Rušonas pagasta, pie ceļa Daugavpils – Rēzekne 
un Rušonicas upītes , urbuma numurs LVĢMA datu bāzē 9673, ūdens 
horizonta indekss D3pl, LKS koordinātas – taisnleņķa x 6235,000, y 687,520, 
ģeogrāfiskās Zpl. 56013’22.3”, A gar. 27001’28.7.” 

1. Noteikt monitoringa punktam aizsargjoslu atbilstoši „Aizsargjoslu likuma”15. panta 3. 
punkta prasībām. 

2. Jebkādu darbību urbuma apkārtnē saskaņot ar LVĢMA atbilstoši „Aizsargjoslu 
likuma”44 panta 1. punkta prasībām. 

LR Valsts Zemes 
dienests Latgales 
reģiona nodaļa 

1. Plānojuma grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā 1992. gada Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92) 
ar M l: 10000  noteiktību, saskaņojot to ar VZD; 

2. Apdzīvotu vietu teritorijā plānojuma grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā 
LKS-92 sistēmā ar M l :5000 noteiktību, atbilstoši pieejamai kartogrāfiskā 
materiāla pamatne; 

3. Plānojuma izstrādāšanā izmantot aktuālu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

reģistra grafisko un teksta informāciju un ģeodēzisko atbalsta punktu 
datus, kurus izsniedz VZD reģionālā nodaļa; 

4. Plānojuma materiālos noteikt īpaši aizsargājamos dabas objektus, vides un 
dabas resursu, sanitārās, ekspluatācijas un drošības visas aizsargjoslas M 
1:10000 noteiktībā, t.sk. to objektu aizsargjoslas, kuri izvietoti ārpus 
plānojuma teritorijas, bet aizsargjoslas zona atrodas plānojuma teritorijā 
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(piem., upes, ezerus, kapsētas u.c.); 

5. Izstrādāt un uz plāna materiāla atspoguļot piekļūšanu katrai zemes īpašuma 
vai lietojuma vienībai, kas ir nepieciešams reālservitūtu noteikšanai; 

 
Latvijas Mobilais 
Telefons 

1. Papildināt Rušonas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016. gadam, sadaļas III 
Perspektīvā zemes izmantošana, 3.1. Teritorijas zonējums, punktus – 1.2.2. Jauktas 
darījumu teritorijas, 1.2.3. Jauktas ražošanas teritorijas, 1.3. Tehniskās apbūves un 
līnijbūvju izbūves teritorijas, un noteikt, ka nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, 
ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta apbūvei ir: 

• Inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.  
SIA 
„Lattelekom” 

1. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot arī 
Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas 
metodika (MK noteikumiem NR. 465) ietvertās normas; 

2. Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām arī telekomunikāciju līniju un objektu 
aizsargjoslām; 

3. Privātiem telekomunikāciju tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelekom” 
publiskajam telekomunikāciju tīkam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem (SPRK 2002.11.12 sēdes protokols 
Nr. 64 (94) 10.p.) kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi; 

4. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „ Par telekomunikāciju tīkla robežu „, tad 
iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic  ēkas vai teritorijas saimniekam 
saskaņā ar noslēgto robežlīgumu; 

5. Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, 
atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; 

6. Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK 
apstiprinātajiem Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumiem (MK 
noteikumi Nr. 496); 

7. Lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelekom par pagasta attīstības 
plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

8. Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelekom par nākamajā gadā plānoto 
ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

VAS Latvenergo  Paziņojam, ka AET 2004. gada budžetā ie ieplānota no TP – 2267 20 kV līnijas 
rekonstrukcija, kura atrodas Rušonas pagastā.  
Ieplānotie rekonstrukcijas apjomi ir sekojoši :  

- GVL 20 kV – 1,2 km; 
- TP 20/0,4 kV – 2 gab. 

AS Latvijas gāze 1. Atspoguļot sadales gāzes vadu Teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā; 
2. lūdzam sniegt informāciju par perspektīvajiem patērētajiem Rušonas pagasta 

teritorijā; 
3. Izstrādājot Rušonas pagasta TP , lūdzam atspoguļot projektējamā maģistrālā 

gāzesvada novietni un tā aizsargjoslu.  
4. Rušonas pagasta gāzes apgāde iespējama no projektējamā maģistrālā gāzes vada 

Upmala- Preiļi-Rēzekne. 
Daugavpils 
reģionālā vides 
pārvalde 
 

1. Teritorplānojumu jāizstrādā saskaņā ar LR 22.05.2002. likumu „Teritorijas plānošanas 
likums” un MK 13.01.2004. noteikumiem Nr. 34 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu noteikumi”; 

2. Plānos atzīmēt īpaši aizsargājamos dabas objektus, valsts nozīmes īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, kas ir iekļautas Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju sarakstā: 

• Dabas liegums “ Rušonu ezera salas”; 
• Aizsargājamo ainavu apvidus “ Kaučers” 
• Dabas liegums “ Jašas – Bicānu ezers”. 
• Valsts nozīmes īpaši aizsargājamie koki(dižkoki): 

• Parastais ozols Kastīrē (5,60 m); 
• Parastais ozols Kurčinu (5,60 m). 

 
3. Ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai ūdenstilpņu un ūdensteču apsaimniekošanas 

jomā iekļaut sekojošas prasības: 

• Paredzēt zvejas tiesību pārņemšanu pagasta administratīvās teritorijas 
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pašvaldības pārziņā esošajos ūdeņos( 06.08.1991. likums “Par vides 
aizsardzību”10. un 45. pants, 12.04.1995. likums    “ Zvejniecības likums” 
18. un 20. pants). 

• Noteikt ūdenstilpņu un ūdensteču  prioritāros izmantošanas veidus saskaņā ar 
MK 12.12.2000. noteikumu Nr. 433 “Noteikumi par ūdenstilpņu un 
rūpnieciskās zvejas tiesību normu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību “ 
2. un 3. pants. 

• Noteikt ūdens bioloģisko resursu izmantošanas veidus, kas būtu piemēroti 
konkrētajām ūdenstilpnēm un ūdenstecēm: 

4. Makšķerēšana (12.04.1995. likums “ Zvejniecības likums” III. Nodaļa,  un MK 
13.02.2001.noteikumi Nr.67 “Makšķerēšanas noteikumi”); 

5. Rūpnieciskā zveja (darbības reglamentē MK 02.01.2001. noteikumi Nr. 3 “ Noteikumi 
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”); 

6. Licenzētā amatierzveja – makšķerēšana ( darbības reglamentē MK 07.08.2001. 
noteikumi Nr. 359 “Licenzētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība”); 

7. Licenzētā rūpnieciskā zveja (darbības reglamentē MK 07.08.2001. noteikumi Nr. 359    
“ Licenzētās rūpnieciskās zvejas kārtība”); 

8. Zivkopība – akvakultūras uzņēmējdarbība, specializēta zivju audzēšana (darbības 
reglamentē 12.04.1995. likuma “ Zvejniecības likums” VI. Nodaļa); 

9. 2.4. Paredzēt pasākumus zivju resursu saglabāšanai un palielināšanai, saskaņā 
12.04.1995. likuma   “ Zvejniecības likums” 21.(1) pantu; 

10. 2.5. Atspoguļot jautājumu par mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrāciju atbilstoši 
MK 23.12.2003. Nr. 766 “Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas noteikumi”; 

11. 2.6. noteikt ūdenstilpņu un ūdensteču tauvas joslas izmantošanas kārtību (LR 
12.04.1995. likuma   “ Zvejniecības likums” 9. pants). 

12. Atzīmēt vides un  dabas resursu ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas 
saskaņā ar LR 05.02.1997likumu.“Aizsargjoslu likums”. 

13. Plānojot ņemt vērā , ka ar MK 13.01.2004. noteikumu Nr. 34 “ Vietējās pašvaldības 
teritorijas plaņojuma noteikumi “ 47.panta prasībām , teritorijām, kurās paredzēta 
meža zemju vai lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija par dzīvojamās, 
sabiedriskās, ražošanas vai darījuma apbūves teritorijām, pašvaldība sagatavo 
detālplānojumu. 

14. Plānā atzīmēt piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas atbilstoši MK 20.11.2001. 
noteikumu Nr. 483 “ Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un 
reģistrācijas kārtība” prasībām, un noteikt ierobežojumus tajās. 

15. Sadalīt teritoriju pēc lietošanas mērķiem. 
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Institūcijas 
nosaukums 

Nosacījumu teksts 

Reģionālās 
attīstības un 
pašvaldības lietu 
ministrija 
 

Informējam , ka ministrija sniedz atzinumu 8 nedēļu laikā par vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grozījumu galīgo redakciju atbilstoši MK 19.10.2004. noteikumu „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42. punktā noteiktajam. 
Lai izvērtētu Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas atbilstību tā 
izstrādes laikā un šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, lūdzam iesniegt ministrijā pilnu 
plānojuma grozījumu dokumentāciju papīra formātā, noformētu atbilstoši MK 23.04.1996. 
noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām, tas ir: 

1. dokumentam jābūt apstiprinātam un pazīmogotam; 
2. uz dokumenta jābūt norādītam izstrādātājam; 
3. numurētām lappusēm; 
4. apliecinātām kopijām; 
5. iesietam kā arhīva dokumentam, kartona vākos, bez plastmasas iesiešanas 

„spirāles” un cauršūtam(caurauklotam); 
6. dokumenta grafiskajai daļai jābūt apstiprinātai (norādīts vietējās pašvaldības 

lēmums, ar kuru apstiprināta vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgā 
redakcija, atbildīgās amatpersonas paraksts un zīmogs) un ar norādi , ka tā ir 
teritorijas plānojuma sastāvdaļa, salocīta atbilstoši A4 formātam, ievietota 
atsevišķā mapē ar aukliņām. 

Papildus vēršam jūsu uzmanību uz to, ka atbilstoši MK 19.10.2004. MK noteikumiem Nr. 883 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grozījumus izstrādā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformē ne mazāk kā 
divos eksemplāros, no tiem viens eksemplārs glabājas attiecīgās pašvaldības padomē, bet otrs – 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. 

Preiļu novada 
dome 

Teritorijas plānojuma gala redakcija: 
• Aizstāt vārdus „Rušonas pašvaldība” ar „Riebiņu novada Rušonas pašpārvalde” vai 

līdzīgu, likuma „Par pašvaldībām” 3. panta ietvaros – 7. lpp. 
• 7. lpp. tiek minēta ”Kūdras ieguve”, par ko nav plašāka skaidrojuma kā par attīstību 

ražojošo sfēru turpmākajā tekstā. 
• Atjaunināt plānojumu datus attiecībā uz iedzīvotāju skaitu un citiem rādītājiem – 10., 

19. un 33.lpp. 
• „Latgales reģiona centru – Rēzekni”, izteikums nav pamatojams 11. lpp. 
• Kaučera aprakstā pieminēt Preiļu novadā esošo teritoriju – 29. lpp. 
• 39.lpp. kā uzdevums plānots izveidot tūrisma informācijas centru, Rušonā jau ir 

darbojošies tūrisma informācijas centrs; 
• Pārskatīt punktu 2.6.3. – atkritumu apsaimniekošana, atzīmējot pašvaldības saistības 

attiecībā uz Dienvidlatgales atkritumu poligonu; 
• 2.6.5. gāzes vads Preiļi –Rēzekne nodots ekspluatācijā 2005. gadā. 

Kartogrāfiskajā materiālā, lūdzam pievērst īpašu uzmanību teritorijām, kas atrodas uz Preiļu 
novada un Rušonas pagasta robežām. 

AS Latvijas gāze Izskatot Rušonas pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju un vides pārskatu ir secināts, ka ir 
jāveic sekojoši labojumi(precizējumi): 

1. „Paskaidrojuma rakstā”, „Apbūves noteikumos” un „Vides pārskatā” – norādīt, ka 
Rušonas pagasta teritoriju šķērso esošs maģistrālais gāzesvads Upmala- Preiļi-Rēzekne 
DN 350 mm (precīzu maģistrālā gāzes vada novietni var saņemt Sabiedrības 
Ekspluatācijas iecirknī „Gāzes transports”, Rīgā, Biķernieku ielā 111); 

2. „Paskaidrojuma rakstā”, „Apbūves noteikumos” un „Vides pārskatā” –precizēt sadaļas 
par ekspluatācijas un drošības aizsargjoslām ap gāzesvadiem un to iekārtām, atbilstoši 
spēkā esošajam Aizsargjoslu likumam; 

3. Kartogrāfiskajā materiālā – uzrādīt esošā maģistrālā gāzesvada Upmala-Preiļi-Rēzekne 
DN 350 mm novietni, tā ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un 
individuālajiem patērētājiem Rušonas pagasta teritorijas apdzīvotajās vietās, veicot autoceļu un 
ielu rekonstrukciju, projektējot jaunu autoceļus un ielas, kā arī esošo autoceļu nodalījuma 
joslā(aizsargjoslā) un ielu sarkanajās līnijās, paredzēt iespējamā augstā un vidējā spiediena 
sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1069 un spēkā esošajam 
„Aizsargjoslu likumam”. 
Rušonas pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un vides pārskata pozitīvs atzinums 
tiks sniegts pēc augstāk minēto nosacījumu izpildes.  

Latgales 
plānošanas 

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome ir iepazinusies ar Rušonas pagasta teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju un ir konstatējusi, ka tajā ir ietverts Latgales reģiona plānošanas 
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reģions dokumentos sniegto rekomendāciju apskats vietējām pašvaldībām telpiskās plānošanas jomā. 
Tika saņemti un izvērtēti šādi dokumenti: 

1. Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016. Paskaidrojuma 
raksts. 

2. Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016. Apbūves 
noteikumi. 

3. Grafiskā daļa. 
Latgales plānošanas reģiona attīstības padome ir iepazinusies ar Rušonas pagasta teritorijas 
plānojuma 2004.-2016. Vides pārskatu, kas ir izstrādāts saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” un MK noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums”. Līdz ar to LPRAP nav komentāru un ierosinājumu par 
iepriekšminēto dokumentu. 

Latvijas Mobilas 
Telefons 

Sakarā ar to, ka Rušonas pagasta teritorijas plānojuma Apbūves noteikumu punktā – 2.1.1. visā 
pagasta teritorijā atļautā izmantošana, noteikts, ka „Jebkuru apbūves teritoriju, ievērojot tiesību 
aktu prasības un šos Noteikumus, atļauts izmantot ēku un citu būvju izvietošanai saskaņā ar 
attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī : 
(2) inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, ja to paredz teritorijas plānojums, 
detaļplānojums, inženiertehniskās apgādes shēma vai būvprojekts”,  
Un lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma noteikto- nodrošināt publisko elektronisko 
sakaru tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ierosinām papildināt 
Rušonas pagasta teritorijas plānojuma Apbūves noteikumu sadaļas – 2.8. Darījumu iestāžu 
apbūves teritorija; 3.9. Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija; 3.10. Ražošanas  un noliktavu 
apbūves teritorija; 3.12. Jauktas apbūves teritorija; 3.15. Satiksmes infrastruktūras teritorijas, un 
noteikt, ka šajās minētajās teritorijās atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to 
objekti, kuros ietilpst arī publiska mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās 
inženierkomunikācijas. 

LR Valsts 
kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

Inspekcijai ir iebildumi, kas labojami redakcijas pilnveidošanas gaitā: 
1. Termini valsts un vietējās nozīmes ir Valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu 

kategoriju apzīmējums un nav īpaši atdalāms viens no otra, jo tas pieminekļu 
aizsardzību nemazina. Pagasta nozīmes kultūrvēsturiskie objekti ir termins, kas 
lietojams runājot par pagasta nozīmes objektiem. 

2. Ir neprecīzs pieminekļu saraksts, kas jāpapildina un jālabo; 
3. Paskaidrojumu rakstā nepieciešams īsi raksturot katru pieminekli pievienojot 

fotoattēlu. Sniegt konkrētāku informāciju par pieminekļa izmantošanu un iespējamo 
attīstību. 

4. Grafiskais materiāls ir iesūtīts darba programmā un nav iespējams to pilnvērtīgi 
apskatīt. To vēlams iesūtīt izdrukas vai CD (pdf) formātā. 

Izlaboto redakcijas variantu lūdzam atkārtoti iesniegt Inspekcijā atzinuma saņemšanai. 
Lauku atbalsta 
dienests 
Dienvidlatgales 
reģionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde  

Teritorijas plānojuma galīgā redakcijā atkārtoti lūdzam iekļaut sekojošo: 
1. Grafiskajā daļā nepieciešams uzrādīt meliorētās platības, aizsargjoslas uz 

ūdensnotekām un meliorācijas būvēm un ierīcēm; 
2. Paskaidrojuma rakstā jābūt aprakstam par aizsargjoslām ap meliorācijas būvēm uz 

ierīcēm, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstam; 
3. Izstrādājot Rušonas pagasta teritorijas plānojumu, jāparedz līdzekļi pašvaldībai 

pieguļošo meliorēto platību un būvju rekonstrukcijai. Pamatojoties uz LR 
normatīvajiem aktiem un Meliorācijas likumu, jāveic pašvaldībai piederošo 
meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumi. Meliorācijas sistēmu 
uzraudzība un kopšanas darbi jāveic ūdensnotekām, kas ir pašvaldību īpašumā. 

LR Vides 
ministrija Vides 
pārraudzības 
valsts birojs 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka saskaņā ar likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un 
2004. gada 23. marta MK noteikumos Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz 
vidi novērtējums” noteikto, plānošanas dokumenta izstrādātājs iesniedz plānošanas dokumenta 
Vides pārskatu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma sniegšanai tikai pēc sabiedriskās 
apspriešanas pabeigšanas un plānošanas dokumenta un Vides pārskata pilnveidošanas. Pēc 
sabiedriskās apspriešanas pabeigšanas lūdzam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnveidot 
teritorijas plānojumu un Vides pārskatu un iesniegt kopā ar institūciju sniegto nosacījumu un 
atzinumu kopijām, sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokola kopiju, sabiedriskās 
apspriešanas ziņojumu publikāciju kopijām un apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un 
ierosinājumu apkopojumu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma sniegšanai. 

SIA 
"Lattelecom" 

SIA „Lattelecom” nav iebildumu pret izstrādāto Rušonas pagasta teritorijas plānojuma gala 
redakciju. 
Elektronisko sakaru komunikācijas attēlotas nosacīti, ņemot vērā kartogrāfiskā materiāla 
mērogu. 
Nosakot apgrūtinājumus zemes gabaliem un attēlojot tos zemes robežu plānos, lūdzu, saņemt 



  

Riebiņu novada dome 

 

73 

precīzu informāciju SIA „Citrus Solutions” Preiļos, Raiņa bulvārī 21, tālr. 5324660. 
Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
savlaicīgu nodrošināšanu, lūdzu, laicīgi informēt SIA Lattelecom par pagasta attīstības plānā 
iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību. 
Lai arī turpmāk varētu nodrošināt elektrisko sakaru tīkla infrastruktūras uzturēšanu, lūdzam 
plānojuma galīgās redakcijas kartogrāfisko materiālu iesniegt DGN formātā. 

SIA TELE2 2007. gada laikā Tele2 plāno masta uzstādīšanu Preiļu rajonā, Rušonas pagastā, „Bebru mājas”, 
ar kadastra numuru 7670-011-0165. tādēļ lūdzam jūs, izstrādājot teritorplānojuma gala 
redakciju, paredzēt SIA Tele2 iespēju uzstādīt un uzturēt mobilo telekomunikāciju iekārtas un 
inženierkomunikācijas; sakaru tīkla, tajā skaitā sakaru mastu – izbūvi uz lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes un iekļaut minēto būvniecības ieceri teritorijas plānojuma gala redakcijā. 

Valsts meža 
dienests Preiļu 
virsmežniecība 

Iebildumi un labojumi Rušonas pagasta vides pārskatā: 
Sadaļā 4.1.4. Meža resursi(30.lpp.) - Riebiņu pagasta teritorijā atrodas dabisko mežu biotopi, 
kuriem ir ierosināti divi mikroliegumi (lēmuma pieņemšanai trūkst Riebiņu novada domes 
akcepta). Preiļu virsmežniecība Riebiņu domei ir izsūtījusi divas vēstules par mikroliegumu 
ierosināšanu dabisko mežu biotopiem( Nr. 5-6/159 no 08.11.2006. un Nr. 5-6/156 no 
07.11.2006.) Rušonas pagastā. Pēc atbildes saņemšanas tiks pieņemts lēmums par 
mikrolieguma izveidošanu. 
Pagastā esošos mežus apsaimnieko mežu īpašnieki un tiesiskie valdītāji. 
Valsts Meža dienests (Valsts mežniecība) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža 
apsaimniekošanu un izmantošanu. 
Par īpaši aizsargājamiem iecirkņiem (30.lpp.) Preiļu rajonā (tai skaitā Riebiņu pagastā) 2003.-
2006. gados tika veikta īpaši aizsargājamo meža iecirkņu inventarizācija privātajos un valsts 
mežos, kuras rezultātā atbilstoši Zemkopības ministrijas apstiprinātajai metodikai tika veidoti 
mikroliegumi, vai noņemta īpaši aizsargājama meža iecirkņa aizsardzības pazīme. 
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija „Kaučers” ir aizsargājamo ainavu apvidus, nevis dabas 
ainavu parks (8.,21.,28.,53.lpp.) 
3.2.Vides aizsardzības mērķu integrēšana teritorijas plānojumā. 
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana(21.lpp.) 
„Izplatītākie mežu tipi: mitrie – niedrājs un platlapju bārenis, sauso ir diezgan maz”. Pēc VMD 
statistikas datiem Rušonas pagasta meži sadalās : sauseņu meži 5097 ha (60%), slapjaiņi 391 
ha(5%), purvaiņi 2487 ha(29%) šinā kategorijā ietlpst arī niedrājs, āreņi 81 ha(1%), kūdreņi 515 
ha(6%) šeit arī ietilpst arī platlapju bārenis. 
Iepriekš minētie iebildumi par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un meža zemēm attiecas 
arī uz teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstu. 

Latvijas valsts 
ceļi 

VAS „LVC” nosaka veikt sekojošus labojumus un papildinājumus teritorijas plānojumā: 
1. Rušonas pagasta Apbūves noteikumos: 

           1.1.lapā Nr. 2.1.12.(2) labot nosaukumu Latvijas Autoceļu direkcija uz VAS ”Latvijas 
Valsts ceļi”(nosaukumus labot visā tekstā); 
           1.2.p 2.1.12.(1) papildināt a. III tehniskā kategorija uz a. II - III tehniskā kategorija un 
b.V tehniskā kategorija uz b. IV - V tehniskā kategorija; 
           1.3.p 2.1.11. noteikt attālumu no valsts galvenajiem autoceļiem līdz fermām; 
           1.4. papildināt ar tekstu : 
Autoceļu aizsargjoslas zemes paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantotas, ievērojot 
Aizsargjoslu likuma noteikumus. Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir Valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” lietojumā. Šajā ceļu zemes nodalījuma joslā aizliegts 
veikt jebkādus darbus bez Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” atļaujas. Ja zemes 
gabalu, kurš atrodas līdzās valsts autoceļam, ir paredzēts sadalīt, tam ir jāveic detaļplānojums. 
Pirms tam jāizņem nosacījumi Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi”. Sadalot esošu 
zemes gabalu vairākos, paredzēt servitūtu jaunizveidotajiem zemes gabaliem, piekļūšanai valsts 
autoceļa esošajai nobrauktuvei. 
Pirms jebkura veida transportbūvju būvniecības, rekonstrukcijas uzsākšanas, Būvvaldē 
izsniegtā būvatļauja jāreģistrē Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi”. 

2. Rušonas pagasta Vides pārskatā: 
      2.1.visā tekstā labot nosaukumu Latvijas Autoceļu direkcija uz VAS ”Latvijas Valsts 
ceļi”; 

2.2.lapā 26 p 4.1. tekstu pagastu šķērso sošeja Grebņeva – Medumi (A13) uz Pagastu 
šķērso valsts galvenais autoceļš A13 Krievijas robeža(Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – 
Lietuvas robeža (Medumi). Papildināt tekstu ar viesiem pagasta teritorijā esošajiem valsts 
autoceļiem pievedceļš Aglonas stacijai (V746), pievedceļš „Zīlānu” karjeram (V743), Aglonas 
stacija – Aizkalne – Babri (V749). 

3. Rušonas pagasta teritorijas plānojumā: 
      3.1.visā tekstā labot nosaukumu Latvijas Autoceļu direkcija uz VAS ”Latvijas Valsts 
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ceļi”; 
3.2. lapā 11 p 2.1.4. labot tekstu Rušonas pagasta teritoriju šķērso 1. un 2. valsts autoceļi uz 
Rušonas pagasta teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A -13; E – 262 Krievijas robeža 
(Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) un 1. un 2. valsts 
autoceļi; 

3.3. lapā 44 labot tekstu Autobusu satiksme notiek pa visiem valsts nozīmes ceļiem, jo autobusu 
satiksme nenotiek pa V749 Aglonas stacija – Aizkalne – Babri(posmā Aglonas stacija – 
Aizkalne), V743 pievedceļš “Zīlānu” karjeram un V 763 pievedceļš “Kankuļu” karjeram . 
3.4. p 3.1. papildināt ar tekstu VAS „Latvijas Valsts ceļi” nosacījumi teritorijas 
plānojumam: 
 1. Ievērot noteiktās autoceļu aizsargjoslas saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” un 
“Aizsargjoslu likumu”.  

2. Autoceļu aizsargjoslas zemes paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantotas, 
ievērojot Aizsargjoslu likuma noteikumus. Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir 
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” lietojumā. Šajā ceļu zemes nodalījuma joslā 
aizliegts veikt jebkādus darbus bez Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” atļaujas. Ja 
zemes gabalu, kurš atrodas līdzās valsts autoceļam, ir paredzēts sadalīt, tam ir jāveic 
detaļplānojums. Pirms tam jāizņem nosacījumi Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi”. 
Sadalot esošu zemes gabalu vairākos, paredzēt servitūtu jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 
piekļūšanai valsts autoceļa esošajai nobrauktuvei. 

3. Pirms jebkura veida transportbūvju būvniecības, rekonstrukcijas uzsākšanas, 
Būvvaldē izsniegtā būvatļauja jāreģistrē Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi”. 

SIA Bite Latvija Pamatojoties uz MK 19.10.2004. noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 4.10. punktu, SIA „Bite Latvija” iesniedz nosacījumus prognozēto bāzes 
staciju(turpmāk tekstā – BS) izvietojumam Jūsu pašvaldības teritorijā.  
Ņemot vērā to, ka BS būvniecībai ir nepieciešama vienošanās ar zemes īpašnieku, ne vienmēr ir 
iespējams iepriekš paredzēt precīzu vēlamo BS izvietošanas vietu. Lūdzam paredzēt teritorijas 
plānojumā, ka gadījumā, ja BS būvniecībai būs nepieciešama zemes transformācija, pašvaldība 
neliegs šādu atļauju. 

AS Latvenergo  Nepieciešams veikt izmaiņas „Aizsargjoslas gar elektriskajiem” (lpp 58) lūdzam izteikt šo 
punktu sekojošā redakcijā: 
 „Lai nodrošinātu elektrisko tīklu drošu ekspluatāciju, kā arī piekļūšanu energoobjektiem, 
zemes gabalu detaļplānojumos jāuzrāda visu esošo un perspektīvo elektrisko tīklu izvietošanas 
zonas, ievērojot „Aizsargjoslu likumā” noteiktās elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas 
(16.pants), ņemot vērā grozījumus Aizsargjoslu likumā, kas stājās spēkā 2005.gada 15.julijā, un 
jāinformē zemes īpašniekus par īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem tajās (35. un 
45.pants), projektējot jāsaglabā esošo elektroapgādes objektu izvietojums.” 
Elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas: 

N
r.
p
.
k
. 

Elektrisko 
tīklu objekti 

Platums(m) ārpus pilsētām 
un ciemiem, kā arī pilsētu 
lauku teritorijās 

Platums (m) 
pilsētās un 
ciemos* 

Piezīmes 

1
. 

GVL līdz 20 
kv 

13,0** 5,0** GVL– gaisvadu 
līnijas 

2
. 

GVL vairāk 
par 20 kv līdz 
110 kv 

20,0 m attālumā no 
malējiem vadiem uz ārpusi 
no līnijas 

4,0 m 
attālumā no 
malējiem 
vadiem uz 
ārpusi no 
līnijas 

 

3
. 

GVL vairāk 
par 110 kv 

30,0 m attālumā no 
malējiem vadiem uz ārpusi 
no līnijas 

8,0 m 
attālumā no 
malējiem 
vadiem uz 
ārpusi no 
līnijas 

 

4
. 

KL 2,0 *** 2,0 *** KL- kabeļu līnijas 
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5
. 

Būves: TP, 
SP, FP 

1,0 1,0 1 m attālumā no 
nožogojuma vai 
būves visvairāk 
izvirzīto daļu 
projekcijas 

 
* Apdzīvotas vietas – ir pilsētas, izņemot to lauku teritoriju, pagastu centri un lauku apdzīvotas 
vietas ar blīvu apbūvi un pilsētvidei raksturīgiem elementiem. 
** Platums noteikts, pamatojoties uz „Aizsargjoslu likuma” 16.pantu, ka attālums no līnijas ass 
abpus līnijai. 
*** Platums noteikts, pamatojoties uz „Aizsargjoslu likuma” 16.pantu, ka attālums no līnijas 
ass abpus līnijai. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 m no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē 
aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem.  
Lai veiksmīgāk plānotu AS „Latvenergo” elektrotīkla attīstību, būsim pateicīgi par savlaicīgu 
sniegtu informāciju par plānotajiem inženierkomunikāciju remonta un rekonstrukcijas darbiem 
vai iespējamajiem investīciju projektiem Jūsu Rušonas pagasta teritorijā, kas varētu skart AS 
„Latvenergo” īpašumā esošās inženierkomunikācijas. 

VAS Latvijas 
dzelzceļš  

Būtisku iebildumu vai piezīmju nav. 
Pieņemam zināšanai, ka Rušonas pagasta administratīvajā teritorijā dzelzceļa līnijai Daugavpils 
–Rēzekne ir noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 100 m katrā pusē no malējās sliedes. 

Pelēču pagasta 
padome 

Pelēču pagasta padomei nav iebildumu, pretenziju un ierosinājumu par Rušonas pagasta 
teritorijas plānojumu gala redakciju un vides pārskatu. 

Feimaņu pagasta 
padome 

Darām zināmu, ka Feimaņu pagasta padomei nav iebildumu pret Rušonas pagasta izstrādāto 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju un vides pārskata projektu. No pagasta puses netiek 
izvirzīti nekādi nosacījumi(priekšlikumi). 

Latvijas vides, 
ģeoloģijas un 
metroloģijas 
aģentūra 
 

Saskaņojam ar sekojošiem iebildumiem un ierosinājumiem: 
1. Papildināt virszemes ūdensobjektu raksturojumu, iekļaujot ūdensteču 

hidrometriskos un morfometriskos rādītājus(ūdensteces garums, gada notece, 
kritums) 

2. Izdalīt ūdensobjektus, kuros notiek intensīva zivsaimniecība un kuros tā tiek plānota; 
3. Minēt plānotās apmežojamās platības; 
4. Esošās un plānotās ūdensapgādes sistēmas raksturojumu papildināt ar pieslēgumu 

skaitu; 
5. Minēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu uzglabāšanas vietas, kā arī iekļaut to 

izmantošanas nosacījumus; 
6. Papildināt esošās un plānotās atkritumu savākšanas sistēmas aprakstu ar izvesto 

atkritomu apjomu; 
7. Minēt īslaicīgās un pastāvīgās aplūšanas  teritorijas, kā arī augšņu un dabisko krastu 

erozijas apdraudētās teritorijas; 
8. Minēt stipri pārveidotos un mākslīgos ūdensobjektus, hidrotehniskās būves 

(HES, dambji, iztaisnotās ūdensteces, polderi, dīķi u.c.), iekļaujot aprakstā objekta 
izveides gadu, tehnisko stāvokli, kā arī minēt esošo un plānoto izmantošanu; 

9. Izdalīt ūdensobjektus, kuros plānota motorizēto u.c. ūdens braucamrīku izmantošana.  
Ierosinām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.1.2. papildināt ar jauniem 
apakšpunktiem šādā redakcijā: 

• Aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu; 
• Aizliegts veikt būvniecību piesārņotā teritorijā. 

VA „Sabiedrības 
veselības 
aģentūra” 

Izskatot projektu, konstatēts: 
1. projekts paredz Rušonas pagasta teritorijas plānojuma uz perspektīvu un nosaka 

teritorijas plānoto izmantošanu un izmantošanas ierobežojumus; 
2. Rušonas teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar 12.06.2002.g. LR likumu 

”Teritorijas plānošanas likums”, 19.10.2004.g. MK noteikumi Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojums”. Rušonas pagasta plāns izstrādāts 2004.-
2016.gadiem; 

3. Pagasta teritorijas plānojums paredz paplašināt Kastīres ciema centralizēto 
kanalizācijas tīklu, pieslēdzot tam esošās vienģimeņu dzīvojamās mājas un 
jaunbūvējamās ēkas; 

4. Rušonas pagasta teritorijas plānojums paredz izbūvēt notekūdeņu dūņu glabātuvi pie 
pašreizējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

5. Pagasta teritorijas plānojumā parādītas pašreiz esošās ūdens ņemšanas vietas; 
6. Ūdens ņemšanas vietām – artēziskajiem urbumiem tiek noteikta 10 m stingra režīma 

aizsargjosla. Pagasta teritorijas plānojums nosaka, ka urbumiem (teritorijas plānojumā 
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ir uzrādīti visi artēziskie urbumi), kuri pašlaik netiek izmantoti jāveic konservācija; 
7. pagasta teritorijas plānojums nosaka, ka ūdens ieguves objektu urbumu īpašniekam 

jāsakārto teritorija ap visiem urbumiem, kā arī jāsalabo vai arī jāierīko nožogojums; 
8. pagasta teritorijas plānojumā ir parādītas ūdenstilpņu un ūdensteču aizsargjoslas ap 

ūdens ņemšanas vietām, ūdensvadiem, kanalizācijas vadiem, kapiem, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām; 

9. pagasta teritorijā nav nevienas darbojošās atkritumu izgāztuves. Atkritumi tiek vākti 
konteineros un vesti uz Preiļu izgāztuvi. Par atkritumu izvešanu ir noslēgts līgums ar 
Preiļu pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Preiļu saimnieks”; 

10. pagasta teritorijas plānojumā nav paredzētas jaunas kapu teritorijas ierīkošanas; 
11. projektā ir paredzēta pagasta teritorijas izmantošana un apbūve ņemot vērā esošās 

pagasta teritorijas apbūves zonas un LBN, un higiēnas prasības; 
12. projektā ir paredzēts izveidot rekreācijas zonas, veicināt atpūtas un tūrisma iespējas. 

 
Slēdziens izvērtējot Rušonas pagasta teritorijas plānojumu atbilstību higiēnas prasībām, 
neiebilstam teritorijas plānojuma risinājumiem. 
Rekomendācijas: 
1. Projektā paredzēt labiekārtotu peldvietu iekārtošanu un to iezīmēšanu Rušonas pagasta plānā. 

Daugavpils 
reģionālā vides 
pārvalde 
 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā - VVD 
Daugavpils RVP) izskatīja 24.01.2007. iesniegto Riebiņu novada domes vēstuli (no 
19.01.2007., Nr. 1.3-09/36) par atzinuma izsniegšanu par Rušonas pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumu gala redakciju, un pievērš uzmanību tam, ka saskaņā ar LR MK 19.10.2004 
noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 37.2. p. prasībām, 
Riebiņu novada dome VVD Daugavpils RVP nebija iesniegusi izskatīšanai Rušonas pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju. 

Informējam Riebiņu novada domi, ka VVD Daugavpils RVP rīcībā nav 
programmnodrošinājuma Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijas 
grafiskās daļas elektroniskās versijas atvēršanai. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 
LR MK 19.10.2004 noteikumu Nr. 883, 24. p., 12.3.p., 43.1. p. prasībām, lūdzam Riebiņu 
novada domi VVD Daugavpils RVP iesniegt Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 
gala redakcijas grafisko daļu izdrukas veidā. 

VVD Daugavpils RVP saskaņā ar LR MK 19.10.2004 noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 12.3.p., 43.1. p. prasībām paziņo, ka Rušonas 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijai (paskaidrojuma rakstam, apbūves 
noteikumiem un vides pārskatam) ir sekojošas piezīmes: 
1. Paskaidrojuma raksts:  

-  6 lpp., pēdējo atkāpi no apakšas būtu vēlams izteikt sekojošā redakcijā: „Eiropas 

nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas: dabas liegums „Rušonu ezera salas”, dabas 

liegums „Jašas – Bicānu ezers”, aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”. 
- 16 lpp., sadaļas „Priekšnoteikumi un nosacījumi teritorijas izmantošanā”, 1. punktā ir 

minēts, ka pagasta teritorijas lauksaimniecībā izmantojamo augstvērtīgo un 
vidējvērtīgo zemju kvalitāte, nodrošinot optimālu mēslošanu un kaļķošanu dod iespēju 
iegūt labas ražos, tāpēc tās intensīvi jāizmanto lauksaimniecības ražošanai, nepieļaujot 
to transformāciju citos izmantošanas veidos, bet tālāk teritorijas plānojumā nav 
minētas lauksaimniecībā izmantojamās augstvērtīgās un vidējvērtīgās zemes, kurās nav 
pieļauta to transformācija citos izmantošanas veidos. Lūdzam teritorijas plānojumā 
precizēt lauksaimniecībā izmantojamo augstvērtīgo un vidējvērtīgo zemju (kurās ir 
aizliegta zemes transformācija) atrašanās vietas Rušonas pagasta teritorijā un iezīmēt 
augstāk minētās zemes teritorijas kartēs. 

- 20 lpp. – 22 lpp.,  ir norādīta Rušona ezera platība - 2450 ha, Zolvu ezera platība - 
349,6 ha, Bicānu ezera platība - 156 ha, Kategrades ezera platība - 126,1 ha, Salmejas 
ezera platība - 103,2 ha , Lielā Kurtoša ezera platība - 38,5 ha, Mazā Solkas ezera 
platība 24 ha, Mazā Kurtoša ezera platība – 7,5 ha, Sedeža ezera platība – 22,3 ha, bet 
saskaņā ar Latvijas ezeru datu bāzi internetā (adrese: www.ezeri.lv) ezeru spoguļa 
laukuma platības: Rušona ezera – 2373,1 ha, Zolvu ezera – 364,7 ha, Bicānu ezera – 
149,4 ha, Kategrades ezera – 133,1 ha, Salmejas ezera -  104,3 ha, Lielā Kurtoša ezera 
– 48,8 ha, Mazā Solkas ezera – 26,5 ha, Mazā Kurtoša ezera – 8,1 ha, Sedeža ezera – 
27,1 ha. Lūdzam teritorijas plānojumā (arī Apbūves noteikumu, 30 lpp., sadaļā 
„Ūdensbaseinu teritorijas”, Vides pārskata, 31 lpp., sadaļā „Virszemes ūdeņi”) precizēt 
augstāk minēto ezeru spoguļa laukuma platību.  
Vienlaikus pievēršam uzmanību tam, ka saskaņā ar Latvijas ezeru datu bāzi internetā 
(adrese: www.ezeri.lv) Rušonas pagasta teritorijā atrodas sekojoši ezeri: Asaru ezers ar 
spoguļa laukuma platību 10,4 ha un Kastīres dzirnavezers.  
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- 20 lpp., ir minēti ezeri: Rušonas ezers, Bicānu ezers, bet 21 lpp. tie ir minēti kā Rušonu 
ezers, Bičānu Gelenovas ezers. Lūdzam teritorijas plānojumā precizēt ezeru 
nosaukumus (piemēram, ja ezeram ir divi nosaukumi, tad vienu rakstīt iekavās). 

- 20 lpp., 2.3.3. sadaļā „Virszemes ūdeņi” būtu vēlams sniegt plašāku informāciju par 
Rušonas pagasta teritorijā esošajām upēm (piemēram, norādīt to garumu utt.). 

- 23 lpp., 2. atkāpē no augšas ir norādīts, ka gar pagasta dienvidaustrumu robežu tek upe 
Ruša, Apbūves noteikumi, 53 lpp., 1. atkāpē no augšas tā ir minēta kā Rušenicas upe. 
Lūdzam teritorijas plānojumā precizēt upju nosaukumus (piemēram, ja upei ir divi 
nosaukumi, tad vienu rakstīt iekavās). 

25 lpp., sadaļā „Meži” ir minēts, ka Rušonas pagasta teritorijā valsts mežos ir dabiskie meža 
biotopi, kuriem ierosināmi mikroliegumi. 
 
 
 
 

 - Pievēršam uzmanību tam, ka saskaņā ar Latvijas vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas 
datu bāzi internetā (adrese: www.lvgma.gov.lv) Rušonas pagasta teritorijā ir izveidoti 
sekojoši mikroliegumi:  

� mistrots skuju – lapu koku meža biotops, 6,2 ha platībā (mikrolieguma 
kods – 1453), kas atrodas AS „Latvijas valsts meži”, Preiļu virsmežniecības 
Līvānu mežniecības 273. meža kvartāla, 2.-6., 8. nogabalos; 

� nogāzes meža biotops (mikrolieguma kods - 1454), kas atrodas AS „Latvijas 
valsts meži”, Preiļu virsmežniecības Aglonas mežniecības 257. meža kvartāla 
, 15., 23. nogabalos (3,8 ha platībā) un 256. meža kvartāla, 12., 17., 18., 19. 
nogabalos (6,4 ha platībā), Kaučera ezera krastā, aizsargājamo ainavu apvidū 
„Kaučers”. 

Lūdzam informāciju par augstāk minētajiem mikroliegumiem iekļaut Vides 
pārskatā. Izstrādājot teritorijas plānojumu pievēršam uzmanību tam, ka darbību 
aprobežojumus mikroliegumos nosaka LR MK 30.01.2001. noteikumu Nr. 45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”, LR 
05.04.2000 likuma „Sugu un biotopu aizsardzības likums” prasības. 

- 28 lpp., 2.3.6. sadaļā „Derīgie izrakteņi”, tabulā un Apbūves noteikumi, 31 lpp., 3.5.3. 
sadaļas „Citi noteikumi”, tabulā, Vides pārskats, 27 lpp., 4.1.2. sadaļā „Derīgie 
izrakteņi” ir minēts, ka Rušonas pagasta teritorijā atrodas sekojoši karjeri: Najautas 
karjers, Zeiliņu karjers, Svaļbu karjers, Stupānu karjers, Zeiliņu karjers, Kankuļu 
karjers, Firsovas karjers, Kropova karjers, Bašķu karjers. Savukārt saskaņā ar Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Latvijas derīgo izrakteņu atradņu kadastru 
Rušonas pagasta teritorijā atrodas sekojošas derīgo izrakteņu atradnes: 

� smilts – grants atradne „Stupāni” (atradnē notiek derīgo izrakteņu ieguve); 
� smilts – grants atradne „Kankuļi – 1978. g.” (atradne netiek izmantota); 
� smilts – grants un smilts atradne „Rutuļi I” (atradnē notiek derīgo izrakteņu 

ieguve); 
� smilts – grants un smilts atradne „Rutuļi II” (atradne netiek izmantota); 
� smilts – grants un smilts atradne „Gaļinova”(atradne netiek izmantota); 
� smilts atradne „Kategrade” (atradne netiek izmantota); 
� smilts  - grants un smilts atradne „Firsova” (atradne netiek izmantota); 
� smilts atradne „Gračuļi – 1974. g.” (atradne netiek izmantota); 
� smilts – grants un smilts atradne „Kaži – Preiļu raj.” (atradne netiek 

izmantota); 
� smilts atradne „Reiništi” (atradne netiek izmantota); 
� smilts – grants atradne „Svalbji” (atradne netiek izmantota); 
� smilts – grants un smilts atradne „Aglona – Bašķi” (atradne netiek izmantota); 
� smilts atradne „Zolva II” (atradne netiek izmantota); 
� smilts atradne „Zolva III” (atradne netiek izmantota); 
� smilts – grants un smilts atradne „Reiniki” (atradne netiek izmantota); 
� smilts atradne „Ciši”( atradne netiek izmantota); 

Lūdzam teritorijas plānojumā precizēt derīgo izrakteņu atradņu skaitu, derīgo izrakteņu 
veidus, kā arī iekļaut un iezīmēt esošās un perspektīvā izmantojamās derīgo izrakteņu 
atradnes (informācija par derīgo izrakteņu atradnēm pieejama Latvijas vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā) teritorijas kartēs. Teritorijas plānojumā iekļaut 
karjeru sarakstu, kuros nepieciešams veikt rekultivāciju, veikt potenciālo rekultivējamo 
vietu uzkartēšanu.  
Norādām, ka plānojot derīgo izrakteņu ieguvi ir nepieciešams ievērot LR  21.05.1996  
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likuma „Par zemes dzīlēm” un LR MK 21.06.2005 noteikumu Nr. 449 „Zemes dzīļu 
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”, LR MK 
21.06.2005 noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu 
atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas 
kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai 
izsoles kārtību”, LR MK 19.09.2006. noteikumu Nr. 779 „Derīgo izrakteņu ieguves 
kārtība” prasības. 

 
 
 
 

 - 29 lpp., 58 lpp., Vides pārskats ir minēts dabas ainavu parks „Kaučers”. Pievēršam 
uzmanību tam, ka VVD Daugavpils RVP rīcībā nav informācijas par dabas ainavu 
parka „Kaučers” atrašanos Rušonas pagasta teritorijā. Norādām, ka Rušonas pagasta 
teritorijā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija aizsargājamo ainavu 
apvidus „Kaučers”. 

- 33 lpp., 2.3.6.3. sadaļā „Dabas liegums „Jašas – Bicānu ezers”” ir norādīts, ka dabas 
liegumam „Jašas – Bicānu ezers” ir apstiprināti individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi. Norādām, ka saskaņā ar VVD Daugavpils RVP rīcībā esošo 
informāciju dabas liegumam „Jašas – Bicānu ezers” nav apstiprināti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

- 34 lpp., 2.3.6.4. sadaļā „Dižkoki” un Vides pārskatā lūdzam iekļaut sekojošu 
informāciju par potenciāliem dižkokiem Rušonas pagasta teritorijā: 

ID Suga Aizsardzības 
kategorija 

Atrašanās vieta Apkārt
-mērs, 

m 

33
73 

Parastais 
ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIAL
AIS 

DIŽKOKS 

140m SSE no Šerespoles 
mājas meža un 
augstsprieguma līnijas 
malā. 

4.8 

33
74 

Parastais 
ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIAL
AIS 

DIŽKOKS 

350m W no Šerespoles 
mājas, mežā taciņas malā.  

4.2 

33
75 

Parastais 
ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIAL
AIS 

DIŽKOKS 

60m no Šerespoles mājas 
SW stūra, mežmalā. 

4.15 

33
76 

Parastais 
ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIAL
AIS 

DIŽKOKS 

100m no Šerespoles mājas, 
meža un augstsprieguma 
līnijas malā. 
 

4.22 

33
77 

Parastais 
ozols(Quercus 
robur L.) 

POTENCIAL
AIS 

DIŽKOKS 

70m no Šerespoles mājas 
SW stūra, mežmalā, ar 
krūmiem aizauguša liekņā. 

4 

 
- 41 lpp., 2.6.1. sadaļā „Ūdensapgāde un kanalizācija” ir minēts, ka Rušonas pagasta 

teritorijā atrodas 21 artēziskais urbums, bet 48 lpp. ir norādīts, ka Rušonas pagasta 
teritorijā atrodas 20 artēziskie urbumi. Lūdzam precizēt artēzisko urbumu skaitu 
Rušonas pagasta teritorijā.  

- 41 lpp., 2.6.1. sadaļā „Ūdensapgāde un kanalizācija” ir minēts, ka informācija par 
Rušonas pagasta teritorijā esošiem artēziskiem urbumiem ir sniegta pielikumā Nr.1, 
bet teritorijas plānojumam nav pievienots augstāk minētais pielikums Nr. 1. Pievēršam 
uzmanību tam, ka saskaņā ar 14.07.2004. izsniegto nosacījumu (no 14.07.2004., Nr. 
3.1-6/1555), 7. p. prasībām, teritorijas plānojumā nepieciešams iekļaut Rušonas 
pagasta teritorijā esošo artēzisko urbumu sarakstu, norādīt to atrašanās vietu, īpašnieku 
vai lietotāju, aizsargjoslas. Sniegt informāciju par urbumu stāvokli, plānoto 
apsaimniekošanu. Iezīmēt artēziskos urbumus dabas pamatnes kartēs, atzīmēt 
aizsargjoslas platumu. 

- 41 lpp., pēdējā atkāpē no apakšas ir norādīts, ka Bašķu ciematā ir uzstādītas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-2000, bet Apbūves noteikumu, 60 lpp., 5.4.2. 
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sadaļā „Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm” ir norādīts, ka ap notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām BIO-100 Bašķu ciematā ir noteikta 100 m plata aizsargjosla. 
Lūdzam precizēt augstāk minēto informāciju. 

 
 

 - 42 lpp., otrajā atkāpē ir norādīts, ka ap Rušonas pagasta teritorijā esošajām notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām ir noteikta 50 m plata aizsargjosla, bet Apbūves noteikumi, 60 lpp., 
5.4.2. sadaļā „Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm” ir norādīts, ka Kastīres 
ciematā ap esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir noteikta 50 m plata 
aizsargjosla, Bašķu ciematā tā ir 100 m plata. Lūdzam precizēt augstāk minēto 
informāciju. Vienlaikus pievēršam uzmanību tam, ka aizsargjoslas ap notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām nosaka atbilstoši LR 25.02. likuma „Aizsargjoslu likums” 
prasībām. 

- 43 lpp., 2.6.3. sadaļā „Atkritumu saimniecība”, Vides pārskata, 46 lpp., 4.1.9. sadaļā 
„Atkritumu apsaimniekošana” ir minēts, ka SIA „Preiļu saimnieks” savāc sadzīves 
atkritumus no Rušonas pagasta teritorijas un ved uz Preiļu pilsētas sadzīves izgāztuvi. 
Pievēršam uzmanību tam, ka Preiļu pilsētas sadzīves atkritumu izgāztuve ir slēgta 
2006. gadā un pašlaik notiek tās rekultivācija. Informējam, ka saskaņā ar VVD 
Daugavpils RVP rīcībā esošo informāciju SIA „Preiļu saimnieks” sadzīves atkritumus 
pārvadā uz SIA „Eko Latgale” sadzīves atkritumu izgāztuvi „Šakališķi”, Demenes 
pagastā, Daugavpils rajonā. 

- 43 lpp., 2.6.3. sadaļā „Atkritumu saimniecība”, Vides pārskata, 46 lpp., 4.1.9. sadaļā 
„Atkritumu apsaimniekošana” ir minēts, ka VARAM BOVU „Vides projekti nacionālā 
programma 500” veic Dienvidlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta 
tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, lai tiktu izveidota viena liela atkritumu 
izgāztuve. Norādām, ka saskaņā ar VVD Daugavpils RVP rīcībā esošo informāciju 
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (reģ. 
Nr. 41503029988), Daugavpils rajonā, Demenes pagastā, „Šakališķi” veic jaunā 
sanitārā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona būvniecību, un ir plānots, ka 
sadzīves atkritumi (kas netiks pārstrādāti) no Daugavpils, Preiļu, Krāslavas pilsētām un 
rajoniem tiks apglabāti augstāk minētajā poligonā. 

- 48 lpp., 2.9. sadaļā „Vides kvalitāte un aizsardzība”, Vides pārskatā būtu vēlams 
iekļaut informāciju, ka Rušonas pagastā atrodas potenciāli piesārņota vieta – kokogļu 
ražošanas uzņēmums „Kļavas” (A. Stubura zemnieku saimniecība, Rušonas pagastā, 
Riebiņu novadā, Preiļu rajonā). 

57 lpp., IV. nodaļas „Plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums”, 3. p. ir minēts, ka 
izvērtējot sociāli ekonomisko situāciju un attīstības veicinošos faktorus teritorijas plānojums 
paredz tūrisma un rekreācijas apbūvi ap Kaučera ezeru, Jašas ezeru, Bicānu ezeru, un Apbūves 
noteikumi, 39 lpp., 3.11.6. sadaļas „Citi noteikumi”, 1. punktā ir minēts, ka Rušonas pagasta 
teritorijas plānojums paredz jaunas tūrisma un rekreācijas teritorijas attīstīt pie Kaučera ezera, 
Jašas ezera, Bicānu ezera, Vides pārskata, 23 lpp., 3. atkāpē no augšas ir minēts, ka Bicānu, 
Jašas, Kaučera ezeriem piegulošajās platības teritorijas plānojumā ir izdalītas, kā plašas 
perspektīvā tūrisma attīstības teritorijas. Pievēršam uzmanību tam, ka Kaučera ezers atrodas 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā teritorijā aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers” (turpmāk 
– tekstā aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”), Jašas un Bicānu ezeri atrodas Eiropas 
nozīmes īpaši aizsargājamā teritorijā dabas liegumā „Jašas – Bicānu ezers” (turpmāk tekstā – 
dabas liegums „Jašas Bicānu ezers”). 31 lpp., sadaļā „Kaučers: apdraudošie faktori un 
ietekmes” ir minēts, ka aizsargājamā ainavu apvidus „Kaučers” potenciālie draudi ir atpūtnieku 
daudzuma palielināšanās un ezeru krastu apbūve, kas vēl vairāk pastiprinātu ezeru eitrofikāciju. 
34 lpp., sadaļā „Jašas – Bicānu ezers: apdraudošie faktori un ietekmes” ir minēts, ka dabas 
lieguma „Jašas – Bicānu ezers” potenciālie draudi ir tūristu skaita pieaugums. Ņemot vērā 
augstāk minēto, lūdzam teritorijas plānojumā precizēt, kādu tūrisma un rekreācijas apbūvi ir 
paredzēts attīstīt aizsargājamo ainavu apvidū „Kaučers” un dabas liegumā „Jašas – Bicānu 
ezers” un iezīmēt apbūvei paredzētās vietas teritorijas kartēs. Vienlaikus pievēršam 
uzmanību, ka veicot darbības aizsargājamo ainavu apvidū „Kaučers”, nepieciešams 
ievērot LR 02.03.1993 likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un LR MK 
22.07.2003 noteikumu Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” prasības. 
 

 - Īpašu uzmanību pievērst LR MK 22.07.2003 noteikumu Nr. 415, I un VII. daļām. 
Vienlaikus pievēršam uzmanību, ka veicot darbības dabas liegumā „Jašas – 
Bicānu ezers”, nepieciešams ievērot LR 02.03.1993 likuma „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” un LR MK 22.07.2003 noteikumu Nr. 415 
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„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” prasības. Īpašu uzmanību pievērst LR MK 22.07.2003 noteikumu Nr. 
415, I un V. daļām, un ņemt vērā ar VIDM rīkojumu Nr. 30 (26.01.2006.) 
apstiprinātā dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāna 
prasības. 
VVD Daugavpils RVP vienlaikus norāda, ka saskaņā ar LR 02.03.1993 likuma „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 43. p., (4) p., paredzētajai darbībai vai 
plānošanas dokumentam (izņemot aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānus un 
tajos paredzētās darbības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai 
plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu. 

 
2. Apbūves noteikumi:  

- 17 lpp., 2.1.4. sadaļā „Zemesgabala veidošana”, būtu vēlams iekļaut sekojošo: 
”Saskaņā ar LR 22.07.2003. noteikumu Nr. 415, 16,24 p. prasībām, dabas lieguma 

„Jašas – Bicānu ezers”, dabas lieguma „Rušonu ezera salas” teritorijā ir aizliegts 

sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem”. 
- 21 lpp., 2.2. sadaļā „Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums” būtu vēlams iekļaut LR 

MK 28.12.2004. noteikumu Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasības. 

- 24 lpp., pirmajā atkāpē no augšas ir minēta atsauce uz spēku zaudējušiem LR MK 
noteikumiem Nr. 269 „Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes 
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”. Informējam, ka no 16.05.2006. 
spēkā stājušies LR MK noteikumi Nr. 400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām 
degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”. 

- 48 lpp., 4.1.1. sadaļā „Valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzība” būtu 
vēlams iekļaut sekojošo: „Rušonas pagasta teritorijā atrodas sekojošas Eiropas 

nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas: dabas liegums „Rušonu ezera salas”, dabas 

liegums „Jašas – Bicānu ezers”, aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”. 
- 48 lpp., 4.1.2. sadaļā „Dabas liegums un NATURA 2000 teritorija” ir sniegta 

informācija gan par dabas liegumiem: „Jašas – Bicānu ezers”, „Rušona ezera salas”, 
gan par aizsargājamo ainavu apvidu „Kaučers”. Lūdzam precizēt augstāk minētās 
4.1.2. sadaļas nosaukumu. 

- 48 lpp., 4.1.2. sadaļas „Dabas liegums un NATURA 2000 teritorija”, 4. p. būtu vēlams 
izteikt sekojošā redakcijā: „Veicot darbības aizsargājamo ainavu apvidū „Kaučers”, 

nepieciešams ievērot LR 02.03.1993 likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām” un LR MK 22.07.2003 noteikumu Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības. Īpašu 

uzmanību pievērst LR MK 22.07.2003 noteikumu Nr. 415, I. un VII. daļām. Veicot 

darbības dabas liegumā „Jašas – Bicānu ezers”, nepieciešams ievērot LR 02.03.1993 

likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un LR MK 22.07.2003 

noteikumu Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” prasības. Īpašu uzmanību pievērst LR MK 22.07.2003 

noteikumu Nr. 415, I. un V. daļām, un ņemt vērā ar VIDM rīkojumu Nr. 30 

(26.01.2006.) apstiprinātā dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers” dabas aizsardzības 

plāna prasības. Veicot darbības dabas liegumā „Rušonu ezera salas”, nepieciešams 

ievērot LR 02.03.1993 likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un LR 

MK 22.07.2003 noteikumu Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības. Īpašu uzmanību pievērst LR MK 

22.07.2003 noteikumu Nr. 415, I. un V. daļām.” Augstāk minēto informāciju būtu 
vēlams iekļaut izstrādājot Vides pārskatu. Izstrādājot teritorijas plānojumu būtu 
vēlams norādīt darbību aprobežojumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 

 
 - 52 lpp., 5.2.1. sadaļā „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas” būtu vēlams iekļaut 

darbību aprobežojumus virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās saskaņā ar LR MK 
25.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” prasībām. 

- 54 lpp., 5.2.4. sadaļā „Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām” būtu vēlams iekļaut 
darbību aprobežojumus aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar LR MK 
20.01.2004. noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas 
metodika” prasībām. 

 
3. Vides pārskats: 

- 18 lpp., pirmo atkāpi no augšas un 21 lpp., sadaļas „Bioloģiskās daudzveidības 
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saglabāšana”, pirmo atkāpi no augšas būtu vēlams izteikt sekojošā redakcijā: „Rušonas 

pagasta teritorijā atrodas trīs Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas: dabas 

liegums „Rušonu ezera salas”, dabas liegums „Jašas – Bicānu ezers”, aizsargājamo 

ainavu apvidus „Kaučers”. 
- 50 lpp., 4.1.12. sadaļā „Paaugstināta riska teritorijas un objekti” būtu vēlams iekļaut 

informāciju par gāzes vadu Upmala – Preiļi – Rēzekne. 
Izstrādājot Rušonas pagasta teritorijas plānojumu lūdzam ņemt vērā augstāk minētās 

piezīmes. 
Pēc lēmuma par Rušonas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu pieņemšanas, lūdzam 
informēt par to VVD Daugavpils RVP saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 883 no 19.10.2004 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 46.3.p. noteikto kārtību, kurā norādīts, 
ka divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā vietējā 
pašvaldība iesniedz zināšanai valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē – grafiskās daļas 
karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā 
veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu formā). 

Preiļu rajona 
padome 

Iepazīstoties ar Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju iesakām 
sekojošo: 

2. 7. lpp. Rušonas pagasta vīzijā ir minētas kokapstrāde un koksnes pārstrāde, derētu 
apvienot vienā vārdā. Nav minēts tūrisms, kas ir būtisks Rušonas pagastam; 

3. 2.1.3. Nav norādīta dzelzceļa līnija Varšava – Pēterburga; 
4. 24.lpp. kokapstrādes uzņēmumu skaitam pievienot z/s „Kļavas”; 
5. 26.lpp. 1999.gadā un 2000. gadā, pamatojoties uz Salaspils botāniskā dārza 

inventarizācijas slēdzienu, un Vides valsts inspektora ieteikumu, tika noteiks 
vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statuss dabas pieminekļiem 
– dendraloģiskajiem stādījumiem: 
• Gailīšu parks – 2000. gada 27. novembrī, protokols Nr. 10 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

• Rušonas ezera salas – 1987. g., noteikumi Nr. 212 
                   Vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

• Gailīšu parks – dabas piemineklis 
6. 33. lpp. 2.4. Iedzīvotāju skaits, derētu ievietot jaunākus datus, jo tie ir pieejami. 
7. 35. lpp. Drukas kļūda... jābūt un salām bagātajiem ezeriem; 
8. 38.lpp. „Neskatoties uz to, ka Preiļu rajonā ir 17 tūrisma uzņēmumi un lauku 

mājas, tie nespēj apmierināt 40 % no potenciālā tirgus. Latgalē tūrisma jomā 
darbojas pārsvarā laiku mājas, kuru piedāvājums apmierina tikai individuālus 
tūristus un ģimenes un ir ļoti vienveidīgs un diezgan zemē līmenī” šādā redakcijā 
ir teritorijas plānojumā. Paskaidrojam, ka pēc Preiļu Tūrisma informācijas 
centrs(TIC) datiem naktsmītnes Preiļu rajonā piedāvā 30 uzņēmumi. Nav skaidra 
tekstā izteiktā doma par potenciālo tirgu un vispārinājums par tūrisma 
pakalpojumu zemo līmeni. Pēc Preiļu TIC datiem ir redzams, ka pat Preiļu rajonā 
nakšņo tūrisma grupas „Aglonas Alpos”, „Aglonas Cakulos”, Jaunaglonas 
vidusskolā, Aglonas bazilikas klostera telpās , z/s „Mežinieku mājas”. z/s 
„Silmalas”2006. gadā notika republikas mediķu sporta svētki. Tas liecina, ka 
Preiļu rajonā ir potenciāls uzņemt tūristu grupas. 38.lpp. pie galvenajiem 
veicamajiem pasākumiem ir minēts, ka jāpanāk koordinēta un saskaņota tūrisma 
un citu uzņēmējdarbības formu attīstība. Jautājums: kā reāli to var izdarīt , kā var 
saskaņot uzņēmējdarbības formas? 

Iepazīstoties ar Riebiņu novada Rušonas pagasta Vides pārskatu, iesakām pievērst Jūsu 
uzmanību sekojošam: 

1. 34.lpp. jāpiemin peldvietas ierīkošana un labiekārtošana pie Eikšas ezera. 
2. 38.lpp. 4.1.6. Teritoriju šķērso šoseja Grebņeva nevis Grebņova (informācija no 

„Latvijas ceļiem”); 
3. 42.lpp. 4.1.7. pieļaujamā dzelzs (Fe) koncentrācija ir ne vairāk kā 0,2 mg/l nevis 0,4 

mg/l. 
4. 46.lpp. VARAM BOVU „Vides projekti ir nacionālā programma 500” ir veikusi nevis 

veic Dienviedlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu tehniski 
ekonomiskā pamatojuma izstrādi un 2002. gadā ir noteiks, ka atkritumu poligons 
atradīsies Demenē un būvniecība tiks pabeigta 2007. gada vidū; 

5. 48.lpp. 4.1.11.jāpiemin , ka a/s „Preiļu siers” bijusī naftas – mazuta  bāze ir piesārņota 
teritorija; 

6. 48.lpp. 4.1.1.2. paaugstināta riska ceļš ir Nr. 13 Grebņeva – Medumi, bet ne Nr. 12 
Rīga – Rēzekne . Ceļš Nr. 12 atrodas Rēzeknes rajona teritorijā. 
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3.2. Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas. 
 

 Teritorijas plānojumā turpmākās izpētes un plānošanas teritorijām zemes 

izmantošanas veids šajā plānojuma redakcijā nav noteikts. Līdz plānošanas pabeigšanai šajās 

teritorijās atļauta esošā izmantošana, bet tās attīstība tikai ar pagaidu statusu. Atkarībā no 

turpmākās izpētes un plānošanas procesa virzības katrā no šīm teritorijām, iespējamie 

izņēmumi zemesgabalu attīstības plānošanā noskaidrojami institūcijā, kas izpilda būvvaldes 

funkcijas. 

 

 Turpmāk detalizējot Rušonas pagasta teritorijas plānojumu, jāizstrādā: 

• Centralizēta inženierkomunikāciju attīstības shēma; 

• Detalizēts aizsargjoslu plāns; 

• Ainavu inventarizācija; 

• Dabas aizsardzības programmu izstrāde īpaši aizsargājamajām teritorijām 

Rušonas pagastā; 

• Meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas un apsaimniekošanas plāns; 

• Blīvi apdzīvoto vietu labiekārtošanas plāni; 

• Bijušo ražošanas objektu (lielfermu, u.c.) izmantošanas vai nojaukšanas plāni; 

• Rušonas pagasta ezeru apsaimniekošanas plāni; 

• Tūrisma maršrutu un taku shēma; 

• Ģeoloģiskā kartēšana, karšu digitalizācija  un ģeoloģiskās informācijas 

sagatavošana, lai apzinātu precizētu ģeoloģisko dabas pieminekļu un 

paaugstināta ģeoloģiskā riska teritoriju robežas.  
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3.3. Kopīgo interešu teritorijas. 

 

  Rušonas pagasta pašreizējai administratīvajai teritorijai ir vairākas kopējo interešu 

teritorijas ar kaimiņu pagastiem, piemēram – Rušonas, Feimaņu ezeru apsaimniekošana, 

tūrisma attīstība, dabas ainavu saglabāšana, dabas resursu izmantošana, izglītība u.c. 

 2001.gadā noslēgts sadarbības līgums starp Preiļu rajona Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, 

Sīļukalna pagastu padomēm un Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta padomi ar perspektīvu 

administratīvi teritoriālās reformas beigu posmā izveidot novadu. Sadarbības līguma rezultātā 

izveidota Pašvaldības sadarbības apvienība Viduslatgale.    

2003.gadā ir izstrādāts Preiļu rajona Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu, Riebiņu, Silajāņu, 

Rušonas pagastu pašvaldību apvienošanās ( sadarbības ) projekts, perspektīvā izveidojot 

Riebiņu novadu. 

2004. gada 16. novembrī izveidots un MK ar rīkojumu Nr.926 apstiprināts Riebiņu 

novads, kurā ietilpst Rušonas pagasta teritorija. 

 
 Teritorijas plānojums nosaka: 
 

• Sadarbībā ar Feimaņu un Aglonas pagastiem izstrādāt vienotus Feimaņu un 

Rušonas ezeru apsaimniekošanas plānus; 

• Vienoties ar kaimiņu pagastiem par kopīgu tūrisma infrastruktūras objektu 

izveidošanu un izmantošanu (kempingi, peldvietas u.c.); 

• Sadarbībā ar Feimaņu un Aglonas pagastiem izstrādāt vienotu dabas ainavu, kā 

arī izstrādāt dabas ainavu apsaimniekošanas plānus; 

• Izstrādāt kopīgus tūrisma maršrutus ar blakus pagastiem; 

• Izstrādāt kopīgu sociālās infrastruktūras attīstības koncepciju ar blakus 

pagastiem (pieaugušo izglītība, interešu izglītība u.c.) un rezervēt teritorijas; 

• Vienoties ar kaimiņu pagastiem par ceļu uzturēšanu kārtībā; 

• Vienoties ar blakus pagastiem par iespējamo derīgo izrakteņu – smilts, grants 

ieguvi karjeros.
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IV. PLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS 
 
 

Rušonas pagasta teritorijas plānojumā 2004. - 2016. gadam teritorijas attīstībā tiek piedāvāti 

šādi galvenie risinājumi: 

1. pamatojoties uz zemes īpašnieku interesēm un pašreizējo situāciju lauksaimniecības zemju 

izmantošanā, pagasta teritorijas plānojums paredz transformēt ar krūmiem aizaugušas 

lauksaimniecības zemes mežsaimniecībā izmantojamās zemēs. 

2. pamatojoties uz zemes īpašnieku interesēm un, lai paaugstinātu ainavas daudzveidību, pagasta 

teritorijas plānojumā ir parādītas vietas, kur attīstīt dīķsaimniecību; 

3. izvērtējot sociāli ekonomisko situāciju un attīstības veicinošos faktorus, pagasta teritorijas 

plānojums paredz tūrisma un rekreācijas apbūvi attīstīt ap 9 ezeriem – Salmeja, Kaučera, 

Feimaņu, Eikšas,  Jašas, Kategrādes, Bicānu, Rušonas, Zolvas. 

4. pašreizējā situācija Kastīres, Gailīšu un Aglonas stacijas ciematos un īpaši aizsargājamajās 

teritorijās – dabas liegumā „Jašas- Bicānu ezers” un dabas ainavu parks „Kaučers” nav precizēta 

iespējamā zemes izmantošana, tāpēc, pirms konkrētas teritorijas izmantošanas uzsākšanas, 

pagasta plānojums nosaka, ka minētajām teritorijām jāizstrādā detālplānojums; 

5. bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanas nolūkos, teritorijas plānojumā ir 

parādītas: 

• valsts nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas; 

• valsts nozīmes aizsargājamie dabas objekti (dižkoki); 

• vietējās nozīmes dabas objekti (koki alejas un rindas); 

• bioloģiski vērtīgas pļavas. 

6. ugunsdrošības paaugstināšanās nolūkos paredzēts izveidot jaunu ūdens 

ņemšanas vietu Aglonas stacijas ciemā pie autoceļa Krāslava  – Preiļi. 

7. Sakarā ar to, ka nav veikta elektropārvadu līniju, telekomunikāciju līniju, 

kanalizācijas tīklu un ūdensvada precīza topogrāfiskā uzmērīšana teritorijas 

plānojumā noteikts, ka veicot jebkādus projektēšanas un rekonstrukcijas 

darbus, jāveic vietas precīza topogrāfiskā uzmērīšana. 
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V. TURPMĀKĀ PLĀNOŠANA 

 

(1) Rušonas pagasta teritorijas plānojuma detalizācijas ietvaros jārisina šādi jautājumi:  

(a) Inženierkomunikāciju shēmu, tīklu un objektu pasu sastādīšana;  

(b) Meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas un apsaimniekošanas plāna izstrādāšana;  

(c) Detālplānojumu izstrādāšana Kastīres, Gailīšu un Aglonas stacijas ciemu 

teritorijām. 

(d) Īpaši aizsargājamajās teritorijās – dabas liegumā „Jašas- Bicānu ezers” un dabas 

ainavu parkā „Kaučers” nav precizēta iespējamā zemes izmantošana, tāpēc, pirms 

konkrētas teritorijas izmantošanas uzsākšanas, pagasta plānojums nosaka, ka 

minētajām teritorijām jāizstrādā detālplānojums. 
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VI. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

(1) Teritorijas plānojums ir praktisks pagasta vadības dokuments, kas gatavots 

ekonomisku, sociālu un citu pārmaiņu laikā. Pagasta teritorijas plānojuma grozīšanas 

nepieciešamību var radīt:  

(a) nacionālā, reģionālā vai rajona teritorijas plānojuma izstrādāšana un pagasta 

plānojuma neatbilstība tiem;  

(b) izmaiņas pagasta attīstības programmā;  

(c) valsts administratīvi teritoriālā reforma;  

(d) zemes īpašnieku intereses, kas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm.  

 

(2) Teritorijas plānojumā grozījumus var ierosināt:  

(a) Riebiņu novada dome;  

(b) juridiskas personas;  

(c) fiziskas personas.  

 

(3) Izmaiņas pagasta teritorijas plānojumā tiek izdarītas atbilstoši Latvijas Republikas 

likumdošanai.  

 

9.1. Prasības detālplānojumiem  

 1) Rušonas pagasta teritorijas plānojumu un šos Noteikumus papildina un precizē izstrādājot 

detālplānojumus.  

 2) Izstrādājot konkrētai Rušonas pagasta teritorijai detālplānojumu, jānosaka vai jāprecizē:  

 a) zemes vienības robežas (proporcijas un izmēri);  

 b) zemes vienības apbūves blīvuma un brīvās (zaļās) teritorijas rādītāji;  

 c) nepieciešamie minimālie attālumi no zemes vienību robežām līdz ēkām un citām būvēm;  

 d) ēku un citu būvju skaits, apjoma rādītāji un augstums, to izvietošanas teritorija un 

funkcija;  

 e) inženierkomunikāciju izvietojums;  

 f) inženiertehniskā apgāde;  

 g) satiksmes infrastruktūras izvietojums;  

 h) automašīnu novietošana un piebrauktuves;  
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 i) aizsargjoslas;  

 j) ielu sarkanās līnijas;  

 k) apgrūtinājumi.  

 3) Izstrādājot konkrētai Rušonas pagasta teritorijai detālplānojumu var noteikt vai precizēt arī 

citas prasības.  

 4) Šie Noteikumi regulāri jāpapildina, līdz ar izstrādātā detālplānojuma stāšanos spēkā:  

 a) Uzrādot 7.nodaļā “Spēkā esošo detālplānojumu saraksts” detālplānojuma nosaukumu, 

pieņemšanas un spēkā stāšanās datumus, kā arī precīzi aprakstot detālplānojuma teritorijas 

robežas un norādot šajās robežās ietvertās izmantošanas teritorijas (funkcionālās zonas);  

 b) Atspoguļojot 3. nodaļas attiecīgo izmantošanas teritoriju apakšnodaļās detālplānojumu 

prasības, kas precizē šos Noteikumus.  

 c) Minētie papildinājumi nav jāuzskata par Rušonas pagasta teritorijas plānojuma un šo 

Noteikumu grozījumiem.  

 5) Rušonas pagasta iedzīvotāji un juridiskas vai fiziskas personas, kuru īpašumā vai lietojumā ir 

nekustamais īpašums pagasta teritorijā, iesniedzot pagasta padomē motivētu pieteikumu ar 

norādītu plānojuma izstrādāšanas mērķi, var ierosināt pašvaldībai uzsākt detālplānojuma 

izstrādāšanu un, ja nepieciešams, nodrošināt minētā darba veikšanu.  

 

 


