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IE VAD S
Aglonas pagasta teritorijas plānojuma mērķis ir noteikt pagasta teritorijas perspektīvo
izmantošanu uz 12 gadiem, ievērojot teritorijas racionālas izmantošanas un kvalitatīvas dzīves
vides pagasta iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā saglabāšanas pamatprincipus, vienlaicīgi
garantējot zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā
nodoto zemi.
Nosakot Aglonas pagasta attīstības potenciālu, noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības
un ierobežojumus. attīstības stratēģiju savam pagastam, kas ļautu konstatēt nepieciešamos un
iespējamos pagasta attīstības virzienus. No tās mērķtiecīgas īstenošanas būs atkarīga sociāli
ekonomiskā attīstība un stabilitāte.
Aglonas pagasta pašvaldības izstrādātais teritorijas plānojuma grozījumi (turpmāk tekstā arī
teritorijas plānojums) nosaka teritorijas pašreizējo izmantošana, plānoto (atļauto) izmantošanu un šīs
izmantošanas aprobežojumus ar ilgtermiľa perspektīvu līdz 2015. gadam..
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas izstrādājot detālplānojumus, uzsākot jebkuru
zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārdalīšanu, būvniecību, tai skaitā esošo būvju
renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, inženierkomunikāciju, teritorijas labiekārtošanu, zemes
transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā. Reālai
saimnieciskai darbībai jānorit saskaľā ar reģionālajām īpatnībām un dabas resursu racionālu
izmantošanu, pamatojoties uz informāciju par ģeoloģisko uzbūvi un derīgajie m izrakteľiem.
Aglonas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaľā ar LR likumu ―Teritorijas plānošanas
likums‖( 12.06.2002), MK noteikumiem nr. 883 ―Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi‖(19.10.2004),Aglonas

pagasta

attīstības

programmu

(1998)

un

Aglonas

novada

apvienošanās projektu (2002). Plānojuma paskaidrojuma rakstā nav atkārtota visa informācija, kas
apkopota Programmā.
Aglonas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts pamatojoties uz Aglonas pagasta padomes
2004.gada 23. novembra lēmumu (protokols nr.32#23) par Aglonas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādes uzsākšanu, aktualizējot teritorijas plānojumu atbilstoši pastāvošai likumdošanai,
izstrādājot sadaļu kultūras pieminekļu aizsardzība, veicot izmaiľas kartogrāfiskajā materiālā.
Aglonas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes vadlīnijas
Aglonas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, ľemot vērā plānotā Aglonas novada izveides
projektu, kurā paredzēts izveidot apvienojoties divu rajonu, Preiļu un Krāslavas, četrām - Aglonas,
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Šķeltovas, Kastuļinas, Grāveru – pašvaldībām. Rajonu izpētes projektos nosauktās pašvaldības
veido Aglonas novadu ar centru Aglonā.
Aglonas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaľā ar Latgales telpisko struktūrplānu un
atbilst: reģiona vīzijas telpiskajai koncepcijai; lauku teritoriju vispārējiem mērķiem Latgales reģionā
(ievērota

vēlamā

telpiskā

struktūra); infrastruktūras stratēģiskajiem mērķiem.Aglonas pagasta

teritorijas plānojums izstrādāts saskaľā ar Preiļu rajona teritorijas plānojumu (2004).
Teritorijas plānojuma galvenie uzdevumi :
1. Izvērtēt, pamatojoties uz Aglonas pagasta attīstības programmu 1998.- 2010., teritorijas attīstības
potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus;
2. Radīt labvēlīgus apstākļus uzľēmējdarbības attīstībai;
3. Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas nodrošināšanai,
ražošanas un vides risku novēršanai;
4. Saglabāt lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai piemērotākos lauksaimniecības zemju resursus
un vēsturiski veidojušos kultūrainavas elementus;
5. Garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaľā ar teritorijas plānojumu;
6. Veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmu funkcionēšanu;
7. Saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt
kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti;
8. Iekļauties kaimiľu pašvaldību, rajona, reģiona teritorijas plānošanas pasākumos.
Aglonas pagasta teritorija plānota kā lauku teritorija ar novada attīstības apdzīvojuma un
pakalpojumu centru Aglonā un pakalpojuma centru Jaunaglonā.
Aglonas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts laika posmā no 23.11.04- 12.01.07
Teritorijas plānojuma sastāvs:
-

Paskaidrojuma raksts – 1. daļa

-

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – 2. daļa

-

Grafiskā daļa – kartes, kartoshēmas

-

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi- 3. daļa

-

Vides pārskats

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta sastāvā iekļauts teritorijas pašreizējās izmantošanas,
plānotās (atļautās) izmantošanas un risinājumu apraksts, teritorijas attīstības mērķi un virzieni.
Pašvaldības dabas un sociālekonomiskās vides situācija un attīstības priekšnoteikumi aprakstīti un
analizēti Aglonas pagasta attīstības programmā.
Aglonas pagasta teritorijas plānojumam ir sagatavots Vides pārskats. Vides kvalitātes
izvērtējums dots Aglonas pagasta Vides pārskatā.
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Grafiskā daļa sagatavota Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92. Izmantotas vienkāršotās
topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību 1: 10 000 ar kadastra datu attēlojumu. Pagasta teritorija
attēlota mērogā 1:10 000, ciemu teritorijas attēlotas mērogā 1: 5 000, kā arī kartoshēmas mērogā 1:
50000 , kartes pieejamas digitālā veidā DGN, PDF formātā un papīra izdrukās.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāji: Aglonas pagasta padome.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus sagatavoja: Valdis Viļums SIA ― ARH‖.
Teritorijas plānojuma kartogrāfi: Jānis Nogda, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
Vides pārskats. SIA Limnoloģijas institūts.
Teritorijas plānojuma izstrādes uzraudzība: Aglonas pagasta padome .
Izstrādē iesaistīti pašvaldības, dažādu nozaru speciālisti, valsts institūciju pārstāvji, uzľēmēji,
iedzīvotāji.
Tekstā izmantoti šādi spēkā esošo valsts likumu un citu tiesību aktu, kā arī valsts institūciju
nosaukumu saīsinājumi:
AL

LR Aizsargjoslu likums

CNunN

Celtniecības normas un noteikumi

DT

LR likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

KK

LR Kriminālkodekss

KL

LR likums Par kultūras pieminekļu aizardzību

LBN 100

Latvijas pagaidu būvnormatīvs “Teritoriālplānošana.Pilsētu un pagastu izbūve ”

LBN 101

Latvijas būvnormatīvs “ Pagaidu instrukcija par pagasta vai pilsētas izbūves
ģenerālplānu ”

LBN 201-96 Latvijas būvnormatīvs “Ugunsdrošības normas ”
LBN 209

Latvijas būvnormatīvs “Instrukcija ģimenes māju un zemnieku sētu

projektēšanai”
MK

Ministru kabinets

MKN 883

LR MK Noteikumi par teritoriju plānojumiem

MKN 239

LR MK Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi

PL

LR likums par pašvaldībām

LSA

Likums “ Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā”

LSK

Likums „Par Latvijas Republikas un Svētā krēsla līgumu”

MKN 83

LR MK ―Noteikumi par dabas parkiem”

MKN 415

LR MK “ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”

MKN 189

LR MK “ Dabas aizsardzības noteikumi meţa apsaimniekošanā”
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I. EŠOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

1.1. Teritorijas ģeogrāfiskais novietojums
Aglonas pagasts atrodas Preiļu rajona DA daļā un robežojas ar Krāslavas rajona Grāveru,
Kastulinas un Šķeltovas pagastiem, Daugavpils rajona Ambeļu un Višķu pagastiem,
Preiļu rajona Rušonas pagastu. Robežu ar Rēzeknes rajona Feimanu pagastu atdala Rušonu
ezers. Attālums līdz rajona centram - Preiļiem ir 28 km, līdz Rīgai - 248 km. Aglonas pagasts
atrodas Latgales augstienē, Seimaľu paugurainē.
1.2. Pagasta vēsturiskā attīstība
Pirmās cilvēka darbības pēdas Aglonas novadā arheologi fiksē ap I g.t.p.m.ēras, kad Aglona
veidojās par vienu no baltu ciltīm piederīgo centru. 10.-13. gs. šis novads bijis plaši apdzīvots, par
ko liecina 9 pilskalni Aglonas apkaimē. Par vienu no skaistākajiem Latvijā uzskata Madelānu
pilskalnu, kurš atrodas pie Lielā Dubuļkas ezera un paceļas 20 m virs ezera līmeľa. Arheologs
Urtāns pie šī pilskalna atklājis senu latgaļu pilsētu.
Aglona, kā apdzīvota vieta sāka veidoties 17./18. gs. mijā, kad dominikāľu ordeľa mūki te
sāka celt jaunu baznīcu un klosteri. Katoļu vidū Aglona kļuva slavena ar Jaunavas Marijas svētbildi
– t.s. Aglonas Dievmātes svētbildi, kam piedēvē brīnumdarītājas īpašības. 20.gs. 20.–30. gados
Aglona kļuva par Latvijas katolicisma centru.
Aglona ir slavena ar savu baziliku. Lieliskā, baroka stilā celtā Romas katoļu baznīca ainavā
izceļas ar diviem 60 m augstiem torľiem. Tā ir celta periodā no 1768.–1780. gadam, un reizē ar
baznīcu ir uzcelta divstāvu mūra ēka klosterim. Baznīca tika iesvētīta 1800. gadā. Ar 19. gs.
40.gadiem krievu valdība sāka paralizēt Aglonas klostera darbību, vēlāk – aizliedza uzľemt jaunus
mūkus.

Tas tika pārvērsts par soda izciešanas vietu varas iestāžu nežēlastībā kritušiem

garīdzniekiem. Uz Aglonas klosteri tika sūtīti arī citu valdības slēgto klosteru mūki.
Sākot ar 20.gs., Aglonas baznīcu un klosteri jau pārvalda laicīgie garīdznieki. Baznīcas
prāvests bija reizē arī Aglonas dekanāta dekāns.
Aglonas klosterī bija uzkrājies plašs arhīvs, ko 1940. gadā pārľēma valsts. Pie klostera
pastāvēja arī vērtīga bibliotēka, kurā 1940. gadā bija 4853 iespiestas un 82 ar roku rakstītas
grāmatas vai pergamenta tīstokļi, pat no 16.gs. Kad padomju vara 1960. gadā likvidēja Aglonas
klosteri, kur toreiz mitinājās mūķenes, tā iznīcināja arī klostera bibliotēkas grāmatas.
No 1920. – 1924. gadam Aglonas baznīca bija Rīgas bīskapa, vēlāk arhibīskapa pagaidu
rezidence. Aglonas klostera telpās darbojās katoļu garīgais seminārs (1920. – 1924. un 1942. –
1944.).
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1980. gadā, kad Latvijas katoļi atzīmēja Aglonas baznīcas 200 gadu jubileju, Romas pāvests
tai piešķīra ―Basilica minoris‖ titulu. 1992. gada pavasarī sākās bazilikas un klostera kompleksa
rekonstrukcijas darbi, kas paredzēja tā atjaunošanu atbilstoši starptautiskas nozīmes svētceļojuma
vietas līmenim. 1993. gada 9.septembrī baziliku apmeklēja Romas pāvests Jānis Pāvils II.
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzľemšanas svētkos (15.augustā) uz Aglonu saplūst
tūkstošiem svētceļotāju ne tikai no Latvijas,
bet arī no daudzām pasaules valstīm.
Ar Latvijas Saeimas 1995. gada 12.
oktobra lēmumu Aglona pasludināta par
starptautiskas nozīmes svētvietu.
Vēsturiski

dokumenti

liecina,

ka

1618. gadā Aglonā tika atrasta Lietuvas
karaļa Mindauga kapa plāksne, kas liecina
par to, ka Aglonā varētu būt šī valdnieka
kapa vieta.
1. attēls. Skats uz Madelānu pilskalnu.
1905. gada pavasarī muižu postīšanā un muižnieku mežu ciršanā Aglonas apkārtnē
piedalījās zemnieki, kuru akcijas bargi apspieda. Vēl šodien tauta piemin ―Karātavu kaktu‖ pie
Rušona ezera. Līdz 1930. gadam tur augusi liela priede, t.s. ―karātavu priede‖, kurā kārti
nepaklausīgie zemnieki; 1978. gadā tanī vietā uzstādīja piemiľas akmeni.
1936. gada 1. aprīlī nodibinājās Aglonas pagasts, kas izveidojās sadaloties Daugavpils
rajona Kapiľu pagastam.
1945. gadā Aglonas pagastā izveidoja Aglonas, Jaudzemu, Krācītes, Rušona, Rutuļu,
Salenieku ciemu, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1954. gadā Aglonas ciemam pievienoja Krācītes
ciemu, 1960. gadā Salenieku ciemu. Vēlāko administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā daļa bij.
Aglonas pagasta teritorijas pievienoja tagadējam Rušonas pagastam.
Padomju varas gados Aglona bija padomju saimniecības ‖Aglona‖ centrs. Darbojās vilnas
apstrādes centrs, krejotava, dzirnavas, kokzāģētava, sadzīves pakalpojumu kombināta darbnīcas,
Kameľecas un 1960. gadā uzceltā Cirīšu HES. Abas HES pārstāja darboties pēc Pļaviľu HES
uzcelšanas, bet pēc neatkarības atjaunošanas notika HES atjaunošanas darbi un 2003. gadā tā atsāka
savu darbību.
1968. gadā Aglona administratīvi apvienota ar Somersetas ciemu, kuru 1883. gadā dibinājis
Novijdvora muižas īpašnieks Roseters, nosaucot to savas sievas dzimtas vārdā. [6.]
Līdz ar latviešu tautas atmodu Aglona pārvēršas par pasaules nozīmes reliģisko, tūrisma un
atpūtas centru.
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1.3. Teritorijas izmantošana un īpašuma struktūra
Aglonas pagasts ir viens no lielākajiem pagastiem gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziľā
Preiļu rajonā. Pagasta administratīvā teritorija aizľem 13174 ha. Meži aizľem, pārsvarā jauktu koku
meži, 4501,1 ha jeb 34%, kas ir mazāk nekā vidēji Latvijā, krūmāji – 577 ha (4%), ar ūdeľiem
klātās teritorijas aizľem 1505 ha (11%). Meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizľem 620
ha jeb tikai 11 % no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās platības.
Pašvaldības īpašumu un lietojumu zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma mērķu
grupām (pēc galvenā zemes lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem
1. tabula
ĪPAŠUMI VAI LIETOJUMI
Kopplatība –
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme –
t.sk.:
aramzeme
augļu dārzi
pļavas
ganības
Meţi
Krūmāji
Purvi
Zem ūdeņiem
Pagalmi
Ceļi
Pārējās zemes
Meliorēts LIZ

PLATĪBA (ha)
13174,4
5484,8
3928,7
55,7
164,4
1336,1
4501,1
576,6
346,0
1505,1
216,0
318,4
226,4
619,9

Zemes sadalījums pa īpašuma veidiem uz 01.01.2006. gadā:
826 zemes īpašnieki -

8657,9 ha

t.sk. 785 fizisko personu īpašumi

7962,7 ha

16 juridisko personu īpašumi

611,4 ha

10 pašvaldību īpašumi

55,2 ha

valsts un valsts institūciju īpašumi

22,7 ha

1 jaukta statusa kopīpašumi

5,9 ha

376 zemes lietojumi -

4516,5 ha

t.sk. 261 fizisko personu lietojumi

2530,5 ha

6 juridisko personu lietojumi

56,0 ha

95 pašvaldību lietojumi

882,5 ha

14 valsts un valsts institūciju lietojumi

1047,5 ha
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Brīvās valsts zemes Aglonas pagasta pašvaldības teritorijā uz 01.01.2006. g. vairāk nav.
Zemes sadalījums pa nekustama īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc galvenā nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa) uz 01.01.2006. gadā
2. tabula
.
N.pk.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nekustama īpašuma lietošanas mērķu
grupa
2
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Ūdenssaimniecība
Ieguves rūpniecība un kariem izstrāde
Vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo māju
apbūve
Daudzdzīvokļu māju apbūve
Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura
apbūve
Sabiedriskas nozīmes objekti
Rūpniecības objekti
Satiksmes infrastruktūras objekti
Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti
Kopā:

Īpašumu
vai
lietojumu
skaits
3

Platība
ha

4
1093 10989.4
7
211.6
10 1193.4
3
33.4
9
3.0
7
1

6.1
2.5

24
2
26
3

528.0
0.7
205.2
1.1

1185 13174.4

Pagasta teritorijā vidējais lauksaimniecībā izmantojamo zemju novērtējums ir 84 Ls/ha. Tas
ir zemāks par Latvijas vidējo novērtējumu - 138 Ls/ha. Vairāk nekā 85% no pagasta zemes
kopplatības zemi izmanto lauksaimniecības vajadzībām (t.sk. ietilpst arī meži). Lielākā daļa no
tās, tas ir, 7532 ha jeb 57% ietilpst piemājas saimniecībās. Zemnieku saimniecības aizľem
ievērojami mazāk zemes - 593 ha jeb 4 %. Mežsaimniecības vajadzībām izmanto tikai 211 ha jeb
2%, lai gan kopumā meži aizľem 34%. Pārējo mežu platību apsaimnieko zemnieku saimniecības
un piemājas saimniecības. Aglonas pagastā apmēram 2/3 no lauksaimnieciski izmantojamās zemes
un gandrīz 2/3 mežu apsaimnieko piemājas saimniecības, un tikai 1/3 no lauksaimnieciski
izmantojamās zemes un 1/6 mežu - zemnieku saimniecības.
Pagastā novērojama tendence, ka aizaug vērtīgās pļavas un purvi, to saglabāšanai jāveic
regulāra teritorijas pļaušana, ganīšana un krūmu izciršana.
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1.4.

Iedzīvotāji un apdzīvotības struktūra
Iedzīvotāju kopējais skaits uz 01.01.2006.
tai skaitā:

Sievietes
Vīrieši
Bērni (0-6 gadi)

1290, jeb 53%
1128, jeb 47%
134, jeb 6%

Bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem

230, jeb 10%

Darbspējīgie iedzīvotāji (no 15 gadiem)
Pensionāri

1470, jeb 61%
584, jeb 24%

- 2418 iedzīvotāji,

Iedzīvotāju skaita izmaiľas pa gadiem Aglonas pagastā
Gads

Iedzīvotāju skaits

01.01.20

2726

3. tabula

01
01.01.20

2655

02
01.01.20

2618

03
01.01.20

2618

04
01.01.20

2500

05
01.01.20

2418

06
Iedzīvotāju

skaits laikā līdz 2001.

gadam palielinājās,

taču pēdējos gados ir vērojama

samazināšanās tendence, kas ir raksturīga lielākai daļai pašvaldību Latgalē.
2. att. Iedzīvotāju skaita dinamika Aglonas pagastā (2000.-2006.g)
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2750

2726

2700

2655
2655

2650

2618

2618

2600
2550
2500

2500
Skaits

2450

2418

2400
2350
2300
2250
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dzimstības un mirstības rādītāji norāda uz to, ka arī Aglonas pagastā tāpat kā visā Latvijā
liela problēma ir augstais mirstības līmenis un zemais dzimstības līmenis, līdz ar to loģiski
iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Saglabājoties tendencei, kad mirstības līmenis ir
augstāks

nekā

dzimstības

līmenis,

neizbēgami

palielināsies

demogrāfiskās

slodzes

līmenis.

Dzimstības līmeľa samazinājums var atstāt negatīvu iespaidu uz izglītības sistēmu pagasta
pašvaldībā.
Iedzīvotāju skaita izmaiľas Aglonas pagastā un Aglonas ciematā

4. tabula

1989

1993

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Aglonas pagasts

n/d

2672

2486

2655

2726

2655

2618

2500

2418

Aglona

1425

1203

1066

1099

n/d

1100

1093

1092

1094

3.att. Noslēgto laulības, mirstība, dzimstība
(Gadījumu skaits)
80
60

57

59

59

64
50

40
20

22
13

22
16

2118

2018

1616

Laulības
Dzimuši
Miruši

0
2001.gads

2002.gads

2003. gads

2004.gads

2005. gads

-20
-40
-60

-35

-41

-32

-37
-48

Dabīgais pieaugums
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(Aglonas pagasta Dzimtsarakstu nodaļas dati)
Arī noslēgto laulību skaits nav liels, lai gan to skaits nedaudz paaugstinās, salīdzinot ar
2001. gadu. Lielais negatīvais dabiskais pieaugums Aglonas pagastā palielinās un veidojās tāpēc, ka
Aglonas pagasta administratīvajā teritorijā atrodas veco ļaužu aprūpes pansionāts ―Salenieki‖.
Salīdzinot ar pārējiem Preiļu rajona pagastiem, apdzīvotība Aglonas pagastā ir visblīvākā
18,3 civ./ km2 ; dažus pagastus apsteidzot pat vairāk nekā 1,5 reizes pēc apdzīvotības
blīvuma. Preiļu rajona pagastos vidējā apdzīvotība ir 11,1 cilv./km2 .

4.att.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs (01.01.2006.)

latvieši
krievi
baltkrievi
poļi
ukraiņi
citu tautību pārstāvji

latvieši
77%

ukraiņi
1%
citu tautību poļi
pārstāvji 3%
2%
baltkrievi
2%

krievi
15%

Pēc tautības no pašvaldībā dzīvojošiem cilvēkiem latvieši – 1873 jeb 77 %, krievi – 356 jeb 15%,
poļi- 82 jeb 3%, baltkrievi – 49 jeb 2%, ukraiľi – 18 jeb 1% citu tautību pārstāvji – 40 jeb 2%.
Salīdzinot nacionālo sastāvu Aglonas pagastā ar citiem Latgales pagastiem, jāsecina, ka Aglonas
pagastā ir relatīvi augsts latviešu īpatsvars.
No pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem 71 ir nepilsoľi, tas ir 3% no
iedzīvotāju kopskaita.
Uz 2006. gada 04.01. oficiāli reģistrēts 101 bezdarbnieks, kas sastāda 10,2 % no ekonomiski
aktīvo pagasta iedzīvotāju skaita, tai skaitā 54 sievietes, 3 invalīdi, 7 jaunieši. Liels ir nereģistrēto
bezdarbnieku skaits, ļoti liels ir uz Īriju izbraukušo iedzīvotāju skaits, kuri nav varējuši atrast darbu
pagastā. Bezdarba līmenis uz 04.01.06. Aglonas pagastā – 6.67 % , kas ir zemāks par bezdarba
rādītāju rajonā 12,07%- ir zemāks arī par vidējo rādītāju (ap 8 %) valstī.

Daudzi bezdarbnieki

iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas cilvēkiem piedāvā īslaicīgu palīdzību, bet
iekārtošanās pastāvīgā darbā pēc tam ir zema. 2006. gadā Aglonas pagastā uzsākta mērķgrupu
subsidētā nodarbināšana.
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Iedzīvotāju skaits darbspējīgā vecumā 1492 cilvēki.
No darbspējīgiem nodarbināti ir 627 iedzīvotāji, no tiem:
Pašvaldības iestādēs – 120,
Citur savā pašvaldībā – 352,
Citā pašvaldībā – 121,
Savā saimniecībā vai uzľēmumā - 45.
No 627 nodarbinātājiem, kas dzīvo Aglonas pagastā 166 iedzīvotāji strādā ārpus Aglonas
pagasta, t.i., Preiļos, Krāslavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Rīgā u.c.
Apdzīvojuma struktūra ir tipiska Latgales laukiem un tās pamatu veido skrajciemi, kas
veidojušies agrārreformās sādžu zemi sadalot viensētās. Padomju varas gados jaunā apbūve tika
koncentrēta 2 ciemos – Aglonā un Jaunaglonā, vienlaikus samazinoties iedzīvotāju skaitam
skrajciemos. Šis centrtieces process turpinās arī mūsdienās.
Skrajciemos, kas veidojušies pēc 1920. g. zemes reformas sādžu zemi sadalot viensētās, kā rezultātā
ēkas tika pārvietotas un daļēji pārbūvētas vai būvētas no jauna, saimniecību plānojums un būvju
stils vairumā gadījumu atbilst Austrumlatgales tautas celtniecībai (gan latgaļu, gan pareizticīgo
krievu iedzīvotājiem) raksturīgajam tā saucamajam austrumu (Latvijas mērogā) vai rietumkrievu
(Eiropas mērogā) lauku sētas tipam, kurā būves izvietotas kompakti, veidojot nelielu iekšpagalmu.
Vidējciems (apdz. v. ar koncentrētu apbūvi, ar vairāk kā 100 iedzīvotājiem, sociālo un komunālo
infrastruktūru) , mazciems (apdz. v. ar kompaktu apbūvi, ko veido vismaz 5 dzīvojamās mājas),
skrajciems (vēsturiski vienota viensētu grupa ar kopēju nosaukumu), viensēta.
Ciemu nosaukumi apstiprināti un precizēti Aglonas pagasta padomes sēdē 24.02.1999., protokols
nr. 4.
Pagastā ir sekojošas lielākās apdzīvotās vietas:
Lielciems

Aglona (1066 iedz.)

vidējciems

Jaunaglona (375 iedz. )

mazciemi

Ciriša Ruskuļi (l1 iedz. )
Kapiľi (48 iedz.)
Rajecki(l5 iedz.)
Starodvorje(33 iedz.)
aprūpes ciems Salenieki (88 iedz.)
skrajciemi - 48 ciemi
citas apdzīvotas vietas 35 (skat. detalizētu tabulu pielikumā.):

Aglonā un Saleniekos iedzīvotāju skaits kopš 1999. gada nepārtraukti samazinās, savukārt
Jaunaglonā iedzīvotāju skaits ir svārstīgs, lai gan arī tur pastāv samazināšanās tendence.
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l.5.

Dabas resursi un vides stāvoklis

1.5.1. Derīgie izrakteľi
Aglonas pagasta teritorijā ir nozīmīgas ģeoloģiskas iegulas, kuru apzināšana un izmantošana
ir nozīmīga teritorijas plānošanā. Pagasts ir bagāts ar dabas resursiem. Atradnes ir izvietotas visā
pagasta teritorijā. Par atradni sauc dabisku derīgo izrakteľu sakopojumu, kura daudzums, kvalitāte
un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kura praktiska izmantošana ir iespējama. Atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem zemes dzīles līdz neierobežotam dziļumam pieder
zemes īpašniekam, un no 1996. gada visas ar zemes dzīļu izmantošanu saistītās darbības regulē
likums „Par zemes dzīlēm‖. Visizplatītākās vietējās būvmateriālu izejvielas - smilts, grants, kūdras
un saldūdens kaļķi - iekļautas bieži sastopamo derīgo izrakteľu sarakstā, kuriem normatīvie akti
paredz vienkāršotu izmantošanas kārtību. Derīgo izrakteľu ieguves kontroli atradnēs veic Vides
ministrijas institūcijas - reģionālās vides pārvaldes.
Pagasta teritorijā atrodas 16 lielas smilts un grants atradnes, no tām apgūtas tiek piecas.
(skat. pielikumā tab.) Trīs no tām, kopējā platībā 33,46 ha, atrodas pašvaldības lietojumā, to krājumi
pārsniedz 350 tk m³. Divas atradnes atrodas privātīpašumā. Viena no pašvaldībai piederošām
atradnēm smilts - grants atradne "Ansveriľi" atrodas austrumos no Pakalnu ezera Ansveriľu sādžā.
Atradni savieno 0,5 km gars grantēts pievadceļš ar 2. šķiras valsts autoceļu Aglona - Višķi.
Atradnes izpētes gaitā izdalīti 4 nelieli materiāla izplatības laukumi. Patreiz projektējamā teritorija
izdalīta kā "Ansveriľi I" 1. laukums. Tā platība ir 4,36 ha. Patlaban atradnes iegulas daļēji
izstrādātas, smilts - grants atlikums ir ~94 tūkst. m3 . Derīgo materiālu atradnē veido fluvioglacialie
nogulumi - smilts un grants slāľi vidēji 5,4 m biezumā, tos var pielietot dažādos celtniecības darbos.
Apmēram 3 /4 veido grants materiāls. Otra smilts atradne "Meiruļi" atrodas 2 km uz dienvidiem no
Kapiľiem un l km uz ziemeļrietumiem no Terehovas ezera. Atradni ar l. šķiras valsts autoceļu
savieno 3 km gars grantēts pievadceļš. 1992. gadā atradnes teritorija 4,8 ha platībā nodota pagasta
pašvaldībai. Derīgā slāľa biezums ir no 8-10 m, to veido limnoglaciālie nogulumi - smalka un
putekļaina smilts, vietām ar grantainas smilts starpkārtiľām. Derīgo materiālu var pielietot kā smilts
grunti uzbērumu veidošanā, izlases veidā arī drenējosā slāľa izbūvē. Galvenokārt šīs atradnes var
izmantot būvniecībai un ceļu būvei. Pagasta teritorijā atrodas 13 kūdras atradnes, kuras
izmantojamas mēslošanai (skat. pielikumā tab.). Pagastā esošie purvi pārsvarā ir nelieli, lielākais no
tiem - Salenieku purvs ir 484 ha. Pagasta teritorijā ir sastopami kūdras purvi, taču tie pārsvarā ir
nelieli un nav izpētīti, tāpēc pagaidām kūdras resursi netiek izmantoti Tikai vienā Opostas kūdras
krātuvē atrodas nelieli rūpnieciska rakstura krājumi. Aglonas, Bēržgales, Dzerkaļu, Opostas ezerā
atrodas sapropeļa krājumi, kas izmantojami mēslojumam, bet Terehovas ezera krājumus var
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izmantot gan mēslojumam, gan dziedniecībai. (skat. pielikumā tab.) Pagastā atrodas divas saldūdens
kaļķieža atradnes Cirīši un Salenieki un derīgie izrakteľi ir domāti augsnes kaļķošanai.
Atradľu saraksts Aglonas pagastā
(Latvijas derīgo izrakteľu atradľu kadastrs)
Numurs

Atradne

Atradnes izmantošana

393

Salenieki - saldūdens Atradne netiek izmantota
Augsnes kaļķošanai
kaļķis

394

Cirīši - saldūdens
kaļķis

Atradne netiek izmantota

725

Ansveriņi

Izmanto ceļu būvei

728

Gūteņi - Ezerkalni

Atradne netiek izmantota

1287 Siladaukšti

Atradne netiek izmantota

1288 Terehova

Atradne netiek izmantota

1289 Levduņi

Atradne netiek izmantota

1314

Silkalni - 1988.g. Preiļu raj.

5. tabula

Atradne netiek izmantota

1315 Silkalni II - Preiļu raj. Atradne netiek izmantota
1316

Silkalni - 1974.g. Preiļu raj.

Atradne netiek izmantota

1317 Demperi

Atradne netiek izmantota

1346 Gūteņi II

Atradne netiek izmantota

1521 Meiruļi

Izmanto

1894

Silkalni - 1991.g. Preiļu raj.

Atradne netiek izmantota

1895 Ezerkalni

Atradne netiek izmantota

1899 Gutēni III

Atradne netiek izmantota

2038 Puzanišķi

Atradne netiek izmantota
Valsts ģeoloģijas dienesta dati

Saskaľā 2001. gada 17. aprīlī MK noteikumiem Nr. 175 Aglonas pagastā nav Latvijas aizsargājamo
ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu..
Problēmas
daļa no derīgo izrakteľu atradnēm atrodas Cirīšu ezera dabas parka teritorijā, tāpēc
to izmantošana ir apgrūtināta vai aizliegta;
derīgo izrakteľu īpašniekiem pastāv problēmas to apsaimniekošanā, jo jāsakārto
atradľu dokumentācija, vajadzīgs kvalificēts speciālists, kas ar to nodarbotos, tāda
nav arī pašvaldībai.
Uzdevumi:
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pagasta teritorijā būtu jāattīsta derīgo izrakteľu īpašnieku kooperācija, lai izrakteľi tiktu
saprātīgi izmantoti;
jāveicina netradicionāla pieeja derīgo izrakteľu izmantošanā, piemēram, dziedniecisko dūľu
izmantošanā;
Pagasta teritorija ir bagāta ar dabas ainavām, tāpēc ir jāpievērš uzmanība arī ainavu vizuālās
pievilcības saglabāšanas jautājumam, izmantojot derīgos izrakteľus.
Pagasta teritorijā būtu jāveic ģeoloģiskā izpēte, jo ir teritorijas, kur iespējama atradľu robežu
paplašināšanās, kā arī jāizpēta kā derīgo izrakteľu ieguve, kurai ir tendence palielināties,
ietekmētu vides stāvokli Aglonas pagastā.
1.5.2. Meţu resursi
Pagasts ir bagāts ar mežu resursiem 4501,1 ha, kas aizľem vairāk nekā 1/3 (ap 33%) no
pagasta teritorijas platības, kas ir mazāk nekā vidēji Latvijā. Apmēram 1/6 daļu no pagasta teritorijā
esošajiem mežiem apsaimnieko zemnieku saimniecības un 2/3 attiecīgi piemājas saimniecības.
Valsts meži sastāda nepilnus 4% no visiem pagasta mežiem. Aglonas pagastā ir izveidojies liels
privātīpašnieku skaits, kas apsaimnieko mazus īpašumus. VAS „Latvijas valsts meži‖ īpašumā
atrodas : īpaši aizsargājama dabas teritorija –dabas liegums- „Cirīša ezera salas‖. Dienvidlatgales
mežsaimniecībā meža ceļu infrastruktūras attīstība netiek plānota. Visas valsts meža platības ir
iznomātas mednieku formējumiem.
Pēdējos gados mežu platības tiek intensīvi izcirstas. Izcirstās mežu platības ar mežu
stādīšanu gandrīz netiek atjaunotas un koptas. Aglonas pagasta meži ir bagāti ar ogām un sēnēm.
Problēmas
Ievērojama daļa privāto mežu atrodas saudzējamo un aizsargājamo mežu kategorijā;
Privātā īpašumā intensīvi norisinās koksnes ieguve, taču pilnībā netiek veikta meža
atjaunošana un kopšana.
Jau tuvākajā nākotnē samazināsies ciršanas apjomi privātmežos.
Uzdevumi:
Ľemot vērā vidējās privāto, kā arī pagasta mežu platības, koksnes resursu ieguve šajos
mežos jāveic uz nepārtrauktas meža apsaimniekošanas principiem, saimniekojot galvenā
cirtē ar izlases vai pakāpeniskām cirtēm, nodrošinot meža dabisku atjaunošanos, samazinot
izdevumus audžu kopšanā, saīsinot meža izaudzēšanas ciklu, kā arī saglabājot dabas
sistēmas nepārtrauktu funkcionalitāti.
Pagasta teritorijā jāattīsta savstarpēja privāto meža īpašnieku un arī pagasta kooperācija
meža īpašuma apsaimniekošanā, šādi samazinot ar to saistītās tiešās un netiešās izmaksas;
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Sadarbībā ar Valsts meža dienestu meža ugunsgrēku postījumu samazināšanai jāizvieto
uzskates materiāli, kā arī jāveic meža ceļu uzturēšana kārtībā, lai netraucēti varētu piekļūt
pie mākslīgām un dabīgām ūdenskrātuvēm.
1.5.3. Ūdens resursi
Aglonas pagasta teritorijā ir 20 ezeri, to kopējā platība ir 1505 ha, no tiem 416 ha ir pašvaldības
lietošanā. Pa pagasta teritoriju tek Tartakas upe, atrodas Cirišu HES ūdenskrātuve, kas apvienoja
vairākus mazos ezerus. Lielākais ezers ir Cirīšu ezers - platība 664 ha. Aglonas pagasts robežojas
ar Rušonas pagasta Rušona ezeru. Tas norāda uz lielajām iespējām nodarboties ar zivsaimniecību
un rūpniecisko zivju zveju. Ezeros ir iespējas attīstīt zivju, vēžu audzēšanu u.c.
Aglonas pagasta ezeri un ūdenskrātuves un to lietojums

Aglonas

Platība
ha
32,50

Bēšona

64,20

3.

Bērzgales,Biržgaļa
/Kapiņu

272,00

4.

Ciriša

630,60

5.

Ciriša HES
ūdenskrātuve
Dzerkaļu
Glušoka
Gulbinkas
Lielais Dubuļkas
Mazais Dubuļķas

Nr.
1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nosaukums :

248,9
5,60
2,4
2,00
28,9
7,2

Ilzes

33,30

12.
13.

Opostas

12,30

Pakalņa

54,80

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ruskuļu
Skudrinkas
Terehovas
Nierezers
Martas
Itiņu
Bez nosaukuma
(Zabolotnija,
Kazimirovkas)|

11,30
9,30
12,70
1,50
0,9
1,90
3,00

6. tabula

Īpašnieks
Aglonas bazilikas lietojumā
pašvaldības lietojumā, zvejas tiesības pieder
valstij
valsts publiskais ezers
Daļa Aglonas bazilikas lietojumā, valsts
publiskais ezers
SIA Cirīšu HES īpašums ūdenskrātuves
baseins, zeme pašvaldības īpašums
pašvaldības lietojumā
Privātīpašums
Privātīpašums
pašvaldības lietojumā
Privātīpašums
pašvaldības lietojumā,
zvejas tiesības pieder valstij
pašvaldības lietojumā
pašvaldības lietojumā,
zvejas tiesības pieder valstij
pašvaldības lietojumā
privātīpašums
pašvaldības lietojumā
Aglonas bazilikas lietojumā
Privātīpašums
Privātīpašums
privātīpašums
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Dzeramā ūdens iegūšanai Aglonas pagastā tiek izmantoti pazemes ūdeľi. Pazemes ūdens horizonts
ir Arukilas-Amatas (D2 ar –D3 am). To veido augšdevona Gaujas un Amatas horizonts un
vidusdevona Arukilas un Burtnieku horizonts, ieži- smilšakmeľi, māli, aleirolīti. Kompleksa
biezums mainās no 10 -329 m. Tas atsedzas zem kvartāra nogulumiem, kur to pārsedz maz
caurlaidīgie morēnas smilšmāli,

dažviet labi caurlaidīgās smilšu nogulas līdz 10m biezumā.

Pārsvarā ir spiedienūdeľi, izľemot smilšu nogulas vietas un vietas, kur tie atsedzas zemes virspusē.
Statiskā līmeľa dziļums mainās no 12m līdz 100-120m. Paaugstināta spiediena iecirkľi ir raksturīgi
augstienēm. Kompleksa maksimālais caurplūdes koeficents sasniedz 900-1200 m2 / diennaktī.
Ūdens sastāvu nosaka ūdeni saturošie ieži, kā arī ūdens apmaiľa ar blakus horizontiem. Pārsvarā to
minaralizācija ir 0,2-0,5g/l retāk 1,0-2,7g/l ar hidrogēnkarbonātu Ca un vai Mg tipa minerāliem.
Aglonā pārsvarā ir Gaujas (Burtnieku –Gaujas) ūdens horizonta virsma atrodas100-121m dziļumā
no zemes virsmas. Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeľi ar māla un aleirolīta
starpkārtām. Pazemes ūdeľus no piesārľošanas neaizsargātajiem gruntsūdeľiem atdala kvartāra
nogulumi-smilšmāli ar smilts-grants-oļu starpkārtām un mālsmiltis, kuru kopējais biezums ir 63121m , no tiem ūdens vāji caurlaidīgi smilšmāli un mālsmiltis- 51- 101 m, un Gaujas –Amatas
horizonta (līdz urbuma filtra augšai) 3-24 m biezie ūdens vāji caurlaidīgie māla un aleirolīta slāľi
Pēc DRVP datiem dzeramajā ūdenī ir augsts dzelzs saturs, ko iegūst no artēziskajiem urbumiem.
Artēzisko urbumu ilgstoša ekspluatācija un novecojošās iekārtas, kā arī tas pastāv seklie un vidēji
seklie urbumi rada potenciālu pazemes ūdeľu piesārľojuma avotu. Pazemes ūdeľu valsts
monitoringa punktu Aglonas pagastā nav.
Lielākā daļa pagasta ezeru pieder pie publiskajiem ūdeľiem. Publiskie ūdeľi ir valsts īpašums,
ciktāl uz tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai personai. Zvejas tiesības visā to platībā pieder
vienīgi valstij.
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1.5.4. Vides stāvoklis
Vides stāvokļa detalizētāk analizēta Vides pārskatā. Teritorijas novietojums nomaļus no
galvenajiem ražošanas centriem, no tranzīta automaģistrālēm, mežu un ūdeľu īpatsvars nosaka
ekoloģiski tīras, nepiesārľotas vides saglabāšanu. Bez tam arī pagasta teritorijā nav lielu ražotľu.
Vietējo Aglonas pagasta teritorijā esošo uzľēmumu, katlu māju, DUS, kā arī autotransporta kustības
radītais atmosfēras piesārľojums ir neliels un vides situāciju teritorijā šobrīd būtiski nepasliktina.
Aglonas ciemata teritorijā nav lielu rūpniecības uzľēmumu, kas nerada lielu piesārľojuma slodzi
notekūdeľiem. Pārstrādes rūpniecībā un pakalpojumu sfērā darbojas 2 kokapstrādes uzľēmumi,
tirdzniecības un ēdināšanas uzľēmumi, zemnieku un piemājas saimniecības, privātaptieka, veterinārā
prakse. Pašlaik Aglonā darbojas VAS „Latvenergo‖ Austrumu elektrisko tīklu Preiļu filiāle, firmas
„Daugavpils Energoceltnieks‖ filiāle, kā arī Aglonas mežniecība un pasta nodaļa. Aglonas pagastā
darbojas trīs ārstu prakses, atrodas divas sociālās aprūpes iestādes, Aglonas vidusskola, bērnudārzs,
bibliotēka un citas pašvaldības iestādes. 2002. gadā Aglonā tika izveidots Tūrisma informācijas centrs
pašvaldības teritorijā strauji attīstās tūrisma pakalpojumu uzľēmumi, attīstās amatniecība.
Uzľēmumi, kuru juridiskās adreses atrodas Aglonas pagastā

Nr.p.
Nosaukums
k.
1. SIA Cirīšu HES
1. SIA Zoti
2. SIA Aglonas ezeri
3. SIA Klints 99.
4. z/s Dzelmes
5. z/s Kundzinišķi
6. z/s Meiruļi
7. z/s Skujiľas
8. z/s Oskars
9. z/s Vabolīte
10. z/s Līdumnieki
11. z/s Kamenca
12. z/s Upenīte
13. Z/s Mežinieki
14. Z/s Pagalmiľi
15. I/U Deniss A
16. I/U Aglonas maize
17. I/U Komar- karate- klubs
18. I/U Veiksme AV
19. I/U Dali N
20. I/U Jāľa Joksta
21. I/U Oškoki

Darbības veids pēc NACE koda
elektroenerģijas ražošana
Putnu audzētava
Autostāvvieta
Tirdzniecība, ēdināšana
Tirdzniecība
Kokapstrāde
Tirdzniecība
Autoskola
Kokapstrāde
Lauksaimnieciskā ražošana
Garāžas
Dzirnavas
Lauksamnieciskā ražošana, tūrisms
Lauksamnieciskā ražošana, tūrisms
Lauksamnieciskā ražošana, tūrisms
Kokapstrāde
Maizes izstrādājumu ražošana,
tirdzniecība
Tirdzniecība, ēdināšana
Kokapstrāde, tirdzniecība
Lietotu preču tirdzniecība
Veterinārā aptieka

7. tabula
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22. I/U Nameda
23. Aglonas bazilikas draudze
24. Aglonas lauku slimnīca
25. Sk. Valaines ģimenes ārsta prakse
26. V. Krimāna ģimenes ārsta prakse
27. S. Spīķes ģimenes ārsta prakse

Aptieka
Viesnīcu pakalpojumi, ēdināšana
Medicīniskie pakalpojumi
Medicīniskie pakalpojumi
Medicīniskie pakalpojumi
Medicīniskie pakalpojumi
(Pēc statiskas pārvaldes datiem)

Uzľēmumi, kuru struktūrvienības atrodas Aglonas pagastā

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nosaukums
a/s Latvijas pasts
A/s Virši
I/U Aizkrauklīte
SIA Annas V
Z/s Bernānu Cakuli
SIA Daugavpils Energoceltnieks
I/U DMJ
SIA Inter GAZ MT
Z/s Jaunlauki
a/s Latvijas valsts radio un televīzijas
retranslācijas centrs
SIA Linss
SIA MEKO AGK
SIA Pie torľa
I/U Vijas Šoldres
SIA Takas

8. tabula

Darbības veids pēc NACE koda
Pasta pakalpojumi
degvielas uzpildes stacija
Deju klubs
Autotransports un remonts
Tūrisms
Enerģētika
Tirdzniecība
Gāzes balonu apmaiľa, tirdzniecība
Tirdzniecība
Retranslācijas punkts
Noliktavas
Kokapstrāde
Tirdzniecība
Tirdzniecība
Kokapstrāde
(Pēc statiskas pārvaldes datiem)

Valsts un pašvaldības iestādes
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nosaukums
Aglonas pagasta padome

Aglonas ciema bibliotēka
PSPI „Aglona‖
Aglonas vidusskola
Jaunaglonas arodvidusskola
Katoļu ģimnāzija
Aglonas internātvidusskola
Aglonas bazilikas kora skola
Salenieku pansionāts

9. tabula

Darbības veids pēc NACE koda
Pašvaldība
Kultūra un informācija
Pašvaldību sadarbība
Izglītība
Izglītība
Izglītība
Izglītība
Izglītība
Sociālā aprūpe
(Pēc statiskas pārvaldes datiem)
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Aglonas pagasta teritorijā atbilstoši MK noteikumiem nr. 294 (25.07.00) C kategorijas
atļaujas jāsaľem lielākiem operatoriem:
Katlu mājām ar jaudu 0,2- 5,0 MW, ja kurina ar biomasu
Gateriem un kokapstrādes uzľēmumiem
Mehānisko transportlīdzekļu darbnīcām
Dzīvnieku novietnēm ar vienību skaitu lielāku par 10 vienībām, pie tam šajās
novietnēs , lai nepieļautu gruntsūdeľu un virszemes ūdeľu piesārľošanu ir jāievēro
MKN nr.628(27.07.04)
Aglonas pagastā atrodas šādi C kategorijas apliecinājuma piesārľojošo vielu darbību veikšanai
uzľēmumi:
Aglonas vidusskolas katlu māja
Aglonas internātģimnāzija
SIA „Zoti‖
SIA „Takas‖
AS DUS „Virši- A’
z/s Oskars
Aglonas pagasta padome, bērnudārza katlu māja
Aglonas pagasta teritorijā pašvaldība apzina potenciāli piesārľotās teritorijas, kur atrodas vai
atradušās

amonjaka

mucas,

minerālmēslu

noliktavas,

degvielas

uzpildes

stacijas.

Potenciāli

piesārľotās teritorijas ir esošās un tādas, kas saglabājušās no iepriekšējās saimnieciskās darbības, bet nav
sakārtotas.

Potenciāli piesārľotās teritorijas Aglonas pagasta teritorijā
N.p.k.

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bijusī minerālmēslu noliktava
Amonjaka mucas
Amonjaka muca
Amonjaka muca
Bijusī degvielas uzpildes stacija
Bijusī minerālmēslu noliktava

7.
8.
9.
10.

Bijusī minerālmēslu noliktava
Bijusī minerālmēslu noliktava
Amonjaka muca
Bijusī minerālmēslu noliktava, amonjaka
mucas
Degvielas mucas, augu aizsardzības līdzekļu
noliktava
Esošā DUS

11.
12.

10. tabula

Atrašanās vieta, kadastra
numurs
Kapiľi, kad.nr. 76420050158
Kapini – kad.nr.,76420050169
Rutulišķi, kad.nr.76420020169
Krivošeji, kad.nr 76420080040
Aglona, kad.nr. 76420040010
Kundzinišķi, kad.
nr.76420110010
Aglona, kad.nr. 76420040439
Kodori, kad.nr.76420020001
Jaudzemi, kad.nr.76420110179
Salenieki, kad.nr. 76420060054
Livdāni, kad.nr.76420110183
Aglona, kad.nr.76420040460
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Aglonas pagasta administratīvajā teritorijā nav vēsturisko militāri piesārľoto teritoriju.
Vides stāvokli pasliktina arī degradētās teritorijas, kurās pārsvarā ir nepabeigta celtniecība, vai
sabrukušas lielfermas

bijušo

lauksaimniecības ražošanas uzľēmumu ēku un būvju drupas.

Degradētas ir arī teritorijas, kur ir notikusi smilts un grants iegūšana padomju varas gados, bet
teritorijas palikušas nesakārtotas, bedrainas ar nabadzīgu augu seku.
Problēmas
Neorganizēto atpūtnieku skaita pieaugums, piekrastes piesārľošana ar atkritumiem;
Intensīvs cilvēku un transporta līdzekļu pieplūdums 15. augustā un citos svētkos;
Liels skaits pamestu objektu celtniecības stadijā, kā arī patreiz neizmantotas ražošanas un
dzīvojamās ēkas avārijas stāvoklī
Uzdevumi
Atpūtas vietu ezeru krastos apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešana.
Īslaicīgi nodrošināt ar atbilstošu pārvietojamo WC skaitu un to apkalpi.
naftas piesārľojuma uztvērēju ierīkošana, lai novērstu mehānisko darbnīcu ekspluatācijas
laikā radītā naftas produktu piesārľojuma nokļūšanu Cirīša ezerā ražošanas un darījumu
objektu apbūves teritorijā
Pamesto objektu demontāža un apkārtnes sakopšana.
Esošo piesārľojuma avotu lokalizācija.
Jaunu piesārľojuma avotu novēršana.
1. 5.5. Īpaši aizsargājamie dabas objekti
Neskatoties uz samērā mazo teritoriju, Aglonas pagastā ir vairāki īpaši aizsargājamie dabas
objekti.
Dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
Saimnieciskā darbība to teritorijās pieļaujama, ja tā nodrošina tur esošo dabas un kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanu.
Dabas pieminekļi ir atsevišķi savrupi dabas veidojumi; aizsargājamie koki, dendroloģiskie
stādījumi, alejas

un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska

vērtība. Lai nodrošinātu dabas pieminekļu saglabāšanu un to apskates iespēju, aizsargāta tiek arī
teritorija 10 metru rādiusā ap tiem.
Dabas liegumi ir cilvēka darbības maz pārveidotas teritorijas, kas iekļauj īpaši aizsargājamo
savvaļas augus un dzīvnieku sugas un īpaši aizsargājamos biotopus.
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Atbilstoši LR Ministru kabineta 2003. gada 22. jūlijā pieľemtajiem „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem‖ dabas liegumos ir noteikti
aprobežojumi, kas aizliedz veikt darbības, kam ir būtiska negatīva ietekme uz aizsargājamo
teritoriju.
Kā valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir ietvertas Cirīša ezera salas un Cirīša
ezers ar apkārtējo ainavu (MK not. Nr.83 no 09.03.99.). Šajā teritorijā izveidots dabas parks ‖Cirīša
ezers‖, kas ir arī NATURA 2000 teritorija. Dabas parkam ir apstiprināts dabas aizsardzības plāns
2002.- 2006.gadam. Ciriša ezera salas ir dabas liegums, kopš 1935. gada. Dabisko meža biotopu
inventarizācija veikta tikai valsts mežos, bet ne privātajos. Dabiskie meža biotopi ir konstatēti
Upursalā.
Cirīša ezerā ir reti sastopamo un aizsargājamo augu atradnes: sniegbaltā ūdensroze, dzeltenā
saulrozīte u.c.
Jaunaglonā izveidots aizsargājams dendroloģiskais stādījums – ―Jaunaglonas parks‖, LR
MK noteikumi Nr. 131.(20.03.2001). Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem
stādījumiem.. Stādījuma platība 3,5 ha.
Aglonas pagastā ir noteikts dabas liegums atbilstoši 1999.gada 15.jūnija LR MK
noteikumiem Nr. 212. Noteikumi par dabas liegumiem.- 147. pielikums. Tie nosaka, ka Cirīša ezera
salas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija - dabas liegums Aglonas pagasta teritorijā. Dabas lieguma
divas lielākās salas - Upursala un Ošu sala atrodas 199.kvartālā Aglonas mežniecības pārziľā un ir
LVM īpašums.
Veicot tautsaimniecības un teritoriālo plānošanu, zemes ierīcību un meža apsaimniekošanu,
kā arī visa veida projektēšanas darbus, jāievēro aizsargājamās teritorijas izvietojums, tās
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāns.
Dižkoka statusam atbilst Fintmuižas ozoli, kas atrodas Fintmuižas parkā, kā arī 2 apses
dabas pieminekļa

„Jaunaglonas parks‖ teritorijā.

Turpmākajā periodā ir jāparedz dižkoku

inventarizācija.
Diţkoku raksturojums Aglonas pagastā
1. Suga

11. tabula

PARASTAIS OZOLS (QUERCUS ROBUR L.)

Atrašanās vieta
Atrašanās vietas apraksts Fintmuiža, kalna galā laucē bijušās mājas vietā
Pēdējais apsekojums
Apsekojuma datums

16.05.2005

Datu avots

Inta Putāne:Vides un reģionālās aizsardzības ministrija

Apkārtmērs

5.17-(1997) 5.26(2005)

Apkārtmēra mērīšanas augstums 1.3
Stumbru skaits

1

Veselības stāvoklis

Labs, ainaviski skaists koks
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Dzīvs

Statuss

2. Suga

PARASTAIS OZOLS (QUERCUS ROBUR L.)

Atrašanās vieta
Atrašanās vietas apraksts Fintmuižas apstādījumu SW stūrī, ceļa malā kalniľa nogāzē
Zemes lietošanas veids

Lauksaimniecība

Pēdējais apsekojums
Apsekojuma datums

16.05.2005

Datu avots

Inta Putāne:Vides un reģionālās aizsardzības ministrija

Apkārtmērs

2,77 (1997) -2.84(2005)

Apkārtmēra mērīšanas augstums

1.3

Stumbru skaits

1

Veselības stāvoklis

Labs

Statuss

Dzīvs, 1 stumbrs, bojājumi nav konstatēti

3. Suga

APSE (POPULUS TREMULUS (L.))

Atrašanās vieta
Atrašanās vietas apraksts Dabas piemenekļa ―Jaunaglonas parks‖ teritorijā, 10-m no Rušonas ezera krasta.
Zemes piederības veids

Fiziska persona

Pēdējais apsekojums
Apsekojuma datums

16.05.2005 ,.

Datu avots

Inta Putāne:Vides un reģionālās aizsardzības ministrija

Apkārtmērs

3,8m

Apkārtmēra mērīšanas augstums 1.3
Stumbru skaits

1

Veselības stāvoklis

Apmierinošs

Statuss

Dzīvs

Apraksts

1 stumbrs,bojājumi netika konstatēti:

4. Suga

APSE (POPULUS TREMULUS (L.))

Atrašanās vieta
Atrašanās vietas apraksts Dabas pieminekļa ―Jaunaglonas parks‖ teritorijā, 50-m no Rušonas ezera krasta.
Zemes piederības veids

Fiziska persona

Pēdējais apsekojums
Apsekojuma datums

16.05.2005 ,.

Datu avots

Inta Putāne:Vides un reģionālās aizsardzības ministrija

Apkārtmērs

3,9 m

Apkārtmēra mērīšanas augstums 1.3
Stumbru skaits

1

Veselības stāvoklis

Apmierinošs

Statuss

Dzīvs

Apraksts

1 stumbrs,bojājumi netika konstatēti:
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Pagastā atrodas arī vietējas nozīmes aizsargājami dabas objekti, kas ir aizsargājami un ir interesanti
vietējās apskates objekti tūristiem.
Vietējas nozīmes dabas objekti Aglonas pagastā
N.p.k.
1.
2.
3.
4.

Grupa
Aizsargājams koks
Dabas piemineklis
Dabas piemineklis
Dabas taka

Nosaukums
Zam Līpa (liepa)
Svētavots
Austrumu avotiľš
„Cirīšu ezers”

12. tabula

Atrašanās vieta
Aglonas
Aglonas
Aglonas
Aglona,

pag. Sienapurs
bazilika
pag. Juglaiľi
Daugavpils 6

Problēmas
Teritorijas šobrīd netiek apsaimniekotas, tās ir aizaugušas un grūti pieejamas.
Ciriša ezera salās notiek nelikumīgā koku izciršana un atpūtas namiľu, makšķernieku būdu
būvniecība.
Uzdevumi
Dabas un botānisko objektu apzināšana, mikroliegumu veidošana
Dabas parkam „Cirīšu ezers‖ aizsardzības plāna aktualizēšana līdz 2008. gadam.
Jaunaglonas parka dabas aizsardzības plāna izstrāde.
Vides aizsardzības pasākumu integrācija ekonomiskajā un saimnieciskajā darbībā, kontroles
nodrošināšana.
Dabas taku, izziľas taku ierīkošana Aglonas pagasta teritorijā, iekļaujot arī blakus esošo
pašvaldību teritorijas.
Visas teritorijas un objekti attēloti kartēs Aglonas pagasta teritorijas esošā un plānotā izmantošana.
1.6. Kultūrvēsturiskais mantojums
Kultūrvēsturiskā mantojuma ziľā Aglonas pagasta teritorija glabā daudzus Latvijas nozīmes
arhitektūras, arheoloģiskos pieminekļus un nozīmīgus mākslas pieminekļus.
Aglonā ir 25 nekustamie valsts nozīmes kultūras pieminekļi, no tiem 6 ir valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļi un 13 valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi un 6 vietējas nozīmes
arheoloģiskie pieminekļi. Visi minētie pieminekļi atrodas valsts aizsardzībā. Tomēr ,galvenokārt,
kultūrvēsturiskais mantojums pagastā saistās ar Aglonas bazilikas un klostera kompleksa teritoriju,
kas ar katru gadu kļūst arvien nozīmīgāks reliģisko aktivitāšu centrs ne tikai Latvijas, bet arī
pasaules mērogā. Ar LR likumu „Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā‖ (21.10.1995) un LR
likumu

‖Par

Latvijas

Republikas

un

Svētā

Krēsla

līgumu‖(25.09.2002)

šeit ir izveidota

starptautiskas nozīmes svētvieta. Aglona Latgales plānošanas reģiona Teritorijas plānojumā tiek
minēta kā vieta Latgalē ar vislielāko tūrisma potenciālu.
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Nekustamo Valsts Kultūras pieminekļu saraksts

N.p.
k.

Valsts
aizsardz
. Nr.

Pieminekļ
u vērtības
grupa

Pieminekļu
veids

Pieminekļa
nosaukums

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Aglonas katoļu
bazilikas un
klostera apbūve

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Aglonas bazilika

1.

6490

2.

6491

3.

6492

4.

6493

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

5.

6494

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

6.

6495

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

7.

1886

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

8.

1893

Arheoloģija

9.

1894

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

10.

1896

11.

Arhitektūra

Aglonas katoļu
klosteris
Bērzgales
(Bērţgaļu)katoļu
baznīcas apbūve
Bērzgales katoļu
baznīca
Bērzgales katoļu
baznīcas zvanu
tornis
Upursalas
pilskalns
(Upurkalns) ar
apmetni
Madalānu
pilskalns, senkapi

Arheoloģija

Gūtiľu pilskalns

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Reuta kalnspilskalns

1887

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

12.

1888

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Gorodokas
pilskalns
Kameľecas
Lielais akmenskulta vieta

13.

1890

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Kapiľu senkapi

14.

1891

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Leitānu senkapi

15.

1897

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

16.

1900

Arheoloģija

17.

1901

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Ruskuļu Lielais
akmens- kulta
vieta
Siladaukstu
senkapi
Skuju pilskalns

Pieminekļu
atrašanās vieta
Aglona,
Cirīša iela 8
Aglona,
Cirīša iela 8
Aglona,
Cirīša iela 8

13. tabula
Pieminekļu
(notikumu)
datējums
18.gs.
1768.-1800.
18.gs.1.p.

Bērzgale

18.gs.2.p.19.gs.

Bērzgale

1750.-1751.

Aglonas pag.
Bērzgale

1848

Cirīšu ezera
Upursalā

m.ē. I.g.t.

Aglonas pag. ,
Madelānos

m.ē. I.g.t.

Pie Gūteľiem

m.ē. I.g.t.

Aglonas pag. Pie
Kameľecas, pie Ilzas
ezera

m.ē. I.g.t.

Gorodokā

m.ē. I.g.t.

Jaunaglona,
Kameľecas muižas
parks
Aglonas pag.,Kapiľi,
Aglonas- Kapiľu ceļa
labajā pusē
Aglonas pag.
Leitāni, Aglonas –
Šķeltova lielceļa
kreisajā pusē

m.ē. I.g.t.
m.ē. I.g.t.

m. ē. I.g.t.

Aglonas pag.
Ruskuļos

m. ē. I.g.t.

Aglonas
pag.Siladaukstos

m. ē. I.g.t.

Aglonas pag.Skujās

m. ē. I.g.t.
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1902

Valsts
nozīmes

19.

1903

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Valaiľu pilskalns

20.

1885

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

Biešēnu pilskalns

21.

1889

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

Jokstu senkapi
(Mogiļľiks, Jokstu
kurgāns)

22.

1895

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

Senkapi

23.

1892

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

Livdanišķu
senkapi

1899

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

Sekļu – Daukstu
senkapi

Aglonas pag. Sekļu –
Daukstos

m.ē. I.g.t.

24.

Sekļu pilskalns

Aglonas pag. Sekļos,
Mazā Dubuļka ezera
D galā

m.ē. I.g.t.

1898

Vietējas
nozīmes

18.

25.

Arheoloģija

Skuju senkapi

Arheoloģija

Aglonas pag.Skujās

m.ē. I.g.t.

Aglonas pag.,
Valaiľos pie
Sauleskalniem
Aglonas pag.
Biešonos, Biešonu
ezera pussalā
Aglonas pag. ,
Jokstos, Višķu
lielceļa labajā pusē
Aglonas pag. , pie
Jokstiem
Aglonas pag.
Livdanišķos, Tartakas
upītes krastā

m.ē. I.g.t.
m.ē. I.g.t.
m.ē. I.g.t.
m.ē. I.g.t.
m.ē. I.g.t.

Aglonas bazilikā un Bērzgales baznīcā atrodas 10 valsts nozīmes mākslas pieminekļi.
Mākslas pieminekļi Aglonas pagastā
N.p
.k.

Valsts
aizsardz.
Nr.

Pieminekļu
vērtības
grupa

1.

4082

Valsts nozīmes

2.

4083

Valsts nozīmes.

3.

4084

Valsts nozīmes

4.

4096

Valsts nozīmes

5.

4097

Valsts nozīmes

6.

4098

Valsts nozīmes

7.

4099

Valsts nozīmes

Mākslas
piemineklis

8.

4101

Valsts nozīmes

Mākslas
piemineklis

9.

4102

Valsts nozīmes

Mākslas
piemineklis

10.

4103

Valsts nozīmes

Mākslas

Pieminekļ
u veids
Mākslas
piemineklis
Mākslas
piemineklis
Mākslas
piemineklis
Mākslas
piemineklis
Mākslas
piemineklis
Mākslas
piemineklis

Pieminekļa nosaukums
Altāris Aglonas bazilikā
Ērģeļu prospekts
Aglonas bazilikā
Ērģeles Aglonas bazilikā
Kancele Aglonas bazilikā
Kreisais sānu altāris ar
gleznām Aglonas bazilikā
Labējais sānu altāris ar
gleznām Aglonas bazilikā
Sānu altāri (2) ar
gleznojumiem medaljonos
Aglonas bazilikā
Altāris Bērzgales ( Birţgaļu)
baznīcā
Ērģeļu prospekts
Bērzgales ( Birţgaļu)
baznīcā
Ērģeļes

14. tabula
Datējums
1799
18.gs. II
puse
18.gs. II
puse, 19. gs.
18.gs. beigas
1827
1827
19.gs. sāk.
18.gs. vidus
18.gs. II
puse, 20. gs.
Ip
18.gs. vidus,

30
piemineklis

Bērzgales ( Birţgaļu)
baznīcā

1940

Balstoties uz definīciju, ka kultūras mantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas
saľemti mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē
tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem, kas var
ietvert arī vidi, kura izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā, tad Aglonas pagastā ir arī tādi
kultūrvēsturiski pieminekļi, ko uzskata par nozīmīgiem vietējā mērogā.
Aglonas pagastā ir apzināti 10 vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi, 8 piemiľas zīmes
un 2 muzeji.
Pagasta nozīmes kultūras pieminekļi

N.p.k.

Objekta
veids

Nosaukums

Atrašanās vieta

1.

Arhitektūra

Aglonas ģimnāzija

2.

Arhitektūra

Kameľecas muiţas
apbūve

3.

Arhitektūra

Kameľecas
ūdensdzirnavas

4.

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka

Aglona, Broka
ielā 7
Jaunaglona,
Kameľecas
muiža
Jaunaglona,
Kameľecas
ūdensdzirnavu
teritorija
Jaunaglona,
Kameľecas
ūdensdzirnavu
teritorija

5.

Arhitektūra

6.

Arhitektūra

7.

Arhitektūra

Starodvorje
vecticībnieku nams
Aglonas vidusskolas
internāts, bijusī
skolas ēka
Aglonas
internātvidusskola

8.

Arhitektūra

9.

Arhitektūra

10.

Arhitektūra

A. Broka dzīvojamā
māja
Aglonas ģimnāzijas
vecā ēka
Bērzgales katoļu
mācītājmāja

15. tabula

Notikumu
datējums
1928
18.gs.II.p.20.gs.s.

1873

20.gs.30.g.

Kapiľi
Aglona,
Daugavpils iela
Jaunaglona
Aglona,
Daugavpils ielā
30
Aglona, A.
Broka 3
Bērzgale

Piemiľas vietas Aglonas pagastā

1936
1955
20.gs. 30 gadi
20.gs. 20 gadi
18.gs.II.p.19.gs.

16. tabula
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N.p.k
.
1.

Objekta
apraksts
Vēsturiskais
objekts

2.
3.

Piemiľas zīme
Piemiľas vieta

4.

Piemiľas zīme

5.
6.

Piemiľas zīme
Kapa vietas

7.

Kapa vieta

8.

Piemiľas vieta

Atrašanās vieta

Nosaukums
II. pasaules karā kritušo karavīru
piemiľas vieta
Piemiľas plāksne Aglonas ciema
iedzīvotājiem, kas piedalījās 2. pasaules
karā
Fašisma upuru piemiľas vieta
Rakstnieces un skolotājas Rozālijas
Tabiľas (Neaizmirstules piemiľas
plāksne
Piemiľas zīme A. Brokam
Mūkeľu un mūku atdusas vieta

Aglona
Aglona
Pie Katoļu ģimnāzijas

Rakstnieces un skolotājas Rozālijas
Tabiľas (Neaizmirstules) kapa vieta
Karātavu kakts( 1905)

Aglona, Daugavpils 3
Pie Katoļu ģimnāzijas
Aglonas kapsēta
Aglonas kapsēta
Jaunaglonas parks

Muzeji Aglonas pagastā
N.p.k.
1.
2.

Nosaukums
Jaunaglonas
novadpētniecības muzejs
Maizes muzejs

17. tabula

Atrašanās vieta
Jaunaglonas
arodvidusskola
Aglona, Daugavpils 3

Preiļu rajona teritorijas plānojumā ir atzīmēta vieta ar īpašu vēsturisku vērtību – vēsturiska
ceļa posms Kastīre- Kategrade- Rušona- Kapiľi, kas iet pa pagasta teritoriju.
Problēmas
Aglonas pagastā netiek pilnībā novērtēts kultūras mantojuma ekonomiskais potenciāls, tā
daudzveidīgās izmantošanas iespējas. Kultūras mantojuma objektu izmantošana tūrisma
nozarē arī nav pietiekoši efektīva.
Īpašnieki arheoloģiskos pieminekļus un savā īpašumā esošo kultūras pieminekli uztver kā
apgrūtinājumu.
Kultūras pieminekļu īpašniekam pietrūkst līdzekļu kultūras pieminekļu uzturēšanai.
Uzdevumi
Informācijas zīmju uzstādīšana
Teritoriju tuvākās apkārtnes labiekārtošana un ainaviska izkopšana.
Kultūrvēsturisko objektu apzināšana un to iekļaušana apmeklētāju apskates maršrutos.
Kultūrvēsturisko pieminekļu īpašnieku informēšana un izglītošana.
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Visas kultūrvēsturisko pieminekļu

atrašanās vietas un teritorijas attēlotas kartē Aglonas

pagasta teritorijas esošā un plānotā izmantošana.
1.7. Izglītība un kultūra
Aglonas pagastā ir 4 skolas un 1 pirmsskolas izglītības iestāde. Pagastā ir gan
vispārizglītojošās mācību iestādes (Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Aglonas katoļu
skola), gan arodskola (Jaunaglonas lauksaimniecības skola).
Aglonā ir nodrošināta ārpusskolas un interešu izglītība, darbojas Aglonas bazilikas kora
skola, kur mācās skolēni no vairākām pašvaldībām, ir atvērta Preiļu rajona bērnu mūzikas skolas
filiāle. Skolās nodrošināta interešu izglītību dažādās jomās, - floristika, uzľēmējdarbība, sports u.c.
Aglonas vidusskolā izveidota reģionālā Preiļu datorcentra filiāle, kur notiek datorapmācības
kursi pieaugušajiem. Visas iepriekšminētās mācību iestādes dod plašas iespējas Aglonas pagasta un
apkārtējo pagastu iedzīvotājiem izglītoties, paaugstināt kvalifikāciju, attīstīt savas talanta spējas utt.
Aglonas pagastā ir viena publiskā bibliotēka ar diviem grāmatu apmaiľas punktiem
Saleniekos un Kapiľos. Bibliotēka ir vienīgā vieta pagastā, kur ir brīva pieeja elektroniskajai
informācijai visiem iedzīvotājiem, arī skolēniem, studentiem u.c. bibliotēkas lietotājiem.
Pagasta kultūrvidi veido:
kultūrvides rosības esošie centri – bibliotēkas, kultūras nams, reliģiskās iestādes, skolas,
estrāde. Aglonas novada tūrisma informācijas centrs.
kultūrvides nesēji – kultūras darbā iesaistīto cilvēku organizētās kopas,
kultūrietilpīgās dzīves vēsture un tradīcijas – vietējo iedzīvotāju labprātīga, apzināta
piesaiste zemei, mājai, darbam, dabai un sabiedrībai.
Problēmas
Pieaugošo izglītība ir vāji attīsta, reti notiek pieaugušo apmācība.
Lielais skolu daudzums varētu turpmākajos gados radīt konkurenci starp skolām bērnu
skaita samazināšanās dēļ.
Kultūras pasākumu zems apmeklētības līmenis vājā mārketinga dēļ.
Kultūras pasākumu vienveidība.
Uzdevumi
Vēlams izveidot bērnu mūzikas un mākslas skolu, lai nodrošinātu dažādas bērnu intereses
un paplašinātu piedāvātās iespējas.
Jāveido spēcīga pagasta skola, nostiprinot tās materiālo bāzi, paaugstinot izglītības kvalitāti.
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Uz esošo vispārizglītojošo skolu un arodskolas bāzes organizēt dažāda rakstura pastāvīgus
kursus.
Veidot kultūrizglītības un sporta centru.

1.8.

Infrastruktūra

1.8.1. Ceļi un transports
Aglonas pagasta teritoriju šķērso 1.šķiras valsts autoceļi Preiļi -– Krāslava - Madona (P62) -14
km garumā, Dagda - Aglona (P60)- 7,2 km garumā, 2.šķiras valsts autoceļi Aglona – Višķi (V762),
Aglona – Jaunaglona (V745), Krāslava-Izvalta – Šķeltova - Aglona ––(V636), Kastire - Kategrade Kameľeca - Kapiľi (V744) un pārējie pagasta ceļi (kopskaitā 42). 1. šķiras ceļi ir asfaltēti un tiek
remontēti, bet 2. šķiras asfaltētiem ceļiem nepieciešams melnais segums. Valsts autoceļi Preiļi -–
Krāslava - Madona (P62), Dagda - Aglona (P60), Aglona – Jaunaglona (V745) ir asfaltēti.
Transporta plūsma galvenokārt notiek pa autoceļiem Preiļi -– Krāslava - Madona (P62),
Dagda - Aglona (P60), Aglona – Jaunaglona (V745), Krāslava-Izvalta – Šķeltova - Aglona ––
(V636).
Attālums no Aglonas līdz Rīgai ir 250, Krāslavai - 38 km, Daugavpilij – 58 km, Preiļiem –30
km, Rēzeknei – 55 km.
Aglonas ciemata ielas (kopskaitā 12) un Jaunaglonas ciemata ielas (kopskaitā 4) ir
labiekārtotas un lielākā daļa asfaltētas, ar grunts segumu ir tikai 5 ielas.
Pavisam pašvaldības ceļu garums ir 92,7 km:
A grupa- 81.42 km
B grupa – 11.28 km
Pagasta ceļi (saskaľā ar MK noteikumiem Nr. 346 (prot. Nr. 47.108c) ''Autoceļu valsts
reģistrācijas un uzskaites kārtība''.) iedalās:
A grupa, pašvaldību ceļi, kas nodrošina satiksmi starp apdzīvotām vai savieno
apdzīvotās vietas ar augstākas nozīmes autoceļu tīklu; lieto vairāk nekā 10
mājas.
B grupa, pašvaldību autoceļi, kas nodrošina piebraukšanu ne mazāk kā 3
viensētām vai zemnieku saimniecībām, kurās pastāvīgi visu gadu dzīvo cilvēki;
lieto 3 mājas.
C grupa, pašvaldību autoceļi, kas nodrošina piebraukšanu pie īpašumiem, kuros
cilvēki pastāvīgi nedzīvo (mazāk par 6 mēnešiem gadā) vai kas nodrošina
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piebraukšanu pie mazāk nekā 3 viensētām vai zemnieku saimniecībām; lieto
mazāk nekā 3 mājas.
Pagasta ceļi ar grants segumu tiek regulāri greiderēti un uzturēti. Autoceļu un pagasta ceļu
stāvoklis būtu vērtējams kā apmierinošs, taču ceļu remonts ir nepieciešams, jo mainīgie ziemas
apstākļi un lietus periodi manāmi ietekmē ceļu segumu kvalitāti mazāk nozīmīgos valsts autoceļu
posmos pagasta teritorijā, kā, piemēram, Jaunaglona- Kapiľi. Sekojošiem pagasta ceļiem Jaudzemi

-

Valaiľi,

Salenieki-

Gūteľi-Spīķi,

Salenieki-Matisāni,

Gūteľi-Livdanišķi,

Kapiľi-

Terehova-Borovka, Matisāni- Atšķiras Madelāni-Rutuļi, Sekļi-Šumski, un ielām – Livdānu iela,
Daugavpils iela ir nepieciešami remontdarbi.
Sabiedriskā transporta maršruti aptver praktiski visu pagasta teritoriju. Pašvaldība organizē
papildus autobusu reisus bērnu nogādāšanai uz skolu un atpakaļ uz pagasta attālākajiem nostūriem.
Aglonas pagastā ik dienas ar autobusu satiksmi var nokļūt Jēkabpilī, Preiļos, Krāslavā, Daugavpilī,
Rēzeknē, Dagdā. Trīs reizes nedēļā var nokļūt galvaspilsētā Rīgā.
Galvenais pasažieru pārvadātājs ir Jēkabpils autobusu parka Preiļu filiāle, kaut gan kursē arī
citu autobusu parku autobusi.
Problēmas
Melnā seguma ceļu nelielais īpatsvars.
Māju pievadceļu u.c. zemes ceļu zemā kvalitāte.
Nepietiekamais finansējums ceļu uzturēšanai.
Pielietoto ceļu profilu neatbilstība ES normatīviem.
Uzdevumi:
Grants ceļu kvalitātes uzlabošana.
Melnā seguma īpatsvara palielināšana pašvaldības ceļiem.
Pagasta ceļu apzināšana un profilu pārskatīšana atbilstoši ES normatīviem.
Projektētie remontējamo ceļu posmi Aglonas pagastā

N.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta
summa, LVL

18. tabula
Ieviešanas
laiks 20072013

Vai ir
nepieciešams
tehniskais
projekts

1.

1. šķiras ceļa P62 Krāslava- Preiļi - Madona
seguma atjaunošana 25,07km-32,00 km

297 tūkst .

2008 jā

2.

2. šķiras ceļaV636 Krāslava - Izvalta –
Šķeltova - Aglona grants ceļu asfaltēšana
24,9km -31,5 km

660 tūkst.

2008 jā

3.

2. šķiras ceļa V762 Aglona- Višķi grants ceļu
asfaltēšana 0 km -7,9 km

790 tūkst.

2009 jā
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4.

2. šķiras ceļa V744 Kastīre- KategradeKameľeca- Kapiľi: 1)grants ceļa asfaltēšana
14,29 km - 15,29 km,
2)seguma atjaunošana 15,29-16,8 km,
3)grants ceļa asfaltēšana 16,8 km-24,17 km

100 tūkst.+ 68
tūkst. + 737
tūkst.

2010 jā

5.

Gājēju celiľa ierīkošana Jaunaglonā (1km)

50 tūkst.

2008 jā

6.

Gājēju celiľa ierīkošana Aglonā (1km)

50 tūkst.

2010 jā

40 tūkst.

2011 jā

7.

Daugavpils ielas seguma atjaunošana Aglonā
700m
Kopā

2792 tūkst.

1.8.2. Elektroapgāde
Ar elektroenerģiju ir nodrošinātas visas dzīvojamās mājas, iestādes un saimniecības. Lielākā daļa ir
gaisa 20 kV un 0,4 kV elektropārvades līnijas, taču ir arī apakšzemes kabeļi. 20 kV augstsprieguma
gaisvadu līnijas rada avārijas risku. Jaunu maģistrālo elektropārvades līniju būvniecība Aglonas
pagasta teritorijā netiek plānota.
Aglonas pagasta teritorijā atrodas 2 mazo upju HES, kas novietotas uz Tartakas upes- Cirīšu
HES un Kameľecas HES.
1.8.3. Telekomunikācijas
Aglonas pagastā darbojas 2 telefona centrāles, 2 pasta nodaļas (Aglonas un Jaunaglonas
ciemos). Aglonas pagastā ir samērā augsts telefonizācijas līmenis, jo 50% pagasta iedzīvotāju ir
nodrošināti ar telefona sakariem.

Telefona pieslēgšanas iespējas pastāv jebkuram pagasta

iedzīvotājam, ja vien ir vēlme un maksātspēja. 2005. gadā Aglonas ciemā Lattelekom veica pāreju
no analogās uz ciparu telekomunikāciju līnijām, izvietojot kabeļus, kas uzlaboja pakalpojuma
kvalitāti un iespēju pieslēgties interneta tīklam.
Aglonas pagastā atrodas SIA Latvijas Mobilā telefona bāzes stacija un visā pagasta teritorijā
ir LMT sakaru pārklājums.
Aglonas pagasta atrodas arī SIA TELE 2 bāzes stacija- koordinātes – platums- 56,12861 un
garums 27, 01582, taču pārklājums ir vājāks nekā LMT stacijai.
Aglonā atrodas arī TV uztveršanas tornis, ko var izmantot kabeļtelevīzijas ierīkošanai.
1.8.4. Siltumapgāde
Aglonas ciemā atrodas 3 katlu mājas, Jaunaglonā 2 katlu mājas. Aglonas pagastā
siltumapgādei izmanto akmeľogles un malku. Pie tam malkas izmantošanas īpatsvars pakāpeniski
pieaug. Aglonas un Jaunaglonas ciemos siltumapgāde ir centralizēta, kuru izmanto daudzdzīvokļu
mājas, skolas, kultūras iestādes, bērnudārzs. Aglonas pagasta padome uzbūvējusi katlu māju pie
Aglonas vidusskolas ar videi draudzīgāku kurināmo – malku.
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Daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir pārgājusi uz autonomu apkures sistēmu, kur kā
kurināmo izmanto malku. Lielākā daļa no daudzdzīvokļu mājam ir izveidojušas autonomas apkures
sistēmas. Līdz ar to centralizētas siltumapgādes saimniecības paplašināšana (jaunu apdzīvojamo
platību pieslēgumi) Aglonas un Jaunaglonas ciemos netiek plānota.
Katlu māju apsaimniekotājiem jānodrošina paraugu ľemšanas un emisijas mērīšanas vietas
ierīkošana, kā arī jāievēro citi noteikumi saskaľā ar likumu „Par piesārľojumu un MK
noteikumiem.
Pašvaldībai dabas resursu nodokļa ieľēmumus saskaľā ar likumu „Par dabas resursu
nodokli‖ jāizmanto tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību.
Lai nodrošinātu katlu mājas apkuri ar malku pašvaldībai nepieciešamas teritorijas, kur iegūt
malku, un turpmākai kurināmā materiāla nodrošināšanai - teritorijas apmežošanai.
1.8.5. Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdenssaimniecības

pakalpojumus

līdz ar citiem komunāliem pakalpojumiem ciematā

nodrošina Aglonas pagasta padome. Centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju saľem aptuveni 65% no
visiem Aglonas ciemata iedzīvotājiem. Ūdensapgādei izmanto sešas atsevišķas ūdensapgādes
sistēmas un trīs ūdenstorľus. Ūdensvada garums ir 2000 m. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums ir
gandrīz visām ciema daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un daļai individuālās apbūves sektora ēkām.
ar 721 iedzīvotājiem, sabiedriskās ēkas (skola, bērnudārzs, veikali, kafejnīca, pirts, ambulance u.c.)
administrācijas ēkas (pagasta padome, pasts, AET kantoris, Aglonas mežniecība) un saimniecības
ēkas. Aglonā centralizētais ūdensvads nodots ekspluatācijā 1963.,1977.,1986. gadā. Ūdensvada tīkli
nav sacilpoti, dažādās sistēmas nevar nodrošināt garantētu un kvalitatīvu ūdensapgādi. Ūdens
padeves cauruļvadi sastāv no dažādiem materiāliem, bieži rodas pārrāvumi un ir lielas ūdens
noplūdes.

Artēzisko

urbumu dzeramajā ūdenī ir augsts dzelzs saturs. Ūdensvada tīkli ir

neapmierinošā stāvoklī un ir nepietiekoši attīstīti lai piesaistītu jaunus patērētājus.
Lielā Aglonas ciemata daļā iedzīvotājiem nav pieejami centralizēti ūdensvada pakalpojumi.
Aglonas

iedzīvotāji,

kuri netiek

nodrošināti ar centralizētiem ūdensapgādes pakalpojumiem,

izmanto individuālās grodu akas vai seklus urbumus. Gruntsūdeľu izmantošana ūdensapgādē nav
droša, jo pastāv mikrobioloģiskā piesārľojuma risks. Kopumā Aglonā ir 17 daudzdzīvokļu mājas un
179 individuālas mājas, no kurām 14 daudzdzīvokļu mājas un 11 Līvānu tipa mājiľas un
administratīvās ēkas ir pieslēgtas centrālai ūdens padevei un kanalizācijai.
Aglonas

un Jaunaglonas ciemos darbojas novecojušas bioloģiskās notekūdeľu attīrīšanas

iekārtas (BIO- 200), kuru kopējā jauda ir 200 m3 notekūdeľu diennaktī. Attīrīto notekūdeľu izlaides
vieta – Cirīšu ezers. Jaunaglonā

tā ir Tartakas upe, kas ietek Cirīšu ezerā. Pēdējoreiz attīrīšanas

iekārtas rekonstruētas 1993. gadā. Attīrīšanas iekārtas veido 2 bioloģiskie dīķi, dūľu laukumiem,
notekūdeľu nostādināšanas baseina, kuriem ir 60% nolietojums. Tās ir pārslogotas un, pieaugot
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attīrāmā ūdens apjomam, esošās attīrīšanas iekārtas vairs nespēs nodrošināt visa kanalizācijas ūdens
kvalitatīvu

attīrīšanu.

Jaunaglonas

ciemata

notekūdeľi

tiek

attīrīti

Jaunaglonas

arodskolas

notekūdeľu attīrīšanas iekārtās.
Aglonas pagasta padomei nepieciešams ievērot atļaujas B kategorijas piesārľojošai darbībai
nosacījumus un regulāri izvest notekūdeľus no nekanalizētiem objektiem.
Visi pamatlīdzekļi, kas ir saistīti ar ūdens pakalpojumu sniegšanu atrodas Aglonas pagasta
padomes bilancē. Pamatlīdzekļus sastāda 6 dziļurbumi, no kuriem ūdens tiek sūknēts tikai no 4
(Kalnu ielas, Jaunciema ielas, Daugavpils ielas un Cirīšu ielas dziļurbumi), ūdens torľi, ūdensvads
un ārējie ūdensvada tīkli, sadales aka, atjaunojamās notekūdeľu attīrīšanas iekārtas, ugunsdzēsības
rezervuārs, rekonstruējamā atdzelžošanas stacija, kanalizācijas akas, ārējie kanalizācijas tīkli, fekālā
kanalizācija, kanalizācijas kolektors, ūdenssūkľi, hidranti un skaitītāji. Gadā paceltais ūdens no
visiem urbumiem ir ap 52560m3 /gadā, 144m3/dnn. 38000 m2 , ik gadu Cirīšu ezerā novada ap 32600
m2 notekūdeľu. Privātmājas, kas nav pieslēgtas kopējam kanalizācijas tīklam izmanto nosēdakas ar
izsūknēšanu vai arī āra tualetes. Liela daļa esošo pamatlīdzekļu objekti atrodas uz pašvaldības,
aptuveni 30% Aglonas bazilikai piederošās zemes un 10% citu saimniecību teritorijas.
Daudzi ūdensapgādes urbumi pagasta teritorijā ir iekonservēti, tie, galvenokārt, atrados pie
bijušajām fermām. Kopumā ūdensapgādes urbumu skaits sasniedz 40.
Problēmas
1

Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma ir ļoti novecojusi,

prasa lielus ikgadējos

remontieguldījumus, un nespēj tikt galā ar augstas ūdens kvalitātes nodrošināšanu Aglonas
iedzīvotājiem, tāpēc ūdens uzlabošana un ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana ir viena
no prioritārajām jomām Aglonas un Jaunaglonas ciemā.
2

Ūdens apgādes apsaimniekošanā viena no pagasta prioritātēm ir visu ūdens urbumu stāvokļa
noteikšana.

3

Attīrīšanas iekārtas ir pārslogotas un, tālāk pieaugot attīrāmā ūdens apjomam, vairs nespēs
nodrošināt visu kanalizācijas ūdeľu nepieciešamo attīrīšanas pakāpi. Gan Aglonas ciema,
gan Jaunaglonas ciema attīrīšanas iekārtām ir nepieciešama rekonstrukcija.

4

Nav atrisināts jautājums par notekūdeľu attīrīšanas iekārtu dūľu apsaimniekošana atbilstoši
LR MK nr. 365 „Noteikumi par dūľu un to komposta izmantošanu monitoringu un kontroli‖
prasībām.

5

Liela daļa iedzīvotāju netiek apgādāti ar centralizētu ūdens padevi un izmanto nekvalitatīvus
urbumus.

1

Uzdevumi
Realizēt projektu „Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Aglonas ciemā‖ un pieslēgt apmēram
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34 individuālas mājas, 3 daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā un administratīvās ēkas,
veikalus, autoostu, pastu, pagasta bibliotēku, pirti, trīsstāvu skolas ēku ar internātu, estrādi
un garāžas.
2

Atbilstoši

valsts

programmai

apdzīvotām

vietām

līdz

2000

iedzīvotājiem

sakārtot

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Aglonā un Jaunaglonā, lai novērstu iespējamo
notekūdeľu noplūdi Cirīšu ezerā, saglabātu tā ekosistēmu.
3

Lai samazinātu notekūdeľu piesārľojuma slodzi, jāparedz esošo notekūdeľu attīrīšanas
iekārtu darbības efektivizēšana un rekonstruēšana,

centralizētas kanalizācijas sistēmas

paplašināšana un jaunu patērētāju pievienošana. Notekūdeľu attīrīšanas iekārtās Tartakas
ielas rajonā paredzēt arī ķīmiskā piesārľojuma attīrīšanas iekārtu sekcijas uzstādīšanu.
4

Jāparedz modernu notekūdeľu attīrīšanas tehnoloģiju pielietošana dabas parka teritorijā
(Jaunmuižas pussalā, Jaunciemā), ierīkojot centralizētu notekūdeľu savākšanu, ierīkojot
centralizētu

ūdensvadu

apgādes

sistēmu.(Skat.

shēmu

„Plānotā

ūdensapgādes

un

kanalizācijas infrastruktūra‖)
5

Uzbūvēt vienu ūdenstorni ciemata centrā, kas savienotu Aglonas ciemata patērētājus vienā
sistēmā un nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni Aglonas bazilikas rajonā.

6

Ūdensapgādes urbumu apsekošana, to vietas, īpašnieka precizēšana un urbuma stāvokļa
noteikšana.

7

Pēc urbumu stāvokļu noteikšanas nodrošināt (bezsaimnieka) atveru hermetizāciju un
tamponāžu.

8

Sanitāro aizsargjoslu ap urbumiem ievērošana un izveidošana.

9

Jānodrošina regulāra notekūdeľu izvešana no izsmeļamām bedrēm.
1.8.6. Atkritumu saimniecība
Aglonas

pagasta

pašvaldība

piedalās

2002

gadā

nodibinātajā

SIA

„Atkritumu

apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija‖ (SIA AADSO) darbībā ar 2,7
kapitāla daļām (vienas daļas nominālvērtība 765 Ls). Sabiedrības mērķis ir nodrošināt atkritumu
apsaimniekošanu - savākšanu (tai skaitā šķirošanu, sajaukšanu, apstrādi un izvietošanu, atbilstoši
ekoloģiskajām prasībām reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektā, kurā tiek veidota
vienota atkritumu saimniecība Daugavpils, Preiļu, Krāslavas rajonam, kur pašvaldība ir kapitāla daļu
turētāji (proporcionāli sadzīves atkritumu apjomam), un, kas nodarbosies ar sadzīves atkritumu
apstrādi un noglabāšanu. Aglonas pagasta padome piedalās ISPA projekta ‖Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā‖ līdzfinansēšanā, kura ietvaros izveidots SIA AADSO.
Projekta rezultātā tiks izveidots atkritumu poligons Demenes pagasta „Šakališķos‖.
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Atkritumu

apsaimniekošana

Aglonas

pagasta

notiek

pamatojoties

uz

Dienvidlatgales

reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2005.- 2025. gadam.
Visā Aglonas pagastā teritorijā notiek atkritumu savākšana konteineros un aizgādāšana uz
Maltas atkritumu izgāztuvi. Iegādāti sadzīves atkritumu savākšanas konteineri, atrisināts jautājums
atkritumu savākšanā Aglonas pagastā, kur gan pagasta pašvaldība, gan iedzīvotāji noslēguši
līgumus par atkritumu savākšanu. Vienreiz nedēļā SIA „Dova‖ veic nešķirotu atkritumu savākšanu
pa noteiktu atkritumu savācējtransporta maršrutu un grafiku. Konteinermetodi atkritumu savākšanā
ir atbalstījuši iedzīvotāji un noslēgto līgumu skaits pieaug.
Dzīvnieku apglabāšana ir rajona mēroga problēma, jo veidot mazā pašvaldībā dzīvnieku
apbedīšanas vietu nav efektīvi. Pašlaik kritušos dzīvniekus pēc izsaukuma savāc firma, kas ir
specializējusies kritušo dzīvnieku savākšana un transportēšanā. Pagastā tiek ievērotas sanitārās
prasības kritušo liellopu likvidēšanā saskaľā ar pastāvošo likumdošanu.
Bīstamo atkritumu apjomi, kas rodas mājsaimniecības uzľēmumos ir nelieli, taču pašvaldībā
kopumā summējoties, to kopapjoms ir ievērojams. Aglonas pagasta skolās ir novietoti konteineri
bateriju savākšanai.
Problēmas
1

Daudzas saimniecības, iespējams materiālo apsvērumu dēļ, vēl nav noslēgušas līgumus
par atkritumu izvešanu un tie tiek izmesti pie mājas vai arī piesārľoti meži.

2

Sadzīves

atkritumi tiek

dedzināti krāsnīs,

individuālo

māju

apkures

katlos

un

ugunskuros.
3

Atkritumu un pērnās kūlas dedzināšana pašvaldības teritorijā, it sevišķi pavasara un
rudens periodā.

Uzdevumi
1. Veikt izskaidrošanas darbu iedzīvotāju vidū.
2. Uzstādīt dalītas atkritumu vākšanas konteinerus.
3. Pašvaldībai

sagatavot

sadzīves

atkritumu

apsaimniekošanas

saistošos

noteikumus,

informēt par to iedzīvotājus, kā arī kontrolēt, lai saistošie noteikumi tiktu ievēroti.
4. Risināt jautājumu par bīstamo atkritumu (luminiscējošas spuldzes, šļirces, medikamenti,
termometri, baterijas u.c.) savākšanas iespējām visā pagasta teritorijā.
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II. PERSPEKTĪVĀ TERITORIJAS IZMANTOŠANA
2.1. Aglonas pagasta iekļaušanās reģiona attīstībā
Aglonas pagasts ietilpst Latgales plānošanās reģionā.
5. att. Aglonas pagasta izvietojums Latgales plānošanas reģionā

Aglonas pagasts

Pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma projektu un noteikumu
projektu Par valsts teritorijas apdzīvojuma centru līmeņiem Latvijā ir paredzēti pieci centru līmeľi;
- valsts galvaspilsēta, nacionālas nozīmes, reģionālas nozīmes, novadu nozīmes un vietējas nozīmes
centri. Katram līmenim būs noteikts minimālais pakalpojumu klāsts, labiekārtojuma līmenis un
funkcijas.
Pieturoties pie šīs klasifikācijas Aglonas pagasts pieder pie novadu nozīmes centra, kur ir jāattīsta
izglītības

iestāžu

tīkls,

jāsniedz noteikts

pakalpojumu

klāsts.

Neatkarīgi no

administratīvā

iedalījuma kādā novadā, Aglona kā apdzīvotā vieta spēlēs nozīmīgu lomu lauku dzīvotspējas
saglabāšanā, apkalpojot tuvākos lauku centrus un mazākās apdzīvotās vietas. Turpmāk centru
funkcijas ir jāpastiprina, koncentrējot tajās vietēja līmeľa pakalpojumus un dažādas iestādes.
Novadu nozīmes centros arī turpmāk jānodrošina pieejama vidējā izglītība, saglabājot esošās
specializētas skolas- mūzikas skolas, sporta un mākslas skolas, vidējās profesionālās mācību
iestādes, primārie medicīniskie pakalpojumi un aptiekas, jāattīsta daudzveidīgi kultūras, sadzīves,
finansu pakalpojumi.
Aglonas pagasts Latgales plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma projektā iekļauts kā
visvairāk apmeklētākais tūrisma objekts un tūrisma attīstības teritorija.
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Aglonas pagasta attīstības virzieni ir atbilstoši Latgales plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma
projekta prioritārajiem virzieniem.
Preiļu rajona un Krāslavas rajona izpētes materiālos, pagastu sociāli ekonomisko attīstības
programmu

materiālos,

―Pašvaldību

administratīvi

teritoriālā

iedalījuma

projektā‖

sniegtā

informācija liecina par to, ka realizējot administratīvi teritoriālo reformu Aglonas novads jāveido,
apvienojoties 4 pašvaldībām – Preiļu rajona Aglonas pagastam, Krāslavas rajona Šķeltovas,
Grāveru, Kastuļinas pagastiem, neizslēdzot iespēju, ka Aglonas novadam varētu pievienoties Preiļu
rajona Riebiľu novada

Rušonas pagasts vai arī tā bijusī vēsturiskā teritorija, kas agrāk piederēja

Kapiľu pagastam. (skat. pielikumā karšu diagrammu)
Aglonas novads ar administratīvo centru Aglonā atbilstoši administratīvi teritoriālās reformas
mērķiem var izveidoties par pašvaldību, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
iedzīvotājiem.
2.2. Aglonas pagasta vīzija un attīstības mērķi
Aglonas pagasta nākotnes vīzija:
Pieaug iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības līmenis, aktīva iesaistīšanās sava pagasta
attīstībā un sevis pilnveidošanā.
Izveidota optimāla pašvaldības struktūra, kas realizē iedzīvotāju intereses.
Sakārtota ciematu ūdensapgādes un attīrīšanas sistēma.
Aglona kļūst par sakārtotu kristīgās kultūras centru Latgales novadā un katoļticīgo
centru

visā

Latvijā.

Pieaug

svētceļotāju

un

tūristu

skaits.

Sakārtota

tūrisma

infrastruktūra.
Tiek kopta kultūrainava un saglabāta ekoloģiski tīra vide.
Tiek lietderīgi izmantotas pagasta ūdenstilpes - audzētas saldūdens zivis, vēži, atjaunoti
zivju resursi.
Pagasta veidojas

mazie un vidējie uzľēmumi, kas optimāli izmanto vietējās izejvielas un

resursus, tiek izmantotas apkārtējai videi nekaitīgas tehnoloģijas.
Zemnieku saimniecības pēc platības ir sasniegušas optimālu lielumu, saimniecības ir
specializējušās noteiktas produkcijas ražošanā,
Pagastā ir veidojas kooperatīvi, kas izmanto modernu tehniku un tehnoloģijas savas
produkcijas pārstrādei un realizācijai,
Pagastā optimāli tiek izmantotas brīvdabas estrāde, sporta halle, aktīvās atpūtas centrs,
hokeja

laukums.

Pagastā

rīkotie atpūtas,

svētku un sporta pasākumi piesaista

iedzīvotājus arī no apkārtējiem pagastiem un rajoniem,
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Pagastā tiek rīkotas konferences un semināri par izglītības, tūrisma, kultūras, biznesa un
citu sfēru problēmu sekmīgu risinājumu meklējumiem u.c.
Pagasta attīstības mērķi un uzdevumi
Galvenie pagasta attīstības mērķi:
stabilizēt iedzīvotāju skaitu Aglonas pagasta teritorijā, uzlabojot pagasta iedzīvotāju
labklājības līmeni, veidojot pagastu par veselīgu, kulturālu un sociāli labvēlīgu teritoriju,
veicināt daudzveidīgu tautsaimniecības attīstību, izmantojot vietējos resursus, izejvielas,
iespējas un jau uzkrāto pieredzi, kā arī apgūstot labāko Latvijas un citu valstu pieredzi,
saglabāt un atjaunot pagasta kultūrvēsturisko un reliģisko mantojumu,
nodrošināt labvēlīgu demogrāfiskās situācijas attīstību,
sekmēt iedzīvotāju intelektuālā potenciāla pieaugumu,
sekmēt pagasta sociālās un tehniskās infrastruktūras harmonisku attīstību,
vadīt pagasta attīstības procesu, balstoties uz līdzsvarotas un ilgtspējīgas principiem,
sadarboties ar kaimiľu pagastiem un rajoniem kopīgas attīstības veicināšanā.
Nosprausto mērķu sasniegšanai jārealizē sekojoši pagasta attīstības uzdevumi:
pagasta pašattīstības spēju pilnveidošanas mehānismu izstrāde,
labvēlīgas vides radīšana uzľēmējdarbības attīstīšanā,
strādājošo pārkvalifikācija atbilstoši paredzamajām izmaiľām pagasta tautsaimniecības
struktūrā.
Prioritātes:
1. ekonomika
2. izglītība
3. infrastruktūra
2.3. Būvtiesības
Projektējot, būvējot vai pārbūvējot ēkas un būves, jāievēro Aglonas pagasta apbūves noteikumus,
būvnormatīvus, kuri iekļauti LBN 000- ―Būvnormatīvu sarakstā‖, ugunsdrošības, sanitārās un vides
aizsardzības normas, gāzes un elektrības pieslēgšanas noteikumi, darba drošības un tehniskie
noteikumi.

Būvniecība veicama ievērojot Būvniecības likumu

būvnoteikumus (01.04.1997), kā arī citus

(10.08.1995) un Vispārīgos

saistošus, būvniecību regulējošos normatīvos aktus.

Būvtiesību īstenošanas pārraudzību pagasta teritorijā Aglonas pagasta padome ir deleģējusi Aglonas
būvvaldei.
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2.4. Teritorijas izmantošanas iedalījums -- zonējums
Teritorijas plānojumā izdalīto teritoriju apbūves veidi tiek noteikti un precizēti Apbūves
noteikumos. Paskaidrojumā rakstā dots zonējuma īss raksturojums, norādītas aizsargjoslas un
aprobežojumi tajās. Paskaidrojuma rakstā ir apzīmējumi gan teritorijas esošai, gan plānotai
izmantošanai. Šie apzīmējumi atbilst grafiskajā daļā pievienotajām kartēm:
1. Aglonas ciema teritorijas pašreizējā izmantošana

mērogā 1:5 000

2. Jaunaglonas ciema teritorijas pašreizējā izmantošana

mērogā 1:5 000

3. Aglonas pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas 1:10 000
3. Aglonas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas
4. Aglonas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
5. Jaunaglonas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

mērogā 1:10 000

mērogā 1:5 000
mērogā 1:5 000

Saskaľā ar izstrādāto pagasta attīstības programmu, uzrādītajiem mērķiem un rīcības
plāniem, Aglonas pagasta teritorijas plānojumā tiek izdalītas sekojošas teritorijas, to izmantošanas
mērķi un nosacījumi teritorijas izmantošanai.
2.5. DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS
6.att.

Teritorijas
pašreizējā un
plānotā
izmantošana

Teritorijas
plānotā
Teritorijas
izmantošana
plānotā
izmantošana

2.5.1. Savrupmāju (ģimenes) apbūves teritorijas
(DzS)
Aglonas

pagasta teritorijas plānojumā apbūves teritorijas izdalītas atbilstoši esošajai

situācijai. Plānotajai dzīvojamo māju apbūvei teritorijas noteiktas Aglonas un Jaunaglonas ciema
robežās.
Teritorijas pamatizmantošanas mērķi ir savrupmāju (brīvi stāvošu vienas vai vairāku ģimeľu
dzīvojamo māju) apbūve. Minimālais zemes gabala pieļaujamais dalīšanas lielums tiek noteikts
2500m2 vai 600 m2 dvīľu mājām, ja ar detālo plānojumu nav noteikts citādi. Teritoriju attīstība
īstenojama, ievērojot šādas vadlīnijas:
nodrošinājums ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām (ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli vai lokālas attīrīšanas iekārtas ēku grupām);
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apbūves blīvuma atbilstība apbūves veidam,

nepieļaujot ģimenes māju (savrupmāju)

būvniecībai zemes gabalu dalīšanu mazākos par teritorijas plānojumā noteikto minimālo
zemes gabala lielumu, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.
ceļu/ielu parametru (profilu) izveide.
Aglonas, Rušona ezera piekrastes aizsargjoslā minimālā jaunveidojamā zemes īpašuma
platība nedrīkst būt mazāka par 1,5 ha lielu vienlaidu platību, izľemot zemes reformas
gaitā likumīgi izveidotos īpašumus (AL.).
Saskaľā ar MK noteikumiem Nr. 415 (22.07.2003.), dabas parka ― Cirīša ezers ― un
Jaunaglonas parka teritorijā netiek pieļauta zemes reformas gaitā izveidoto zemes
īpašumu/ lietojumu sadalīšana jaunos zemes īpašumos / lietojumos, kuri ir mazāki par
10 ha.
Būvniecība Cirīša dabas parkā ciemata robežās un pieļaujama tikai atbilstoši teritorijas
plānojumam un detālplānojumam, kas rakstiski saskaľots ar reģionālo vides pārvaldi, kā arī
ievērojot citus MK noteikumos Nr. 415 (22.07.2003.), citos normatīvajos aktos un dabas
aizsardzības plānos noteiktos aprobežojumus.
2.5.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas
(DzD)
Teritorijas plānojumā izdalītas atbilstoši esošajai situācijai - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apbūves teritorijas Aglonas un Jaunaglonas ciemos. Perspektīvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
celtniecība Aglonas pagasta teritorijā netiek plānota.
2.6. PUBLISKAS APBŪVES TERITORIJAS
7. att.

Teritorijas
pašreizējā un
plānotā
izmantošana

Teritorijas
plānotā
izmantošana

2.6.1. Sabiedrisko objektu apbūves teritorija
Teritorijas izdalītas ar mērķi veicināt pagastā pieejamo zemesgabalu, kur primārā zemes, ēkas un
būves vai tās daļas izmantošana kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts
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un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes vai citas
līdzīgas nekomerciālas iestādes. Teritorijas apbūvi nosaka Apbūves noteikumi.
Būvniecība Cirīša dabas parkā ciemata robežās pieļaujama tikai atbilstoši teritorijas plānojumam
un detālplānojumam, kas rakstiski saskaľots ar reģionālo vides pārvaldi, kā arī ievērojot citus MK
noteikumos Nr. 415 (22.07.2003.),citos normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānos noteiktos
aprobežojumus.
2.6.2. Darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija
Teritorijas izdalītas ar mērķi veicināt pagastā pieejamo pakalpojumu klāsta paplašināšanos un
pieejamību,

uzľēmējdarbības

dažādošanos.

Teritorijas

izdalītas

valsts,

pašvaldības,

reliģisku,

izglītības u.c. nekomerciāliem objektiem, kā arī darījumu iestādēm un mazumtirdzniecības un
pakalpojumu objektiem.
Teritorijas apbūvi nosaka Apbūves noteikumi. Teritoriju attīstība īstenojama, ievērojot šādas
vadlīnijas:
nodrošinājums ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām (ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli vai lokālas attīrīšanas iekārtas ēku grupām);
apbūves blīvuma atbilstība apbūves veidam,
ceļu/ielu parametru (profilu) izveide.
Būvniecība Cirīša dabas parkā ciemata robežās pieļaujama tikai atbilstoši teritorijas plānojumam un
detālplānojumam, kas rakstiski saskaľots ar reģionālo vides pārvaldi, kā arī ievērojot citus MK
noteikumos Nr. 415 (22.07.2003.),citos normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānos noteiktos
aprobežojumus.
2.7. RAŢOŠANAS APBŪVES TERITORIJAS
8. att.

Teritorijas
pašreizējā un
plānotā
izmant

Teritorijas
plānotā
izmantošana

3.1.1. Raţošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijas
Teritorijas plānojumā izdalītas ražotľu teritorijas atbilstoši situācijai – esošie funkcionējošie,
kā arī darbību pārtraukušie rūpnieciskās un lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas objekti
(fermas, darbnīcas, gateri, u.c. saimnieciskie objekti un to tuvākās apkārtnes teritorijas).
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Teritorijas plānojumā galvenais izmantošanas mērķis šīm teritorijām tiek noteikts rūpniecisko un
lauksaimniecisko u.c. ražotľu uzturēšana un darbības paplašināšana un jaunu ražotľu izveidošana.
Ražotľu būvju celtniecības projekti jāsaskaľo likumdošanā noteiktajā kārtībā.
3.1.2. Raţošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas
Teritorijas plānojumā izdalītas ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorija atbilstoši situācijai.
Teritorijas plānojumā galvenais izmantošanas mērķis šīm teritorijām tiek noteikts rūpniecisko un
lauksaimniecisko u.c. ražotľu uzturēšana un darbības paplašināšana un jaunu ražotľu izveidošana,
kā arī dažāda rakstura darījumu iestāžu izveidošana.
Ražotľu būvju celtniecības projekti jāsaskaľo likumdošanā noteiktajā kārtībā.
3.1.3. Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorija
Teritorijas plānojumā izdalītas tehniskās apbūves teritorijas ietver esošos funkcionējošos, kā
arī darbību pārtraukušos valsts un pagasta inženierkomunikāciju objektus (attīrīšanas ietaises,
mehāniskās darbnīcas, u.c. saimnieciskie objekti un to tuvākās apkārtnes teritorijas). Teritorijas
plānojumā galvenais izmantošanas mērķis šīm teritorijām tiek noteikts ražotľu uzturēšana un
darbības paplašināšana.
Ražotľu būvju celtniecības projekti jāsaskaľo likumdošanā noteiktajā kārtībā.
2.8. NEAPBŪVĒTĀS TERITORIJAS, VAI TERITORIJAS AR ZEMU APBŪVES
BLĪVUMU
9. att.
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2.8.1. Dabas parku, skvēru, labiekārtotu apstādījumu teritorijas
Sabiedrībai pieejamas ar augiem apaudzētas un koptas sabiedrisko apstādījumu teritorijas, kur
neiegūst produkciju, un kas ietver parku, dārzu un skvēru stādījumus, kā arī ar rekreāciju saistītas
būves;
Sabiedrībai brīvi pieejamas labiekārtotas mežu un citu zaļo stādījumu teritorijas, kas ietver mežus,
mežaparkus, dabas liegumus, aizsargstādījumus un kapsētas, kā arī ar attiecīgo izmantošanu
saistītas būves.
2.8.2. Dabas teritorijas
Teritorijas plānojumā plānotajā (atļautajā) izmantošanā izdalītas plānotās dabas

teritorijas -

neapbūvētas un neapbūvējamas teritorijas ar daļēji vai pilnīgi dabisku veģetāciju (piemēram, pļavas,
mitrāji,

meži,

mežaparki,

birzis,

purvi)

kuras

netiek

intensīvi

koptas,

labiekārtotas

un

apsaimniekotas. Šo teritoriju kompleksā ietver arī tajās izvietotās sabiedrībai pieejamās ūdenstilpes
un ūdensteces. Šo teritoriju izmantošana saistīta ar ekstensīvu brīvdabas atpūtu, dabas tūrismu un
dabas aizsardzību.
Dabas teritorijas izmanto dabas taku ierīkošanai, autostāvvietām, sporta iekārtu izvietošanai.
2.8.3. Tūrisma un rekreācijas teritorijas
Teritorijas plānojumā izdalītas tūrisma un rekreācijas teritorijas ar mērķi attīstīt tūrisma
nozari un nodrošināt rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un viesiem. Teritorijas izdalītas atbilstoši
esošai situācijai un plānojumā galvenais izmantošanas mērķis tiek noteikts ar lauku tūrismu, atpūtu
un sportu saistītai izmantošanai un šiem izmantošanas veidiem nepieciešamo sabiedrībai pieejamo
būvju - viesu māju, kempingu un citu rekreācijas un sporta objektu – būvniecībai paredzētās
teritorijas. Peldvietu, izziľas vai atrakciju taku, velomaršrutu ierīkošana var skart arī blakus esošo
pagastu teritorijas. Aglonas pagastā tūrisma un rekreācijas teritorijas izvietotas ap esošajām tūrisma
mītnēm un atpūtas vietām. Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā Latgales augstiene
Ezerzeme, kur ietilpst arī Aglonas pagasts, ir noteiktas kā īpašas tūrisma attīstības teritorijas ar
galveno uzsvaru uz kultūras un rekreācijas tūrismu.
Ja rekreācijas teritorija pārklājas ar teritorijām, kur ir cits pamatizmantošanas veids –
lauksaimniecības, mežu un ūdens teritorijām - realizējot šos izmantošanas veidus, jāsaglabā
rekreācijas teritoriju rekreatīvo un ainavisko vērtību.
2.8.4. Kapsētu teritorijas
Pagasta teritorijā atrodas 10 darbojošās kapsētas, no kurām lielākā daļa ir Aglonas bazilikas draudzes
īpašums.
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KAPI AGLONAS PAGASTA TERITORIJĀ
NR.

NOSAUKUMS :

ATRAŠANĀS VIETA

1.

AGLONAS

2.

BĒRZGALES

3.

STARODVORJES

4.

DZERKAĻU

s. DZERKAĻI

5.

ATŠĶIRKAS
MADELĀNU

s. ATŠĶIRAS MADELĀNI

6.

LEITĀNU

s. LEITĀNI

7.

GŪTEĽU

s.GŪTEĽI

8.

SGAJEVSKU

9.

KUKARU

s. KUKARI

10.

VALAIĽU

s. VALAIĽI

AGLONA
s. BĒRZGALE
S. STARODVORJE

s.SGAJEVSKI

19. tabula
ĪPAŠNIEKS
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas pagasta
padome
Aglonas bazilikas
draudze
A Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas
draudzei
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas
draudze

Teritorijas plānojumā plānota jaunu kapu izveidošana blakus Aglonas ciema robežai Zaikovščinas ciemā, sakarā ar to Aglonas kapos samazinās brīvo apbedījumu vietu skaits. Kapu
aizsargjoslas un aprobežojumus skatīt nodaļā par aizsargjoslām.
2.8.5. Ainaviski augstvērtīgās teritorijas
Ainava ir dabas un cilvēku veidots vietējs klimata, ūdeľu, veģetācijas un dzīvnieku, augšľu,
to iežu un reljefa formu, kā arī zemes lietojuma veidu, apbūves un citu elementu ģeogrāfiskais
sakopojums un izkārtojums uz zemes. Jānodrošina ainavisko vērtību vizuālu pilnveidošanu., ainavai
raksturīgo elementu harmonijas saglabāšanu. Ainavu apsaimniekošanai un aizsardzībai jāsekmē
iedzīvotāju vēlmi saimniekot šajā ainavā, netraucējot teritorijas attīstībai. Apsaimniekošana ietver
sevī arī ceļotāju un tūristu piesaisti šim teritorijām. Ainaviski augstvērtīgās teritorijas ir izvietotas
gar ūdenskrātuvēm.
Ainaviski augstvērtīgo teritoriju aizsardzībai nepieciešams:
Noteikt šo teritoriju attīstības prioritātes.
Noteikt , kuri elementi ir aizsargājami.
Izstrādāt ainavu kopšanas un labiekārtošanas plānus.
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Ainavu

aizsardzības

jautājumu

iestrādāšana

mežierīcības

projektos

un

apmežošanas

gadījumos.
Aizliegums izvietot piesārľojošos objektus, vizuāli neiederīgus objektus.
Iedzīvotāju izglītošana ainavu veidošanas un aizsardzības jautājumos.
Ieinteresēt zemes īpašniekus uzlabot ainavu kvalitāti.
2.8.6. Cirīšu HES regulējamās ūdens svārstību teritorijas
Cirīšu HES ūdenskrātuvei ūdens līmeľu svārstību teritorijas izveidojas starp ūdens objekta
minimālā un maksimālā ūdens līmeľa svārstībām. Tās

izdalītas apsaimniekojamo zemju robežās un

noteiktas ūdenstilpju aizsargjoslās. Šajā teritorijā ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt
gados (tas ir līdz 1% applūduma zonai) aizliegts celt ēkas un būves.
Augstākais (maksimālais) ūdens uzstādinājuma līmenis regulējamai ūdenskrātuvei tas ir ūdens
līmenis , kurš īslaicīgi pieļaujams ūdenskrātuvē palu vai plūdu laikā un kurš rodas ūdenskrātuvē pa
pilnībā atbrīvotām novadbūves ailām izvadot caurplūdumu.
Minimālais mazūdens ūdenskrātuves pieļaujamais līmenis- 141, 00 m B. S.
Maksimālais pieļaujamais – 143, 50 m B. S.

2.9.

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas
(DT)
Teritorijas veido zemesgabali ar vai bez ēkām un būvēm, kur statusu nosaka Latvijas

Republikas likumi un citi tiesību akti par īpaši aizsargājamām teritorijām, kā arī dabas parka „Cirīša
ezers‖ MK individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, bet sekundārais -citas šajā
teritorijā atļautās izmantošanas. Teritoriju apbūve Cirīša parkā ir saskaľojama ar Vides Reģionālo
pārvaldi.
10. att.
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Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un objekti Aglonas pagastā :
Dabas parks “Cirīša ezers “
Dabas liegums “ Cirīša ezera salas”
Dendroloģiskais stādījums – “Jaunaglonas parks”
Dižkoks- Fintmuižas ozols (skat.11.tab.)
Dižkoks- Fintmuiţas ozols (skat.11.tab.)
Dižkoks – Jaunaglonas apse (skat.11.tab.)
Dižkoks – Jaunaglonas apse (skat.11.tab.)

Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ir noteiktas aizsargjoslas un aprobežojumi tajās. (skat. nodaļu
par aizsargjoslām)
Šajās teritorijās pirmpirkuma tiesības pieder valstij. Dabas parkā un liegumā aizliegts sadalīt zemes
vienībās, kas mazākas par 10 ha. Cirīša ezera dabas aizsardzības plāns ir saistošs visu līmeľu
teritorijas plānojumiem un apsaimniekotājiem.
MK noteikumi 415 (22.07.2003) nosaka arī citus aprobežojumus dabas parkā, kas aizliedz pļaut
virzienā no lauka malām uz centru, nosusināt purvus, dedzināt sauso zāli un niedres, izľemot
gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas
pasākumu veikšanai un rakstiski saskaľots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas
nav, ar reģionālo vides pārvaldi, cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē, nobraukt no ceļiem
un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem un pajūgiem pa
meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību
vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli
ierīkotām vietām, izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēľu lasīšanā, uzstādīt
vēja ģeneratorus, pieļaut suľu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurľa, izľemot medības un
valsts robežas apsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību, celt un
ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izľemot gadījumus, ja tas
nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un
rakstiski saskaľots reģionālo vides pārvaldi.
Bez rakstiskas saskaľošanas ar reģionālo vides pārvaldi organizēt brīvā dabā masu sporta,
izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku, veikt zemes transformāciju
un mainīt zemes lietošanas mērķi, veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu
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inženierbūvju restaurāciju,

renovāciju vai rekonstrukciju,

ierīkot izziľas,

atpūtas un tūrisma

infrastruktūras objektus, ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;
rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī
rallijus, treniľbraucienus un izmēģinājuma braucienus, cirst kokus sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē
pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bez rakstiskas saskaľošanas ar reģionālo vides pārvaldi.
Būvniecība

dabas

parkā

pieļaujama

atbilstoši pašvaldības

teritorijas

plānojumam,

rakstiski

saskaľojot ar reģionālo vides pārvaldi, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā
noteikto kārtību un ierobežojumus. Būvniecība Cirīša dabas parkā ciemata robežās pieļaujama tikai
atbilstoši teritorijas plānojumam un detālplānojumam, kas rakstiski saskaľots ar reģionālo vides
pārvaldi, kā arī ievērojot citus MK noteikumos Nr. 415 (22.07.2003.),citos normatīvajos aktos un
dabas aizsardzības plānos noteiktos aprobežojumus. Izstrādājot detālplānojumus jāparedz vidi
saudzējošu notekūdeľu attīrīšanas tehnoloģiju pielietošana dabas parka teritorijā (Jaunmuižas
pussalā, Jaunciemā), nākotnē paredzot ierīkot centralizētu notekūdeľu savākšanu un centralizētu
ūdensvadu apgādes sistēmu.
Lai nodrošinātu aizsargājamo koku saglabāšanu un nodrošinātu to augšanas apstākļus, 10 m
rādiusā, bet, ja vainaga projekcija ir lielāka, tad vainaga projekcijas platumā, aizliegta visa veida
darbības, kas var ietekmēt koka augšanu un attīstību, t.sk. bojāt zemsedzi, mainīt hidrorežīmu utt.
Zemes lietotāji (īpašnieki) kuru teritorijā ir aizsargājami koki, ir atbildīgi par to saglabāšanu
- nedrīkst pieļaut zaru laušanu, mizas bojāšanu, dobumu dedzināšanu, u.c. koka augšanas apstākļu
pasliktināšanu. Ja nepieciešams, jāierīko koka stumbra balsti, jānostiprina zari, dobumi jāiztīra no
trupes un jāuztur vēdināmi, novēršot ūdens iekļūšanas iespējas dobumā (piesienot virs dobuma
pārkari – nojumīti).
Koka veselības stāvokļa pasliktināšanās vai bojā ejas gadījumā nekavējoties jāpaziľo
pašvaldībai un Reģionālajai vides pārvaldei. Koka bojāejas gadījumā tā nociršana nav pieļaujama
bez Reģionālās vides pārvaldes piekrišanas.
Pagasta teritorijā var tikt noteikti mikroliegumi vērtīgo augu, dzīvnieku un meža biotopu
aizsardzībai un bioloģiski vērtīgo zālāju teritorijas lauksaimniecības un meža zemēs.
Mikroliegumu veidošanu nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums, Meža likums un tiem
pakārtotie normatīvie akti.
(02.02.2001.)

„Mikroliegumu

Nozīmīgākie no
izveidošanas,

tiem ir Ministru kabineta noteikumi Nr.
aizsardzības

un
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apsaimniekošanas noteikumi‖ un

Ministru kabineta noteikumi Nr. 421 (05.12.2000.) „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu
veidu sarakstu‖. Mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai
biotopa pastāvēšanu.
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2.10. SPECIĀLĀS TERITORIJAS
11. att.

2.10.1.Rekultivējama potenciāli piesārľotā teritorija
Teritorijas izdalītas ar mērķi nodrošināt šo teritoriju apzināšanu un iedzīvotāju pasargāšanu
no piesārľojuma kaitīgās ietekmes. Aglonas pagasta teritorijā potenciāli piesārľotās teritorijas ir tās,
kur atrodas vai atradušās amonjaka mucas, minerālmēslu noliktavas, degvielas uzpildes stacijas.
Potenciāli piesārľotās teritorijas ir arī kapsētas un kanalizācijas notekūdeľu savākšanas un
attīrīšanas iekārtu teritorijas. Potenciāli piesārľoto teritoriju sarakstu skat. 10. tabulā. Potenciāli
piesārľoto teritoriju numerācija tabulā atbilst numerācijai kartē. Potenciāli piesārľotās teritorijas ir
jāuztur kārtībā, jānovērš piesārľojuma nokļūšana augsnē vai gaisā. Uzsākot jaunu darbību ir
nepieciešams veikt augsnes un gruntsūdeľu piesārľojuma analīzi. Īpašniekiem, kuru teritorijā
atrodas potenciāli piesārľotās teritorijas, bet tur vairs nenotiek attiecīga darbība, teritorijas ir
jāsakārto,

piesārľojums ir jālikvidē atbilstoši vides aizsardzības institūciju nosacījumiem un

normatīvo aktu noteiktā kārtībā.
Potenciāli piesārľoto teritoriju sanitārās aizsargjoslas skatīt nodaļā par aizsargjoslām.
Rekultivējamā teritorija ir jāsakopj, ēku drupas un nebeigtās ēkas ir jānojauc, vide ir jāsakārto.
2.10.2. Aglonas starptautiskās svētvietas aizsardzības zona
Ar LR likumu Aglonas pagasta teritorijā kopš 1995. gada noteikta starptautiskas nozīmes svētvieta
Aglonā, kas ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa- kultūras piemineklis un reliģisku
svētceļojumu vieta. Aglonas svētvietā ietilpst:
1.

bazilikas sakrālās ēkas,

2.

svētavots,
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3.

klosteris,

4.

sakrālais laukums,

5.

Aglonas kapsēta.

Reizē šis likums nosaka, ka Aglonas svētvietas aizsardzības zonā ietilpst citas Aglonas
bazilikai piederošās zemes, ēkas un būves.
Aglonas pagasta padome ir noteikusi Aglonas svētvietas aizsardzības zonas teritoriju, kurā ietilpst
Aglonas svētvieta, kas sakrīt ar valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritoriju un Aglonas bazilikai
piederošās zemes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā.
Teritorijas plānojumā ir izdalīta svētvieta un svētvietas aizsardzības zona, kur ir noteikti
aprobežojumi:
1. nav pieļaujama ar Aglonas svētvietas apmeklēšanu saistītu nodevu noteikšana;
2. tā izmantojama vienīgi reliģiska un garīga rakstura pasākumiem, kurus nosaka katoļu
baznīcas vadība
3. uzľēmējdarbība jāsaskaľo ar Aglonas bazilikas draudzi;
4. to apsaimnieko Aglonas bazilikas draudze.
1999.gada 24.augustā izdoti MK Nr. 296. „Fizisko un juridisko personu uzturēšanās kārtība
Aglonas svētvietas aizsardzības zonā‖, kas nosaka, ka:
Ēku un būvju rekonstrukcija un atpūtas un izklaides vietu ierīkošana aizsardzības zonā veicama
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ar Aglonas bazilikas draudzes rakstisku atļauju.
Izmaiľas aizsardzības zonas ainavā (kailcirtes, ainaviski izteiksmīgu atsevišķu koku vai koku
grupu izciršana, ieleju, gravu, upju, ezeru vai citu ainavas elementu izmaiľas) veicamas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ar Aglonas bazilikas draudzes rakstisku atļauju.
Savvaļas augu un dzīvnieku (zivju) ieguve (medības un zveja) aizsardzības zonā ir atļauta
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ar Aglonas bazilikas draudzes rakstisku atļauju.
Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un izklaidei paredzētām precēm un šo preču
reklāma aizsardzības zonā ir atļauta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ar Aglonas
bazilikas draudzes rakstisku atļauju.

2.10.3. Applūstošās teritorijas
Aglonas pagasta teritorijā tās noteiktas pēc esošās situācijas un attēlotas plānotās situācijas
kartēs. Plūdi šajās teritorijas var radīt nopietnu risku un draudus ceļu infrastruktūrai, arī iedzīvotāju
īpašumam. Pavasara , rudens periodos, kā arī ilgstoša lietus laikā nepieciešama šo vietu kontrole.
Šajās teritorijās nav pieļaujama ilglaicīgu ēku būve.
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2.10.4. Degradētās teritorija
Degradētās teritorijas Aglonas pagasta teritorijā
NUMERĀCIJ
A ESOŠĀS
SITUĀCIJAS
KARTĒS

ATRAŠANĀS VIETA

ESOŠĀ
IZMANTOŠANA

19. tabula
PLĀNOTĀ
IZMANTOŠANA

55
1.

Šķūľi pie Tartakas ielas

2.

Nepabeigta celtniecība pie
Livdānu ielas

3.

Jaunaglona drupas pie
šķūnīšiem(Rušonas iela)

4.

Meža teritorijas

5.

Putnu fermas drupas EzeraUkinos
Sekļu fermas drupas

6.

Rutulišku pīļu fermas drupas

Lauksaimniecības
teritorijas

7.

Rutulišķu teļu fermas drupas

8.

Terehovas fermas drupas

9.

Gatera teritorija Livdānos

Lauksaimniecības
teritorijas
Lauksaimniecības
teritorijas
Lauksaimniecības
teritorijas

10.

Spīķu fermas drupas

Lauksaimniecības
teritorijas

11.

Kundzinišķu fermas drupas

Lauksaimniecības
teritorijas

12.

Lopotu fermas drupas

13.

Voguļu fermas drupas

Lauksaimniecības
teritorijas
Lauksaimniecības
teritorijas

14.

Livdānu fermas drupas

15.

Pīļu fermas drupas Kapiľos

16.

Kartupeļu noliktava Aglonā
(BAM), pamesta ēka

17.

Kameľecas dzirnavas

18.

Kunga māja

19.

Daugavpils ielas

Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Lauksaimniecības
teritorija

Lauksaimniecības
teritorijas

Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Lauksaimniecības
teritorijas
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
teritorija
Sabiedrisko objektu
apbūves teritorija
Daudzdzīvokļu

Tūrisma un
rekreācijas teritorija
Darījumu un
sabiedrisko
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Tūrisma un
rekreācijas teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Rekultivējamā
teritorija
Lauksaimniecības
teritorijas
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Rekultivējamā
teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Rekultivējamā
teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
apbūves teritorija
Ražošanas un
darījumu objektu
apbūves teritorija
Sabiedrisko objektu
apbūves teritorija
Daudzdzīvokļu
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daudzdzīvokļu mājas
20.

Katlu mājas Brokā ielā

21.

Saimniecības ēkas Broka
ielā

22.

Katlumāja pie katoļu
ģimnāzijas

23.

Pamesta māja pie Cirīšu
HES
Pamesta māja ar apkārtni pie
Svētavota
Ūdenstornis Cirīšu ielā

24.
25.

dzīvojamās apbūves
teritorijas
Tehnisko un
saimniecisko objektu
teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
teritorija
Lauksaimniecības
teritorijas
Lauksaimniecības
teritorijas
Tehnisko un
saimniecisko objektu
teritorija

dzīvojamās apbūves
teritorijas
Tehnisko un
saimniecisko objektu
teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
teritorija
Lauksaimniecības
teritorijas
Tūrisma un
rekreācijas teritorija
Tehnisko un
saimniecisko objektu
teritorija

Teritorijas izdalītas ar mērķi nodrošināt šo teritoriju apzināšanu un vides sakārtošanu.
Teritorijas izdalītas pie esošās izmantošanas. Šīs teritorijas bojā ainavu, samazina īpašumu vērtību un
mazina iedzīvotāju rekreācijas iespējas. Teritorijas ir rekultivējamas, sagruvušie vai nepabeigtie
objekti ir jānojauc.
Pēc rekultivācijas teritorijas izmantojamas atbilstoši pārējās zemes vienības vai to ietverošo
zemju plānotai (atļautai) izmantošanai.

2.10.5. Derīgo izrakteľu ieguves teritorijas
Pagasta teritorijā atrodas 16 lielas smilts un grants atradnes (skat. pielikumu), no tām
izmantoti 6 karjeri. (skat. 20. tab.) Turpmākajā plānošanas periodā ir plānots paplašināt esošo
karjeru teritorijas atradľu robežās, apgūt arī Silkalnu II atradni. (skat. 21.. tab.)
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Aglonas pagasta smilts-grants un smilts karjeri
Krājumi, tūkst. m3 ,
2005.01.01.
Nr.
p. Nosaukums
k.
1.
2.

Plat
ība
ha

Ansveriľi

5,7

Gūteľi(Gūteľu
– Ezerkalnu
atradne)

9,1

„Līgas”
(Gūteľu –
Ezerkalnu
atradne)

87,6

Meiruļi
Puzanišķi

3.

4.
5.
6.

izpētītie
A
268,32

novērtētie

Prognozētie

N

P

Izpē
tes
gads

Izmantošanas
nozares,
kurām
atradnes
pētītas

ceļu būvei

-

-

1982

2

-

-

1972

2319,4

2310,5

2

3

-

1,9

230,43

-

-

2,7

105,32

-

-

1

408,58

20. tabula

Īpašnieks

Pašvaldība, kad.nr.
7642-005-0166
Pašvaldība, kad.nr.
7642-006-0034

būvniecībai,
ceļu būvei

J. Kaļva, kad
.nr.7642-006-0136;

1982

būvniecībai,
ceļu būvei

1991

Būvniecībai,

Pašvaldība, kad.nr.
7642-010-0124
J. Kaļva, kad
.nr.7642-011-0193

1985

Ansveriľi

Kartēs ir atzīmēta karjeru esošās izmantošanas teritorijas, kā arī plānotā izmantošana derīgo
izrakteľu atradľu robežās. Tikai šajās teritorijās ir atļauta derīgo izrakteľu ieguve.

Plānoto karjeru teritorijas

N.p.k.
1.

Atradnes nosaukums
Gūteľu – Ezerkalnu atradne

Atradni 2004.gadā izstrādāja SIA ―Meliors krauja‖.
Krājumi doti 1985.01.01.
Krājumi doti 1998.g. pēc Vides valsts inspekcijas datiem.
1
2

21.tabula

Kadastra numurs
76420060035, 76420060034
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2.

Ansveriľu atradne

76420100124

3.

Silkalni II

76420110082

4.

Puzanišķi

76420110193

5.

Meiruļi

76420050166

Karjeru izstrāde veicama atbilstoši likumam ―Par zemes dzīlēm‖ (02.05.96.) un MK
noteikumiem nr. 449 (21.07.05.) ―Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteľu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā
kārtība‖. Objektiem jāatbilst valsts vides aizsardzības institūciju noteiktajām prasībām.
Teritorijas, kur ir plānota, bet nav uzsākta derīgo izrakteľu ieguve, drīkst izmantot atbilstoši
līdzšinējam zemes lietošanas mērķim, izľemot apbūvi. Pēc derīgo izrakteľu karjeru ekspluatācijas
beigām, teritorijām jāveic rekultivācija.
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2.11. LĪNIJBŪVJU TERITORIJAS
(L)
Teritorijas izdalītas ar mērķi nodrošināt pagasta iedzīvotājiem infrastruktūras kvalitatīvu
darbību un attīstību. Līnijbūves teritorijas izdalītas atbilstoši esošai situācijai. Galvenais zemes un
būvju izmantošanas veids ir valsts, pašvaldības, citu resoru inženiertehniskās apgādes tīklu ūdensapgādes,

kanalizācijas,

drenāžas,

telekomunikāciju,

elektroapgādes

un

citas

tehniskās

infrastruktūras tīklu, būvju un objektu izvietojuma teritorijas un objekti, kā arī transporta
infrastruktūras uzľēmumi.

Pašvaldībai jānodrošina attīrīšanas iekārtu darbība un kanalizācijas

notekūdeľu septiķu tīrīšana. (skat. „Plānoto ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras shēmu‖).

12. att .
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Teritorijas plānojuma periodā jāveic notekūdeľu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Aglonā
un Jaunaglonā, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas plāna izstrādāšanu, paredzot notekūdeľu
savākšanas sistēmu rekonstrukciju un jaunu patērētāju pieslēgšanu minētajos ciemos.
Teritorijas plānojumā attēlots pagasta teritorijas ceļu tīkls (valsts autoceļi, pašvaldības ceļi
un ielas) un inženiertehniskās apgādes tīkli maģistrālās elektropārvades un sakaru līnijas.
Saskaľā

ar

Aizsargjoslu

likumu,

inženierkomunikāciju

tīkliem un objektiem tiek

noteiktas

aizsargjoslas (skat .nodaļu „Aizsargjoslas‖).
To platums, aprobežojumi, aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles nosacījumi ir
spēkā

saskaľā

ar

"Aizsargjoslu

likumu" un

MK

apstiprinātajām aizsargjoslu

noteikšanas

metodikām.

13.att.

Turpmākajā

plānošanas

periodā

Līnijbūvju apzīmējumi

vēlams

veikt

būvniecības

darbus,

kas uzlabotu satiksmes

infrastruktūru – velosipēdistu celiľu ierīkošana Aglonā un Jaunaglonā, gājēju ietvju, apgaismojuma
izveidošanu, cieto segumu ieklāšanu ceļiem un ielām.
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Latgales plānošanas reģiona plānojums paredz, ka nākotnē vairāki rajona nozīmes ceļi varētu kļūt
par reģionālas nozīmes ceļiem.
Tāds piemēram ir autoceļš no Aglonas uz Dagdu, no Preiļiem caur Aglonu uz Krāslavu. Šie
ceļi ir plānoti arī kā ainavu ceļi, lai saglabātu Latgales kultūrainavu un veicinātu tūrisma attīstību.

N.p.k.

Veicamie darbi un ceļu posmi

1.
2.
3.

1. šķiras ceļa Krāslava _ Preiļi - Madona seguma atjaunošana 25,07km-32,00 km
2. šķiras ceļa Krāslava - Izvalta - Aglona grants ceļu asfaltēšana 24,9km -31,5 km
2. šķiras ceļa Aglona- Višķi grants ceļu asfaltēšana 0 km -7,9 km
2. šķiras ceļa Kastīre- Kategrade- Kameľeca- Kapiľi: 1)grants ceļa asfaltēšana 14,29
km - 15,29 km,
2)seguma atjaunošana 15,29-16,8 km,
3)grants ceļa asfaltēšana 16,8 km-24,17 km
Gājēju celiľa ierīkošana Jaunaglonā (1km)
Gājēju celiľa ierīkošana Aglonā (1km)
Daugavpils ielas seguma atjaunošana Aglonā 700m
Rekonstruējamās ielas- Cirīšu,Avotu iela, Broka ielā- ar apgriešanās laukuma
izveidošanu
Plānotā iela-savieno Jaunaglonas ielu ar Livdānu ielu
Aglonas un Jaunaglonas ielu apgaismojuma ierīkošana.
Rekonstruējamie ceļu, ielu posmi
22. tabula

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.12. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
(LS)
14. att. Lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju apzīmējumi

Teritorijas

plānojumā

izdalītas

ar

mērķi

saglabāt

lauksaimniecības

zemju

resursus,

nodrošinot zemnieku un piemājas saimniecību kā lauksaimniecības produkcijas ražotāju attīstības
iespējas.
Teritorijas pamatizmantošanas mērķis ir zemnieku un piemājas saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība, t.sk. augļkopība, dārzeľu, zemstikla kultūru u.c. audzēšana.
Minimālo īpašuma nesadalāmo teritorijas platība tiek noteikta:
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Ārpus ciemata robežām - 3 ha;
Ciemos – 0,25 ha;
Speciālos gadījumos – pēc detālplānojumu izstrādes
Atļauta viensētu (t.i.

teritorija zemesgabalā,

kur drīkst izvietot dzīvojamo apbūvi, kā arī

lauksaimnieciskās ražošanas objektus, kas nav pretrunā ar higiēnisko normatīvu prasībām) izveide,
apbūvei harmoniski iekļaujoties

ainavā.

Būvju

celtniecības

projekti jāsaskaľo

likumdošanā

noteiktajā kārtībā.
Visās LIZ teritorijās ir aizliegts pieļaut augsnes auglības pasliktināšanos un pieļaut aizaugšanu ar
krūmiem un nezālēm. Aizliegta pērnās kūlas dedzināšana.
Aglonas pagastā nav izteiktas augšľu

un krastu erozijas, taču par erozijas procesiem ir jāziľo

Aglonas pagasta pašvaldībai un nav jāpieļauj erozijas procesu attīstība.
Pagasta teritorijā nav LIZ, kas atbilst nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju pazīmēm.
Lauksaimniecības

zemju

transformācija

citos

zemes

izmantošanas

veidos

pieļaujama

likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaľā ar MK noteikumiem ―Lauksaimniecībā izmantojamās
zemes transformācijas nosacījumi un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtība‖, ievērojot
sekojošas vadlīnijas - ja tas nesamazina blakus esošo zemes gabala īpašnieka nekustamā īpašuma
vērtību, nerada zaudējumus sabiedrībai. Zemju transformācija par dzīvojamās un sabiedriskās,
darījumu apbūvi un meža zemēm pieļaujama tikai ar reģionālās vides pārvaldes, pašvaldības, Lauku
atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldes saskaľojumu.
Meliorēto zemju izmantošanu regulē MK 08.04.2004.noteikumi Nr.272 ―Meliorācijas
sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi‖, kas nosaka prasības, kādas zemes īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam jāievēro valsts, valsts nozīmes, pašvaldības, koplietošanas vai viena īpašuma
meliorācijas sistēmu izmantošanā, kopšanā un saglabāšanā:
Meliorācijas sistēmas izmanto atbilstoši būvprojektā paredzētajām funkcijām un darbības
režīmam, neiespaidojot ūdens režīmu cita zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja zemē un
neierobežojot tā meliorācijas sistēmu izmantošanu.
Atļauts mainīt meliorācijas sistēmu darbības režīmu un tehniskos rādītājus vai izmantot
būves un ierīces būvprojektā neparedzētu funkciju veikšanai:
ja

saľemts

Lauku

atbalsta

dienesta

teritoriālās

struktūrvienības

rakstisks

saskaľojums zemes īpašuma meliorācijas pasē;
ja saľemts Lauku atbalsta dienesta teritoriālās struktūrvienības rakstisks atzinums (ja
zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam zemes īpašuma meliorācijas pase nav
izsniegta);
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ja saľemti reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi, — gadījumos, kas noteikti
normatīvajos aktos par kārtību, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos
noteikumus

paredzētajai darbībai,

kurai nav

nepieciešams

ietekmes

uz vidi

novērtējums.
Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas vai iznīcinātas meliorāciju sistēmu būves un
ierīces vai traucēts to darbības režīms.
Meliorācijas sistēmas kopj, laikus un sistemātiski veicot šādus pasākumus:
atbrīvošana

no

sadzīves

atkritumiem,

zāles,

atvasēm,

krūmiem,

kokiem un

piesērējuma vai šķēršļiem, kas traucē brīvu ūdens kustību vai rada uzstādinājumu;
nostiprinājuma labošana;
nogāžu apaudzēšana ar zālāju un regulāra tā appļaušana;
virszemes ūdens notekreľu labošana;
drenāžas lokālo bojājumu labošana;
izteku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;
drenāžas aku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;
drenāžas aku nosegšana ar vākiem;
virszemes ūdens uztvērēju un filtru sakārtošana ūdens uztveršanai;
virszemes ūdens noteces vagu atjaunošana;
apūdeľošanas sistēmu labošana;
sūkľu staciju renovācija;
aizsprostu un aizsargdambju bojājumu labošana un nogāžu atbrīvošana no atvasēm,
krūmiem un kokiem;
bojāto caurteku galu nostiprinājumu labošana un atbrīvošana no piesērējuma;
tiltu un laipu labošana;
metāla un koka konstrukciju krāsojuma un pretkorozijas pārklājuma atjaunošana.
Aizliegts veikt darbības- grāvju, bedru rakšana un citas darbības, kas izjauc izveidotās meliorācijas
sistēmas.
Nav pieļaujama patvaļīga zemju izbraukāšana, augsnes auglīgās kārtas noārdīšana un cita veida
degradācija.
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Saskaľā ar MK 22.07.2003. gada noteikumiem nr. 415, dabas parka ― Cirīša ezers ― un Jaunaglonas
parka teritorijā netiek pieļauta zemes reformas gaitā izveidoto zemes īpašumu/ lietojumu sadalīšana
jaunos zemes īpašumos / lietojumos, kuri ir mazāki par 10 ha.
Būvniecība Cirīša dabas parkā pieļaujama tikai atbilstoši teritorijas plānojumam un rakstiski
saskaľojot ar reģionālo vides pārvaldi, kā arī ievērojot citus MK 22.07.2003. gada noteikumos nr.
415,citos normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānos noteiktos aprobežojumus.
2.13. MEŢU TERITORIJAS
(MS)
15. att. Meţu teritoriju apzīmējumi

Mežu teritorijas izdalītas ar mērķi saglabāt nozīmīgu dabas sistēmas nepārtrauktu funkcionēšanu.
Teritoriju izmantošanu nosaka attiecīgie normatīvie akti, mežu ierīcības projekti. Teritorijas
apsaimniekošana,

transformācija un izveide notiek

saskaľā ar LR likumdošanu. Teritorijas

plānojums nosaka Aglonas pagasta teritorijas mežu un mežu puduru kā nozīmīgu ainavas elementu
saglabāšanu, nepieļaujot to izciršanu kailcirtē. Ar atšķirīgu krāsojumu ir izdalīti saimniecisko mežu
un saudzējamo mežu teritorijas. Minimālā zemes sadalīšanas vienības platība 3 ha. Saudzējamo
mežu teritorijās aizliegta koku kailcirte.
Tūrisma un medību saimniecības ierobežojumus noteikumus, sēľošanas un ogošanas noteikumus
Aglonas pagasta mežu izmantojamās teritorijās reglamentē LR likumi un citi tiesību akti, kā arī
Aglonas pagasta vietējie noteikumi.
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Mežu teritorijās atļauta labiekārtotu atpūtas vietu, taku ierīkošana, sabiedrībai pieejamu
teritoriju iekārtošanu saskaľojot ar pašvaldību.
Mežs neatkarīgi no īpašnieka ir nacionālā bagātība, tāpēc tas ir brīvi pieejams visiem izľemot
gadījumus, kad to ierobežo likums vai likumpamatoto tiesību aktu noteiktā kārtība, bet meža
produktu izmantošana ierobežojama meža īpašnieku interesēs.
Meža īpašniekiem ir jārūpējas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā. Meža likums
nosaka meža apsaimniekošanas režīmus, meža saimnieciskās izmantošanu, ekoloģisko vai sociālo
darbību. Īpašniekam jārūpējas par īpaši aizsargājamiem meža iecirkľiem – mikroliegumiem,
aizsargājamas zonām gar ūdeľiem un mitrzemēm.
Meža likums un tam pakārtoti normatīvie akti nosaka prasības koku ciršanai, meža
atjaunošanai, ieaudzēšanai, u.c. darbībai, mežsaimnieciskā cikla ietvaros. kā arī ML nosaka arī
lietošanas tiesību aprobežojumus mežsaimniecībā t.sk. dabas aizsardzības prasības mežā.
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajos
mežos vismaz reizi 10 gados veikt meža inventarizāciju un tās materiālus iesniegt Valsts meža
dienestam - Preiļu virsmežniecības Aglonas mežniecībai.
Meža likums nosaka, ka meža inventarizāciju un meža apsaimniekošanas plānošanu veic personas,
kurām ir noteikta profesionālā kvalifikācija, bet par iesniedzamās informācijas patiesumu ir
atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Koku ciršana mežā ir aizliegta, ja mežā nav veikta meža inventarizācija, izľemot ML
nosauktās ārkārtas situācijās.
Lai uzsāktu koku ciršanu meža zemē, nepieciešams Valsts meža dienesta izsniegts
apliecinājums. ML nosaka konkrētus gadījumus, kad koku ciršana ir iespējama bez apliecinājuma,
šis uzskaitījums ir izsmeļošs.
Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un
reljefs, kā arī esošie koki saskaľā ar LBN 100, 5.12.punktu.
Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus,projektēšanas gaitā jākceptē
pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaľem ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu
nociršanai.
ML nosaka, ka apliecinājums ir nepieciešamas ne tikai koku ciršanai, bet, piemēram, arī
meliorācijas sistēmu vai būvju celšanai vai rekonstrukcijai, uzľēmumu ceļu būvei – kur attiecīgu
formālu procedūru reglamentē arī speciālie normatīvie akti.
Apliecinājuma izsniegšanas kārtība un pieteikumā sniedzamā informācija ir precizēta MK
noteikumos Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi.
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Jāatzīmē, ka saskaľā ar Meža likumu un tam pakārtotiem noteikumiem, speciālās tiesību normas
reglamentē - koku ciršanu kārtību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, zinātniskās izpētes, un
ārkārtas situācijās.
Meža zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir atjaunot mežaudzi ne vēlāk kā triju
(atsevišķos gadījumos piecu) gadu laikā pēc cirtes veikšanas.
Meža likums nosaka tiesiskās attiecības meža nekoksnes vērtību izmantošanā.
Meža nekoksnes vērtības iedalās:
1)materiālās vērtībās - ķermeniskas lietas, kuras saistītas ar mežu un iegūstot tiek atdalītas no meža;
2) mežam piemītošās rekreatīvās, vidi stabilizējošās un ekoloģiskās īpašības.
Fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā, citā
mežā fizisko personu uzturēšanos un brīvu pārvietošanos var ierobežot meža īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs, attiecīgi informējot par to. Valsts vai pašvaldības mežā ikvienam ir tiesības vākt savvaļas
augļus, ogas, sēnes, riekstus.
Meža likums nosaka, ka savvaļas dzīvnieku izmantošanas kārtību nosaka sugu un biotopu
aizsardzības un medību normatīvie akti.
Medību likums nosaka medību saimniecības (ar to saprotot dabas resursu izmantošanas
sistēmu, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku
skaitu

un

medījamiem

dzīvniekiem

reglamentē resursa izmantošanu,

nepieciešamās

vides

saglabāšanu)

pamatnoteikumus,

t.sk, medību tiesību ieguves nosacījumus, medījamo dzīvnieku

nomedīšanas apjomus, medījamo dzīvnieku medīšanas termiľus un medību veidus.
Likums nosaka, ka medību tiesības ir zemes īpašniekam vai lietotājam savā zemes gabalā. Zemes
īpašnieks vai lietotājs tās var izmantot pats vai nodot citai personai. Tātad medību tiesību lietotājs
ir zemes īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā ietilpst šajā likumā
noteiktajām prasībām atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes īpašnieks vai lietotājs
likumā noteiktajā kārtībā uz līguma pamata nodevis savas medību tiesības.

Medījamie dzīvnieki

kļūst par fizisko vai juridisko personu īpašumu tikai pēc tam, kad tie ir nomedīti.
Pašvaldībai jāplāno zemju iepirkšana no privātā sektora, lai palielinātu valsts mežu platības, kā arī
daļu no platībām apmežot vai ieaudzēt mežaudzi likumdošanā noteiktā kārtībā.
Meţa zemes transformācija citos lietojuma veidos iespējama ar Valts meža dienesta, pašvaldības,
Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldes atļauju. Meža zemes transformācijas
kārtība nosaka transformācijas nosacījumus un meža zemes transformācijas atļaujas saľemšanas
kārtību, kā arī valstij nodarīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību par dabiskās meža
vides iznīcināšanu transformācijas dēļ. Izdevumus par transformācijas atļaujas izsniegšanu sedz
transformācijas ierosinātājs.
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2.

AIZSARGJOSLAS

Aizsargjoslas ir ar likumu noteiktas platības ar mērķi aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan
mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai
pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.
Aizsargjoslu veidi un to funkcijas, uzturēšana un kontrole, saimnieciskās darbības aprobežojumi
aizsargjoslās noteikti saskaľā ar "Aizsargjoslu likumu".
Aizsargjoslu likuma objekts ir dažādu veidu aizsargjoslas, aizsargzonas, aizsardzības joslas un
aizsardzības zonas, kas noteiktas likumos un citos normatīvajos aktos.Aizsargjoslu likuma mērķis ir
noteikt:
a) aizsargjoslu veidus un to funkcijas;
b) aizsargjoslu izveidošanas pamatprincipus;
c) aizsargjoslu uzturēšanas un stāvokļa kontroles kārtību;
d) saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās.
( AL, 2., 3.p. )
Aglonas pagasta teritorijā ir noteiktas šādas aizsargjoslas:
1) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas;
2) ekspluatācijas aizsargjoslas;
3) sanitārās aizsargjoslas;
4) drošības aizsargjoslas.
Aizsargjoslas ir attēlotas kartē „Aglonas pagasta teritorijas aizsargjoslas‖ mērogā 1:10 000 , kā
arī citās kartēs par teritorijas esošo un plānoto izmantošanu. Aizsargjoslas, kas ir noteiktas
mazākas par 10 m dotā mēroga kartēs nav iespējams attēlot. Aglonas pagasta teritorijas
plānojuma grafiskajā daļā norādītas sekojošas joslas un to apzīmējumi.
Aizsargjoslas ir ar likumu noteiktas platības ar mērķi aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan
mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai
pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.
Aizsargjoslu veidi un to funkcijas, uzturēšana un kontrole, saimnieciskās darbības aprobežojumi
aizsargjoslās noteikti saskaľā ar "Aizsargjoslu likumu"
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17. att. Aizsargjoslu apzīmējumi
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Vispārīgie aprobeţojumi aizsargjoslās
Visu veidu aizsargjoslu konkrētās robežas nosaka teritoriju plānojumos, ievērojot Noteikumus par
teritoriju plānojumiem un aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Aizsargjoslu robežas jāatzīmē
zemesgabalu plānos un jāieraksta Zemesgrāmatā.
(2) Ierosinot tādu objektu būvniecību (ierīkošanu), kuriem noteiktas aizsargjoslas, kā arī
ierosinot šo objektu paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc tās aizsargjoslas aizņems jaunas zemes
platības, aizsargjoslas vai izmaiņas tajās saskaņo ar zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem
un vietējām pašvaldībām. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā notiek aizsargjoslas saskaņošana
objektam, kuram aizsargjosla noteikta aizņem zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku
kopīpašums.
(3) Vietējā pašvaldība iesniedz Valsts zemes dienestam apstiprinātu informāciju par
aizsargjoslu objektiem un šo objektu aizsargjoslu robežām vai to izmaiņām.
(4) Aizsargjoslu robežas iezīmē zemes īpašuma vai lietojuma robežu plānos un likumā
noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā.
( AL, 33.p,2 ,3,4)
Aizsargjoslu noteikšanas metodikas projektus izstrādā Aizsargjoslu likumā noteiktās ministrijas vai
valsts dienesti.
Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un
lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām.
( AL, 34.p.)
(1) Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, tos
var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros.
(2) Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā
objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to
rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs vismaz divas nedēļas pirms
darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt
jebkurā laikā bez brīdinājuma.
(3) Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, renovācijas
un rekonstrukcijas darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras
vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku
likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā.
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(4) Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai
paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus.
Zaudējumi. To noteikšanu un atlīdzību veic likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savastarpējas
vienošanās.
(5) Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un remontu saistītos
darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic ieinteresētās juridiskās vai fiziskās personas pēc
savstarpējas vienošanās.
(6) Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams
objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas
darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Ar minētajām darbībām saistītās
izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai — pēc savstarpējas vienošanās — objekta
īpašnieks.
(7) Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka
likumīgās prasības.
(8) Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem kontroles un
uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot
zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, - zemes lietotāju.
( AL, 35.p. )

3. 1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un teritorijām, kas
ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa. To
galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz
objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas.
Aglonas pagasta teritorijā ir šādi vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu veidi:
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas;
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem;
aizsargjoslas ap ūdens ľemšanas vietām;
aizsargjoslas ap purviem.
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Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem
ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārľojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu
erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūdināmajās zonās, kā arī saglabātu
apvidum raksturīgo ainavu.
Aglonas pagastā tiek noteikti minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi:
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, tauvas joslas Aglonas pagasta teritorijā
Nr.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Nosaukums

Aglonas
Bēšona
Bērzgales,Biržgaļa
/Kapiņu
Ciriša
Ciriša HES
ūdenskrātuve
Dzerkaļu
Glušoka

8.

Platība
(ha)

Tauvas
josla
(m)

Aizsargjosla
(m)

Īpašnieks

32,50
64,20

4
4

100
100

272,00

10

300

Aglonas bazilikas lietojumā
pašvaldības lietojumā,
zvejas tiesības pieder valstij
valsts publiskais ezers

630,60

10

300

248,9

4

300

Daļa Aglonas bazilikas
lietojumā, valsts publiskais
ezers
pašvaldības lietojumā

5,60

4

10

pašvaldības lietojumā

2,4

4

10

Vitolds Vasiļenoks

2,00

4

10

Krasovskis Vladislavs

28,9

4

100

pašvaldības lietojumā

7,2

4

10

pašvaldības lietojumā

33,30

4

100

12,30

4

50

pašvaldības lietojumā,
zvejas tiesības pieder valstij
pašvaldības lietojumā

54,80

4

100

11,30

4

50

pašvaldības lietojumā,
zvejas tiesības pieder valstij
pašvaldības lietojumā

9,30

4

10

pašvaldības lietojumā

12,70

4

50

pašvaldības lietojumā

1,50

4

10

Aglonas bazilikas lietojumā

1,00

4

10

Privātīpašums

Gulbinkas
9.
10.

Lielais Dubuļkas
Mazais Dubuļķas

11.
Ilzes
12.
Opostas
13.
14.

Pakalņa
Ruskuļu

15.
Skudrinkas
16.
Terehovas
17.
Nierezers
18
Martas
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19.

Itiľu

20.

1,90

4

10

Valainis Antons

3,00

4

10

Aleksandrs Ţurovs

474,5

10

50-100

Valsts nozīmes ūdensnoteka

Bez
nosaukuma(Zabolotnija
21.
Tartaka
23
24.
25.
26.

Kaimiľu pagastu robeţūdenstilpju aizsargjoslas
2450
10
500
Rušona ezers
Paršucka
4
10
Karašu (Karpa)
Raudiľa ezers

10

100

4

50

Rušonas pagasts
Ambelu pagasts, Šķeltovas
Pagasts
Šķeltovas
Pagasts
Šķeltovas
Pagasts

Ūdenstilpei vai ūdenstecei ar izteiktu periodiski applūstošu palieni aizsargjosla - ne mazāk kā
visas palienes platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no iepriekšējos apakšpunktos noteiktā
minimālā aizsargjoslas platuma.
Aglonas ciemā — ne mazāk kā 20 metrus plata josla Cirīšu un Aglonas ezera krastos, izľemot
gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ, saskaľā ar Preiļu rajona teritorijas plānojumā
noteikto.
Jaunaglonas ciemā — ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā, izľemot gadījumus, kad
tas nav iespējams esošās apbūves dēļ;
Mākslīgam ūdensobjektam (izľemot gadījumus, kad tas atrodas fiziskās personas īpašuma
robežās vai kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas) — ne mazāk kā 10 metrus plata josla
katrā krastā.
Uz salām un pussalām — ne mazāk kā 20 metrus plata josla.
Aizsargjoslas platumu nosaka, ľemot vērā gada vidējo ūdens līmeni, bet, ja ir skaidri izteikts
stāvs pamatkrasts, - no tā augšējās krants.
Visi aizsargjoslas noteikumi attiecināmi arī uz teritoriju starp ūdens līmeni un vietu, no
kuras mēra aizsargjoslas platumu.
Ja krastmalas apbūvētas ar ēkām tādā mērā, ka nav iespējams izmantot visu šī noteikto platumu,
gar ūdeņu krastu atstājama tik plata tauvas josla, lai nodrošinātu ērtu piebraukšanu pa krastu , ja
nepieciešams izvērtējot atsevišķi katru konkrēto apbūvi.

71
Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas josla. Gadījumos,
kad upes gultni groza ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja nepieciešams, zemesgabali jaunām
gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz vispārēja pamata saskaņā ar nekustamās mantas piespiedu
atsavināšanas normām.
( ZL, 9.p.)
Aprobeţojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās
(1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, augu
aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu,
kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu
glabātavas, izņemot šim nolūkam teritoriju plānojumos paredzētās vietas;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
3) aizliegts veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku
likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu
atjaunošanai un apsaimniekošanai. Ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, kailcirte aizliegta
visā aizsargjoslas platumā;
4) aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados,
izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās
aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu;
5) 10 metrus platā joslā aizliegts:
a) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
b) celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot kultūras
pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī citas
hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu būves, kuģošanas drošībai nepieciešamās
būves,

peldvietas,

laivu

un

motorizēto

ūdens transportlīdzekļu

piestātnes un

šo

transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir
paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas
plānā),
c) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus,
d) ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi,
e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu,
vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai,
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f) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai
Nekustamo Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības zonas un īpašnieki
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rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai,
g) mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;
h) veikt meža zemju transformāciju, ja tā nav saistīta ar šā punkta ―b‖ apakšpunktā
minētajiem izņēmuma gadījumiem,
i) kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez
saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
6) aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes
ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām;
7) aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas.
(2) Virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās peldvietās
aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu
darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību.
( AL, 37.p. )
Aglonas pagasta padome pieľem attiecīgu lēmumu par jebkādu nelikumīgu nožogojumu
nojaukšanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās.

Pašvaldība veic vai organizē nožogojumu

nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieľemšanas nožogojumu
viena mēneša laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs. Pašvaldība izstrādā sasitošos noteikumus par motorlaivu un motociklu lietošanu
ezeros.
Aizsardzības zonas (aizsargjoslas) ap kultūras pieminekļiem

Aglonas

pagastā

tiek

noteiktas,

lai

nodrošinātu

kultūras

pieminekļu

aizsardzību

un

saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras
pieminekļiem.
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1.

Valsts
aisardz.
Nr.
6 490

Pieminekļu
vērtības
grupa
Valsts
nozīmes

2.

6 491

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

3.

6 492

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Aglonas katoļu
klosteris

4.

6 493

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Bērzgales
(Bēržgaļu)katoļu
baznīcas apbūve

N.p.k.

Pieminekļu
veids

Pieminekļa
nosaukums

Arhitektūra

Aglonas katoļu
bazilikas un
klostera apbūve
Aglonas bazilika

5.

6 494

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Bērzgales
(Bēržgaļes)katoļu
baznīca

6.

6 495

Valsts
nozīmes

Arhitektūra

Bērzgales
(Bēržgaļes)
katoļu baznīcas
zvanu tornis

7.

1 886

Valsts
nozīmes

8.

1 893

Valsts
nozīmes

9.

1 894

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

1 896

1 887

1 888

1 890
1 891
1 897

1 900

Arheoloģiskie pieminekļi
Upursalas
Arheoloģija
pilskalns
(Upurkalns) ar
apmetni
Madelānu
Arheoloģija
pilskalns un
senkapi

Gūtiņu pilskalns
Arheoloģija
Arheoloģija

Reuta kalnspilskalns

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Gorodokas
pilskalns

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Kameņecas
Lielais akmenskulta vieta
Kapiņu senkapi

Arheoloģija
Leitānu senkapi
Arheoloģija
Arheoloģija

Arheoloģija

Ruskuļu Lielais
akmens- kulta
vieta
Siladaukstu
senkapi

Īpašnieks , kadastra nr.
Aglonas bazilikas Romas
katoļu draudze,
apgrūtinājums, kad.nr.
7646200-4006
Aglonas bazilikas Romas
katoļu draudze,
apgrūtinājums, kad.nr.
7646200-4006
Aglonas bazilikas Romas
katoļu draudze,
apgrūtinājums, kad.nr.
7646200-4006
Bērzgales Dieva
apredzības Romas katoļu
draudze, kad.nr. 76420050015
Bērzgales Dieva
apredzības Romas katoļu
draudze, kad.nr. 76420050015
Bērzgales Dieva
apredzības Romas katoļu
draudze, kad.nr. 76420050015

Aizsargjosla
500

500

500

500

500

500

VAS Latvijas valsts meži,
Aglonas
mežniecība,kad.nr.76420090067
Madalāns Jānis, Aglonietis
Andris, kad.nr.764004-0025,
Ruskulis
Roberts,kad.nr.7640110184
Valdone Monika,
kad.nr.7642006-0640
Krievs Igors
kad.nr.7642001-0037,
Edgars
Kudiņš,kad.nr.76420010251
Podskočijs
Antons,kad.nr.76420090059
Aglonas bazilika

500

Afanasjeva Matrona
kad.nr.7642005-0158
Grancovskis Hippolits,
kad.nr. 764011-0180
Valaine Nellija "Lielais
akmens",kad.nr.7640020118
Kočkere Valentīna
"Mežkopji",kad.nr.7640040268

500

500

500
500

500

500

500
500

500
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17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

1 901
1 902

1 903

1 885

1 889

1 895
1 892

1 899

1 898

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Skuju pilskalns
Arheoloģija
Skuju senkapi
Arheoloģija
Valaiņu pilskalns

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

Vietējas
nozīmes
Vietējas
nozīmes

Biešonu
pilskalns
Jokstu senkapi
(Mogiļņiks,
Jokstu kurgāns)
Senkapi

Arheoloģija
Arheoloģija

Livdanišķu
senkapi

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

Sekļu - Daukstu
senkapi

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

Sekļu pilskalns

Valaine Irēna "Ēriņas",
kad.nr.764011-0025
Īpašnieks - Aglonas
bazilikas Romas katoļu
draudze, apgrūtinājums
Jānis Valainis,
kad.nr.764011-0045, Boka
Regīna, kad.nr.7640110122
Sokolovskis Jānis,
apgrūtinājums,
kad.nr.7642008-0008
Survilo Inese,
kad.nr.7642007-0047

500

Survilo Inese,
kad.nr.7642007-0047
Armanova Mežniece
Monika, kad.nr.7640060023
Daukšts
Apolinārijs,kad.nr.7640110096
Valaine Alīse,
kad.nr.764008-0018

500

500

500

500

500

500

500

500

Aglonas katoļu bazilikas un klostera apbūves teritorijai turpmākajā plānošanas periodā ir
jānosaka individuālā aizsargjosla, kura jāsakaľo ar VKPAI.
Aprobeţojumi aizsargjoslās ap kultūras pieminekļiem
Aizsargjoslās ap kultūras pieminekļiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju;
2) pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas zemi,
aizliegts to sadalīt;
3) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu,
kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un
iekārtotas vietas;
4) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
5) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;
6) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas.
( AL, 38.p.)
Saimnieciskā darbība un cita veida darbība kultūras pieminekļos (to teritorijās, zonās) , kā arī
kultūras pieminekļu attēlu un simbolu izmantošana komercdarbībai atļauta tikai ar kultūras
pieminekļa īpašnieka piekrišanu.
(KL,10.p.)
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Aizsargjoslu ap kultūras pieminekļiem izveidošanai nav vajadzīga zemes lietotāja vai īpašnieka
piekrišana. Zonas un to uzturēšanas režīmu nosaka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas priekšnieks, ņemot vērā Ministru kabineta
noteikumus, var noteikt vidi degradējošus objektus, kas atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības
zonās. Šie objekti paredzami nojaukšanai, un nav pieļaujama to turpmākā attīstība.
(KL,23.p.)
Jaunatklātie objekti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība,
neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas, līdz jautājuma izlemšanai par šo objektu iekļaušanu valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad par to
ticis informēts objekta īpašnieks, atrodas valsts aizsardzībā.
Par objektiem, kuri atrasti zemē, virs zemes, ūdenī, senās celtnēs vai to daļās un atliekās un
kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, atradējam 10
dienu laikā jāpaziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.
(KL,17.p.)
Prioritāri kultūras pieminekļus izmanto zinātnes, izglītības un kultūras mērķiem. Kultūras
pieminekļu izmantošana saimnieciskajā darbībā pieļaujama vienīgi tad, ja tā nekaitē piemineklim,
nemazina tā vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko vērtību.
(KL,19.p.)
Darījumi ar kultūras pieminekļiem, kas veikti, pārkāpjot likumā noteikto kārtību, atzīstami par
spēkā neesošiem.
Par kultūras pieminekļu aizsardzības, izmantošanas, uzskaites, restaurācijas un remonta
noteikumu neizpildīšanu, kultūras pieminekļu aizsardzības zonu režīma pārkāpšanu un par citiem
likumdošanas

aktos

paredzētajiem

pārkāpumiem

personas

saucamas

pie

kriminālās,

administratīvās vai citas atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
(KL,30.p.)
Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām
Aglonas pagastā aizsargjoslas ap ūdens ľemšanas vietām noteiktas, lai nodrošinātu ūdens
resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārľojuma negatīvo ietekmi uz
iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk kā uz 25
gadiem).
Aglonas pagastā ap identificētām ūdens ľemšanas vietām noteiktas (Skat. tab.
pielikumā):
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stingra režīma aizsargjoslas visiem urbumiem
bakterioloģiskas aizsargjoslas, ja to nepieciešamību nosaka speciālisti.
ķīmiskās aizsargjoslas, ja to nepieciešamību nosaka speciālisti
Urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām
vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta
labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.
(KL,9.p.)
Aprobeţojumi aizsargjoslās ap ūdens ľemšanas vietām
Aizsargjoslās ap ūdens ľemšanas vietām tiek noteikti aprobežojumi:
1) stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta
ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes
objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;
2) bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi
sākotnējais izvērtējums. Ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto pazemes (no virszemes
piesārņojuma infiltrācijas neaizsargātu) ūdens horizontu, kā arī pazemes ūdens resursu mākslīgas
papildināšanas metodi, jāievēro šā panta 1.punktā minētie aprobežojumi.
Bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegts:
a) izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas
materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu
glabātavas, izņemot teritoriju plānojumos paredzētās vietas,
b) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ņemšanas ietaisēm,
e) veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas
vielas, degvielu un eļļošanas materiālus,
f) veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes
padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas darbus,
g) glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas,
h) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;
3) ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais
izvērtējums.
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( AL, 39.p.)

Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un
stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā.
(2) Minimālie aizsargjoslu platumi ap purviem tiek noteikti:
1) 10 līdz 100 hektārus lielām platībām — 20 metru josla;
2) par 100 hektāriem lielākām platībām — 50 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz
sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm un vismaz 100
metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras augsnēm.
( AL, 35.p. 7.1 )
Aprobeţojumi aizsargjoslās ap purviem
Aizsargjoslas ap purviem kā mitrzemēm tiek noteiktas, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi
un saglabātu meža bioloģisko daudzveidību.
Aglonas pagasta teritorijā tiek noteiktas aizsargjoslas:
Ap purviem, kuru platība lielāka par 10 ha - 20 m aizsargjosla.
Aprobežojumi aizsargjoslās ap purviem, purvu un ezeru salās - aizliegta kailcirte.

3. 2. Ekspluatācijas aizsargjoslas
Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta līnijām, gar elektronisko sakaru
tīkliem un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu
darbību. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un
objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas
Aglonas pagastā noteikti šādi ekspluatācijas aizsargjoslu veidi:
aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem;
aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem;
aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un
posteľiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un
posteľiem;
aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem;
aizsargjoslas gar siltumtīkliem;
aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm;
aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem;
aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem;
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aizsargjoslas ap gāzes noliktavām un krātuvēm;
14) aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm;

Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem
Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu negatīvo
ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no
apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai.
Valsts un pašvaldību autoceļu aizsargjoslas Aglonas pagastā
Autoceļa
indekss

Autoceļa
nosaukums

P 60

DagdaAglona

P 62

Krāslava Preiļi Madona

V636

KrāslavaIzvaltaŠķeltovaAglona
KastīreKategrade –
KameľecaKapiľi
Jaunaglona Aglona
Aglona- Višķi

V744

V745
V762

Aglonas
pagasta
pašvaldības
ceļi

25. tabula

Minimālā
Minimālā
ceļa zemes
aizsargjosla
nodalījuma
no ceļa ass
josla
VALSTS I ŠĶIRAS AUTOCEĻI
7,2
22
60

30

IV

13,03

30

IV

30

V

Posma
garums

22

60

VALSTS II ŠĶIRAS AUTOCEĻI
6,6
19
30

Apbūve
no ceļa
ass
M

Autoceļu
tehniskā
kategorija

10,21

19

30

30

V

3.03

19

30

30

V

30

V

7.9
22
30
PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻI
97.9
30

30

-

Pašvaldības ielu un ceļu zemes nodalījuma joslā (ielām sarkanās līnijas josla) aizliegts veikt
jebkādus darbus bez pašvaldības atļaujas.
Aprobeţojumi aizsargjoslās gar autoceļiem
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Lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes drošību, aizsargjoslās
gar autoceļiem aizliegts:
a) 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, par to
rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku ciršanas uzsākšanas, kā
arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku,
b) bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves
darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām
nepieciešamos darbus;
( AL, 42.p.)
Ja zemes gabalu, kurš atrodas līdzās autoceļam vai ielai, ir paredzēts sadalīt, tam ir jāveic
detālplānojums. Pirms tam jāizľem nosacījumi VAS „Latvijas valsts ceļi‖. Sadalot esošu zemes
gabalu vairākos, paredzēt servitūtu jaunizveidotajiem zemes gabaliem, piekļūšanai valts autoceļa
esošajai nobrauktuvei.

Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem
Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības elektronisko sakaru tīkliem un to infrastruktūras
būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu un to infrastruktūras būvju
maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var
tikt traucēta elektronisko sakaru tīklu droša ekspluatācija, radīti zaudējumi tautsaimniecībai un
valstij.
(2) Aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem ir šāds minimālais platums:
1) gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, elektronisko sakaru
tīklu gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko
norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru
attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass;
3) ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas
un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un kastēm – zemes gabals un gaisa telpa
elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 3 metru attālumā
no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk izvirzīto daļu
projekcijas uz zemes virsmas;
4) stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 metriem, - 2,5 metri
katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;
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5) stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 metriem,- 3,5 metri
katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;
6) vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst būt mazāks par
stādījumu vidējo augstumu katrā elektronisko sakaru tīkla līnijas pusē. Atsevišķi koki vai koku
grupas, kas aug stigas malās, nocērtamas, ja to augstums ir lielāks nekā koku vidējais augstums. Ja
elektronisko sakaru tīkla gaisvadu līnija šķērso parkus, dārzus, dabas rezervātus, dabas liegumus
vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai
regulējamā režīma zonas vai mikroliegumus, pēc savstarpējas vienošanās ar attiecīgajiem
uzņēmumiem, organizācijām vai institūcijām atļauts noteikt mazāku stigas platumu.
(21 ) Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to
atsaitēm veido:
1) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem – zemes gabals un
gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā
ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai
citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots;
2) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm – zemes
gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru
attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā
virsmā.
( AL, 14.p.)

Aprobeţojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem
Bez izpildāmo darbu projekta, kas rakstveidā saskaľots ar elektronisko sakaru tīkla valdītāju,
aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem aizliegts:
1) veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, grunts planēšanu ar
tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem,
autoceļu zemes nodalījuma joslā – dziļāk par 0,5 metriem;
2) izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes paraugu
ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem;
3) stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību un
mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves;
4) zem elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas kravas, kā
arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas;
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6) nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, kuros ieguldīti
elektronisko sakaru tīklu kabeļi vai uzstādītas elektronisko sakaru tīklu līniju statnes, kabeļu
sadales kastes un sadales skapji (ja būvētājs nav iepriekš pārvietojis elektronisko sakaru tīkla
līnijas un iekārtas pēc saskaņošanas ar to valdītāju);
7) apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes kabeļu līniju
trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs skābju, sāļu un sārmu notekas;
8) atvērt elektronisko sakaru tīklu neapkalpojamo pastiprināšanas un reģenerācijas punktu,
mikroviļņu līniju, kabeļu kanalizācijas kabeļaku, šahtu, sadales skapju un kabeļu kastu durvis un
lūkas, kā arī personām, kas minētās līnijas un iekārtas neapkalpo, pieslēgties elektronisko sakaru
tīklu līnijām un iekārtām;
9) veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt telekomunikāciju līniju un iekārtu bojājumus;
10) rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus.
11) apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku vākus, sadales
skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņus pazemes kabeļu trasēs, kā arī pārvietot esošās
elektronisko sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējas saskaņošanas ar to valdītāju.
( AL, 43.p.)
Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un
posteņiem
Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteľiem un
ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteľiem nosaka, lai nodrošinātu
novērojumu precizitāti un nepārtrauktību.
1) ap meteoroloģisko novērojumu staciju un posteņu novērojumu lauk umiem — 200 metrus no
novērojumu laukuma ārējās robežas;
2) ap meteoroloģisko novērojumu posteņiem, arī ap stacionāriem valsts nozīmes monitoringa
punktiem un posteņiem — 20 metru rādiusā no to centra;
4) ap sauszemes hidrometriskajiem (hidroloģiskajiem) novērojumu posteņiem — 5 metrus no
iekārtas ārējās robežas uz sauszemes, bet ūdenstilpē — 10 metrus uz abām pusēm no nosacītās
līnijas, kas novilkta no iekārtas centra perpendikulāri ūdenstilpes krastam līdz īpašai zīmei vai ne
vairāk par 50 metriem no krasta līnijas;
( AL, 15.p.)
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Aprobeţojumi aizsargjoslās ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu
stacijām un posteľiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un
posteľiem
(1) Aizsargjoslās ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem
un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem (izņemot meža
monitoringa punktus) fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegta jebkāda darbība bez
saskaņošanas ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru.
( AL, 44.p.)

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem
Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un
būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību.
(2) Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido:
1) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ciemos – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 2,5 metru attālumā no
līnijas ass,
b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem –
4 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,
c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem – 8 metru attālumā
no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
2) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus ciemiem – zemes gabals un gaisa telpa, ko
norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 6,5 metru attālumā no
līnijas ass,
b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem –
20 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,
c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem – 30 metru attālumā
no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
3) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis
atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz
ēkas vai būves pamatiem;
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5) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām –
zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo
iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.
( AL, 16.p.)
Aprobeţojumi aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem
Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem;
2) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas;
3) aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus,
stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt
jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos;
4) aizliegts aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt darbus ar
triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas,
degvielu un eļļošanas materiālus;
5) aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez attiecīgo
komunikāciju īpašnieka atļaujas;
6) aizliegts veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes
padziļināšanas, zemes smelšanas, spridzināšanas un meliorācijas darbus, kā arī izvietot lauka
apmetnes un mehanizēti laistīt lauksaimniecības kultūras;
8) aizliegts skaldīt ledu;
9) aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku,
kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus;
10) aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45
metriem, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku;
11) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju applūdināšanu uz laiku;
12) aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri
aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku
likvidācijas darbus šajā likumā noteiktajā kārtībā.
(2) Veicot apūdeņošanas grāvju un drenāžas kolektorgrāvju būvi, kā arī ierīkojot nožogojumus
un veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm.
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(3) Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja
par to noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku.
(4) Elektroenerģijas apgādes uzņēmumi, kuriem saskaņā ar Enerģētikas likumu ir nepieciešama
licence, izmanto nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem bez atlīdzības par
nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību aprobežojumu.
( AL, 45.p.)

Siltumtīklu aizsargjoslas
Ekspluatācijas aizsargjoslas gar siltumtīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai
nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību.
(2) Siltumtīklu aizsargjoslas veido:
1) gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals, kuru aizņem
siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves
ārmalas;
2) ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem – zemes gabals, kuru
aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas 1 metra attālumā katrā pusē no siltumvadu, iekārtu un būvju nožogojuma vai to
vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.
.
( AL, 17.p.)

Aprobeţojumi aizsargjoslās gar siltumtīkliem
(1) Aizsargjoslās gar siltumtīkliem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas siltumtīkliem;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
3) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem;
4) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas, koroziju izraisošas vielas un degvielu;
5) aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt siltumtīklu applūdināšanu un gruntsūdens līmeľa
paaugstināšanos;
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6) bez iepriekšējas saskaľošanas ar siltumtīklu īpašnieku siltumtīklu aizsargjoslā aizliegts:
a) celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves, kā arī jebkuras
komunikācijas,
b) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku,
c) veikt citus darbus, kas traucē siltumtīklu apkalpošanu un var tos bojāt.
(2)

Siltumenerģijas

apgādes

uzľēmumi

izmanto

nekustamo

īpašumu

aizsargjoslām gar

siltumtīkliem bez atlīdzības par nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu.
( AL, 46.p.)

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm
Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu meliorācijas
būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību. Aglonas pagasta meliorēto zemju īpatsvars nav liels , tikai
1100 ha. Pašvaldībai piederošās zemēs nav meliorēto platību. Meliorācijas objektiem, kas atrodas
privātīpašnieku zemēs ir noteikta 10m aizsargjosla. Aglonas pagastā atrodas tikai viena valts
nozīmes meliorācijas sistēmu būve Tartaks, kura regulētais garums ir 1,53 km- aizsargjoslas
platums 200 m.

Aprobeţojumi aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm
Aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
2) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, veidot akmens
krāvumus;
3) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un
koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus.
( AL, 47.p.)

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem
Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu
un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību.
(2) Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums:
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1) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, – 3
metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
2) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 metri
katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
3) gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.
( AL, 19.p.)

Aprobeţojumi aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem
Aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu objektiem;
2) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un
koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;
3) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un degvielu.
( AL, 48.p.)

Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem
Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko punktu ilgstošu
saglabāšanos un stabilitāti.
(2) Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no ģeodēziskā punkta
konstrukcijas ārējās malas.
( AL, 20.p.)
Aprobeţojumi aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem
Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem punktiem un mērījumu
izdarīšanu;
2) aizliegts veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaņoti ar attiecīgo Valsts zemes
dienesta nodaļu.
(2)Zemes īpašnieks nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu:
1) triangulācijas un poligonometrijas punktiem — redzamību uz blakus punktiem;
2) globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem — ģeodēzisko Zemes mākslīgo pavadoņu
netraucētu uztveršanu (redzamību);
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3) augstuma punktiem — iespēju novietot vertikāli vismaz trīs metrus garu nivelēšanas latiņu.
( AL, 49.p.)
Aizsargjoslas ap gāzes noliktavām un krātuvēm
Ekspluatācijas aizsargjoslas ap, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm
tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju
ekspluatāciju un drošību.
(2) Ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes
noliktavām un krātuvēm veido:
1) gar gāzesvadiem – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas
katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu:
a) līdz 0,4megapaskāliem – 1 metra attālumā,
3) ap gāzapgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām:
d) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas
spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem – 1 metra attālumā,
e) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas
spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem – 5 metru attālumā,
4) ap gāzes noliktavām un krātuvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām:
c) ap gāzes balonu grupu iekārtām – 10 metru attālumā,
d) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) – 10 metru attālumā,
e) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem – 10
metru attālumā,
f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām – 10
metru attālumā.
( AL, 22.p.)
Aprobeţojumi aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes
noliktavām un krātuvēm
Ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām
un krātuvēm tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
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2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas,
degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu, meliorāciju un derīgo izrakteľu ieguvi;
4) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes
noliktavām un krātuvēm;
6) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
8) aizliegts audzēt kokus un krūmus;
9) aizliegts būvēt, renovēt vai rekonstruēt jebkuras ēkas un inženierbūves;
10)

aizliegts

izvietot

lopbarības,

minerālmēslu,

bīstamu

ķīmisko

vielu

un

produktu,

kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu un materiālu glabātavas;
11) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
13) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes
noliktavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:
a) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltľus ar svaru, kas lielāks par
5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
b) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem, kā
arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
c) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu
veidošanu un grunts paraugu ľemšanu (izľemot augsnes paraugus),
d) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
e) ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,
f) veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un
krātuvju apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.
( AL, 56.p.)
Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm
Aizsargjoslas

ap

aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm (gruntsūdeľu līmeľa

noteikšanas urbumi, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbumi un atbalsta punkti,
vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkti u.tml.) nosaka, lai nodrošinātu šo mērietaišu
ilgstošu saglabāšanos, aizsardzību un nepārtrauktas novērtēšanas iespējamību.
(2) Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm noteiktas divu metru
rādiusā ap tām.
( AL, 23.p.)
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Aprobeţojumi aizsargjoslās ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm
Aizsargjoslās ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm tiek noteikti šādi
aprobežojumi:
1) aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, kā arī urbšanas darbus un darbus ar
triecienmehānismiem;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
3) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas
materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu
glabātavas, izņemot šim nolūkam teritoriju plānojumos paredzētās vietas;
4) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas.
( AL, 51.p.)
3.3. Sanitārās aizsargjoslas
Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas paaugstinātas sanitārās
prasības. To galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana.
Aglonas pagastā ir šādi sanitāro aizsargjoslu veidi:
aizsargjoslas ap kapsētām;
aizsargjoslas ap notekūdeľu attīrīšanas ietaisēm
Aizsargjoslas ap kapsētām
Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju sanitāro
apstākļu pasliktināšanos.
Kapsētas Aglonas pagasta teritorijā un to aizsargjoslas
Nr.

Nosaukums :

26. tabula

Atrašanās vieta

Īpašnieks

AGLONA

Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas pagasta
padome
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas

1.

AGLONAS

Aizsargjosla
m
300

2.

BĒRZGALES

300

s. BĒRZGALE

3.

STARODVORJES

300

4.

DZERKAĻU

300

S.
STARODVORJE
s. DZERKAĻI

5.

300

6.

ATŠĶIRKAS
MADELĀNU
LEITĀNU

300

s. ATŠĶIRAS
MADELĀNI
s. LEITĀNI

7.

GŪTEĽU

300

s.GŪTEĽI
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8.

SGAJEVSKU

300

s.SGAJEVSKI

9.

KUKARU

300

s. KUKARI

10.

VALAIĽU

300

s. VALAIĽI

Kapsētu teritoriju aizsargjoslas gar pagasta robeţām

draudzei
Aglonas bazilikas
draudzei
Aglonas bazilikas
draudze
Aglonas bazilikas
draudze
27. tabula

Aizsargjoslās ap kapsētām papildus šā likuma 35.pantā minētajiem aprobežojumiem tiek
noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, kad ir veikti
iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts,

Nr.

Nosaukums :

Aizsargjosla
m

Atrašanās vieta

Īpašnieks

Šķeltovas pagasta
teritorija
12.
RUTUĻU
Rušonas pagasta
300
s. RUTUĻI
teritorija
13.
KRISTAPEĽU
Rušonas pagasta
300
s. KRISTAPEĽI
teritorija
ka kvalitatīvu dzeramo ūdeni var nodrošināt, ievērojot aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
11.

BOR-EKSTU

300

s. BOROVKA

noteikšanas metodiku;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves, izņemot kapsētu
apsaimniekošanai nepieciešamās;
3) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām.
(2) Papildus šajā pantā minētajam pašvaldības teritoriju plānojumos var noteikt
aprobežojumus ētisku apsvērumu dēļ.

( AL,52.p.)
Aizsargjoslas ap notekūdeľu attīrīšanas ietaisēm
Aizsargjoslas ap notekūdeľu attīrīšanas ietaisēm nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju
aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes.
Aglonas pagastā atklātai notekūdeľu apstrādei un atklātiem dūľu laukiem aizsargjosla ir 200
metru Aglonas un Jaunaglonas ciema attīrīšanas iekārtām;
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3. 4. Drošības aizsargjoslas
Drošības aizsargjoslas noteiktas,

lai nodrošinātu vides un cilvēku drošību šo objektu

ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu
drošību.
Aglonas pagastā ir šādi drošības aizsargjoslu veidi:
aizsargjoslas ap naftas produktu iepildīšanas stacijām;
aizsargjoslas ap aizsprostiem;
aizsargjoslas ap sašķidrinātās ogļūdeľražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības
punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām;
aizsargjoslas gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetri un lielāks.

aizsargjoslas ap ap naftas produktu iepildīšanas stacijām
Aizsargjoslas ap naftas un naftas produktu iepildīšanas stacijām, rezervuāru parkiem,
iepildīšanas un izliešanas estakādēm- 100 metru no šo objektu ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta,
naftas produkti, bīstamas ķīmiskās vielas vai produkti;
Drošības aizsargjoslās 25 metrus platā joslā ap ogļūdeľražu ieguves vietām, naftas, naftas
produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un
pārkraušanas uzľēmumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas,
degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
5) aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas
metodikā;
6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu
un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas
uzņēmumu īpašnieku, aizliegts:
a) būvēt, renovēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,
b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu,
uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
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d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par
5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100kilovatiem,
f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem, kā
arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu
veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un
bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas
uzņēmumu un ar tiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.
(2) Visā drošības aizsargjoslā ap naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu
cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem tiek noteikti šādi
aprobežojumi:
1) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un derīgo izrakteņu ieguvi;
2) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu
un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un
pārkraušanas uzņēmumiem un to objektiem;

aizsargjoslas ap aizsprostiem
Aizsargjoslas

ap

aizsprostiem

nosaka,

lai

nodrošinātu

aizsprostu

hidrotehnisko

būvju

ekspluatāciju un drošumu, kā arī cilvēku drošību pie aizsprostiem.
Aizsprostu hidrotehniskās būves pagasta teritorijā
N.p.k. HIDROTEHNISKĀS BŪVE
1. Cirīšu HES
2.
3.

Kameľecas HES
Jaunaglonas HES

ATRAŠANĀS VIETA
s. Lopoti, Cirīšu HES ēku
komplekss
Jaunaglona, Tartakas upe
Jaunaglona, Tartakas upe

Minimālais mazūdens ūdenskrātuves pieļaujamais līmenis- 141, 00 m B. S.
Maksimālais pieļaujamais – 143, 50 m B. S.

28. tabula
Aizsargjosla m
200
200
200
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Aizsargjoslas platums augšpus un lejpus aizsprosta ir 200 m. Aizsargjoslas platumu mēra no
hidrotehnisko būvju vistālāk akvatorijā izvirzītajām virszemes, pazemes, virsūdens un zemūdens
daļām.
Aizsargjoslās ap aizsprostiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts bez saskaņošanas ar aizsprosta īpašnieku zvejot zivis;
2) aizliegts bez saskaņošanas ar aizsprosta īpašnieku iebraukt aizsargjoslās ar peldlīdzekļiem,
izņemot glābšanas darbu veikšanu, avāriju novēršanu vai to seku likvidēšanu un iebraukšanu B
atbilstošo hidroelektrostaciju aizsprostu un ar hidroelektrostacijām nesaistītu aizsprostu
aizsargjoslās kontroles nodrošināšanai;
3) ja nav apstiprināta darbu izpildes projekta, kas saskaņots ar aizsprosta īpašnieku, aizliegts
veikt urbšanas darbus, būvniecības darbus, darbus ar triecienmehānismiem un zemes darbus dziļāk
par 0,3 metriem;
4) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas,
degvielu vai eļļošanas materiālus;
5) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
6) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un
produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un
materiālu glabātavas;
7) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas.
( AL,32.p.)
aizsargjoslas

ap

sašķidrinātās

ogļūdeľraţu

gāzes

balonu

noliktavām

un

tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām;
Sašķidrinātās ogļūdeľražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu
gāzes uzpildes stacijām nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo ietaišu
un būvju avārijas gadījumā.
ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām – 100
metru attālumā,
d) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem – 25
metru attālumā,
e) ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) – 50 metru attālumā.
( AL,58.p.)
Aizsargjoslās tiek noteikti aprobežojumi:
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1) aizliegts būvēt jaunas ēkas vai esošās ēkas rekonstruēt par dzīvojamām vai nedzīvojamām
ēkām un būvēm, kā arī būvēt jaunas vai rekonstruēt esošās inženierkomunikācijas;
2) aizliegts būvēt vai atvērt jaunas sporta, izglītības un atpūtas būves vai iestādes vai esošās
ēkas rekonstruēt par sporta, izglītības un atpūtas būvēm vai iestādēm;
3) aizliegts ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
4) aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
5) aizliegts iekārtot sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas;
6) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
7) aizliegts veikt citus darbus (vai darbības), kas traucē nodrošināt v ides un cilvēku drošību
gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju, dabasgāzes kompresoru staciju, gāzes krātuvju, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un uzpildes staciju, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu
noliktavu un tirdzniecības punktu vai automobiļu gāzes uzpildes staciju ekspluatācijas laikā un
iespējamo avāriju gadījumā.
(2) Gāzesvada īpašnieks kopā ar autoceļa pārvaldītāju nodrošina transportlīdzekļu apstāšanās
aizliegumu drošības aizsargjoslās gar gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem.
( AL,58.p.)
aizsargjoslas gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetri un
lielāks.
Aizsargjoslas gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400milimetru un lielāks, nosaka, lai
samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo siltumvadu avārijas gadījumā.
Aizsargjoslu gar virszemes siltumvadu veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas 25 metru attālumā katrā pusē no siltumvada nožogojuma vai tā vistālāk
ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes virsmas.
( AL,32.p.)
Aizsargjoslās tiek noteikti aprobežojumi:
1) aizliegts būvēt jaunas dzīvojamās mājas vai esošās ēkas rekonstruēt par dzīvojamām mājām;
2) aizliegts būvēt jaunas nedzīvojamās ēkas vai esošās ēkas rekonstruēt par nedzīvojamām
ēkām, izņemot satiksmes un sakaru iestāžu ēkas, lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas,
rūpnieciskās ražošanas ēkas;
3) aizliegts atvērt izglītības iestādes, ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
4) aizliegts rīkot publiskus pasākumus;

95
5) aizliegts iekārtot sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas;
6) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas, bīstamu ķīmisko vielu un produktu,
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu
glabātavas, ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar virszemes siltumvadu īpašnieku.
( AL,58.p.)
4. CIVILĀ AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBA
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības iekļautas teritorijas plānojumā, lai nodrošinātu
iedzīvotāju drošību un efektīvu rīcību ārkārtas gadījumos.
18. att. Ugunsdrošības objektu attēlojums grafiskajā daļā

Prasības ugunsdrošībai Aglonas pagasta teritorijā:
saglabāt un uzturēt lietošanas kārtībā ugunsdzēsības ūdenskrātuves; ierīkot ugunsdzēsības
ūdensapgādi pie dabīgām un mākslīgām ūdenskrātuvēm, nodrošināt visus ūdenstorľus un
ugunsdzēsības hidrantus ar ierīcēm ugunsdzēsības tehnikas sūkľu pievienošanai;
uzturēt kārtībā esošos ugunsdzēsības hidrantus un ūdens ľemšanas vietas un plānot jaunus,
saskaľā ar LBN

222-99‖Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves‖ un LR MK Nr.

38.(01.02.2000.) prasībām.
apgūt pasākumu plānu ārkārtējo situāciju gadījumiem un informēt iedzīvotājus par rīcību
ārkārtējo

situāciju gadījumos. Civilās aizsardzības plāns ārkārtēju situāciju gadījumos

Aglonas pagastā izstrādāts 2005. gadā.
ierīkot pagasta iedzīvotāju apziľošanas sistēmu avārijas un ārkārtas situāciju gadījumiem ;
plānot ugunsdzēsības depo būvniecību laika posmā līdz 2011. gadam Aglonas ciemā;
nodrošināt

ugunsdzēsības

depo

funkcionēšanai

nepieciešamo

materiāltehnisko

bāzi

nodrošināšanu saskaľā ar LR likumu ―Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums‖ un „Civilās
aizsardzības likumu’
jebkurā gadījumā par veiktajiem pārplānojumiem, pārprofilējumiem ēkās un telpās, celtnēs
un objektos, celtniecību pagasta teritorijā, neatkarīgi no īpašuma veida, ziľot un saskaľot ar
Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienestu jebkuru jaunceltni, rekonstruētu, pārprofilētu,
atjaunotu objektu nodot ekspluatācijā Valsts ugunsdrošības uzraudzības pārstāvim LR
likumdošanā noteiktajā kārtībā.
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ražošanas uzľēmumiem veikt objektu avārijas un civilās aizsardzības pasākumu plānu
izstrādi.
4.1. Iespējamās ārkārtējās situācijas un riska objektu teritorijas
1.1.

Apvidus, ūdens un gaisa telpas radioaktīvais

saindējums Ignalinas

atomelektrostacijas avārijas gadījumā.
1.2.

Ķīmiskais saindējums no indīgo vielu nokļūšanas gaisa telpā.

1.2.1. Ķīmiski bīstamo vielu transportēšanu caur Aglonas pagasta administratīvo teritoriju
saskaľot ar Aglonas pagasta padomi.
1.3.Transporta un tautsaimniecības objektu avārijas
1.3.1. avārijas uz autoceļiem, tiltiem
1.3.2. pēkšľa namu un būvju sabrukšana un sprādzieni.
1.4. Ugunsgrēki uzľēmumos, dzīvojamās mājās u.c. objektos - Aglonas bazilika, DUS ―Virši‖,
SIA ―Zoti‖, tirdzniecības uzľēmumi u.c.
1.5. Avārijas enerģētiskajos objektos un dzīvībai nepieciešamo funkciju nodrošināšanas sistēmās:
1.5.1. SIA ―Cirīšu HES‖, SIA ―Tartaks‖ transformatora apakšstacijas un elektropārvades līnijas;
1.5.2. ūdens, apkures, gāzes apgādes sistēmas, kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas
iekārtas.
1.6.Vētras , viesuļvētras var izdarīt lielu postu: noplēst ēkām jumtu segumu, pārraut
elektrolīnijas un sakaru līnijas, izraisīt koku vējgāzes. Biezā miglā iespējamas transporta avārijas.
Liels sausums rada paaugstinātu ugunsbīstamību, pieaug ugunsgrēku skaits. Liels aukstums var
izraisīt avārijas siltumapgādes sistēmā, kas ir sevišķi bīstama enerģētiskās krīzes apstākļos.
1.7. Mežu masīvu un kūdras purvu ugunsgrēki.
Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki sevišķi bīstami ir sausās vasarās, kad vairākas nedēļas nelīst
lietus un augsnes virskārta mežos un purvos ir izkaltusi sausa.
1.8. Epidemioloģiskā, epizootiskā un epifilotiskā cilvēku, mājlopu un augu saslimšana.
Pagasta iedzīvotāji var saslimt ar infekcijas slimībām, visbiežāk iespējama masveida
saslimšana ar gripu.
Pagasta teritorijā iespējama mājlopu un dzīvnieku saslimšana ar infekcijas slimībām, kukaiľu
uzbrukumiem. Var izplatīties augu slimības un kukaiľu uzbrukumi augļu kokiem, labības laukiem.
1.9. Plūdi.
Apdraudētie objekti Aglonas pagastā - SIA «Tartaks‖, SIA ―Cirīšu HES‖, ja netiek
uzturēts ūdenslīmenis atbilstoši ekspluatācijas noteikumos noteiktajām normām elektrostacijās,
pārraujot aizsargdambjus var applūst Jaunaglonas ciemats, Aglonas ciemats, izskaloti gan valsts
nozīmes ceļi, gan pašvaldības ceļi u. c.
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1.10.

Plaši masu pasākumi

Katru gadu no 13.-15.augustam Aglonas bazilika rīko katoļu reliģiskos svētkus –
Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzľemšanas svētki, kad Aglonu apmeklē svētceļnieki no
visas pasaules ( 2004.gadā – apmēram 200 tūkstoši svētceļnieki). Apdraudētie objekti - Aglonas
bazilika, tās komplekss, apkārtne apmēram 1 km rādiusā. Kā arī citi masu pasākumi.
1.11. Citas neparedzētas ārkārtējas situācijas:
1.11.1.atrastie sprādzienbīstamie priekšmeti;
1.11.2.diversijas un terora akti.
Aglonas pagasta CA sistēmas darbības tehniskais darbības pamats ir likums " Par Latvijas
Republikas civilo aizsardzību", kas stājies spēkā 1992. gada 15.decembri; LR Saeimas lēmumi; Ministru
kabineta lēmumi, kas saistīti ar veselības un dzīvības aizsardzību, saimnieciskās darbības nekaitīgumu
un drošības garantēšanu, apkārtējās vides aizsardzību; likums "Par Latvijas Republikas Valsts
materiālajām rezervēm", kas stājies spēkā ar 1993. gada 18.maiju.
4.2. Pagasta civilās aizsardzības sistēmas darbības pamatnoteikumi
1. LR valsts institūcijās izstrādātie nolikumi, instrukcijas un norādījumi.
2. Nolikums par Preiļu rajona pašvaldību darba organizāciju civilās aizsardzības uzdevumu izpildi.
3. Citi Preiļu rajona padomes apstiprinātie nolikumi un instrukcijas civilajā aizsardzībā.
4. Preiļu rajona padomes rīkojumi un raksti par civilo aizsardzību.
4.3. Galvenie pasākumi ārkārtējās situācijas gadījumā bīstamā objektā
1. Pašvaldības iestāžu vadītāju, iestāžu un organizāciju vadītāju, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,
avārijas un glābšanas vienību un iedzīvotāju apziľošana par radušos situāciju bīstamajā objektā.
2. Pagasta padomes ārkārtējo situāciju komisijas sasaukšana un darba organizācija avārijas
seku likvidācijai.
3. Avārijas objekta un tā teritorijas izlūkošanas un novērošanas organizēšana un iespējamās
situācijas prognozēšana.
4. Avārijas un glābšanas vienību sagatavošana, avārijas un glābšanas darbu veikšana.
5. Zemessargu iesaistīšana glābšanas darbos un saindētās teritorijas norobežošanā. (Preiļu
35. kājnieku bataljonS)
6. Autotransporta un evakuācijas rajona sagatavošana iedzīvotāju evakuēšanai no saindētās zonas
7. Medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem.
8. Iedzīvotāju evakuācija nepieciešamības gadījuma.
9. Komandanta dienesta organizēšana, sabiedriskās kārtības uzturēšana.
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10. Materiālās palīdzības sniegšana cietušajiem, apgāde ar pārtikas produktiem un pirmās
nepieciešamības precēm.
11. Remonta - atjaunošanas darbu izpildīšana.
12. Normāla darba un dzīves ritma atjaunošana teritorijā, kas tika pakļauta ārkārtējās situācijas
darbībai.
Iedzīvotāju rīcība
Paziľot kaimiľiem iegūto informāciju par avārijas situāciju, sniegt palīdzību slimajiem.
Saskaľā ar starp Aglonas pagasta padomi un VUGD Preiļu brigādi 2002. gada 19.jūnijā noslēgtā
savstarpējās sadarbības līguma noteikto kārtību iedzīvotājiem, kuri atrodas saindējuma zonā,
aizsardzībai, izmantot gāzmaskas (GP5 – 1250 gab., PDF-D - 144 gab., PDF-Š - 4688 gab.), bērnu
aizsargkameras (KZD - 32 gab,) un citus pieejamus individuālās aizsardzības līdzekļus: vates - marles
pārsējus, ūdenī vai ķīmiskās vielas Šķīdumā samērcētus drēbju gabalus, lakatus, dvieļus u.c.
Amonjaka izplūšanas gadījumā drēbju gabali samērcējami ūdenī vai vājā citronskābes šķīdumā.
Visiem atrasties telpās, kuras jāhermetizē, aizverot durvis, logus, ventilācijas lūkas, aizlīmējot spraugas.
Hlora izplūšanas gadījumā jāatstāj teritorijas zemākās vietas, jo hlors ir smagāks par gaisu.
Jāklausās radio, lai saľemti norādījumus par turpmāko rīcību.
4.4. Galvenie pasākumi ārkārtējās situācijas gadījumā viegli uzliesmojošu vielu gadījumā
1. Pašvaldības iestāžu vadītāju, iestāžu un organizāciju vadītāju, ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, avārijas un glābšanas vienību un iedzīvotāju apziľošana par radušos situāciju, kad ir
notikusi viegli uzliesmojošu vielu noplūde.
2. Pagasta padomes ārkārtējo situāciju komisijas sasaukšana un darba organizācija avārijas seku
likvidācijai.
3. Avārijas objekta un teritorijas izlūkošanas un novērošanas organizēšana un iespējamās situācijas
prognozēšana.
4. Avārijas un glābšanas vienību sagatavošana, avārijas un glābšanas darbu veikšana.
5. Zemessargu iesaistīšana glābšanas darbos un teritorijas norobežošanā. (Preiļu 35. kājnieku
bataljons)
6. Autotransporta un evakuācijas rajona sagatavošana iedzīvotāju evakuēšanai no zonas
7. Medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem.
8. Iedzīvotāju evakuācija nepieciešamības gadījuma.
9. Komandanta dienesta organizēšana, sabiedriskās kārtības uzturēšana.
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10. Materiālās palīdzības sniegšana cietušajiem, apgāde ar pārtikas produktiem un pirmās
nepieciešamības precēm.
Iedzīvotāju rīcība
Paziľot pašvaldībai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, kaimiľiem, piedalīties glābšanas
darbos. Nepieciešamības gadījumā gatavoties evakuācijai.
4.5. Pagasta civilās aizsardzības darbība meţu masīvu un kūdras purvu ugunsgrēku
gadījumā
Galvenie pasākumi ārkārtējas situācijas draudu periodā
1. Iedzīvotāju un iestāžu vadītāju informēšana par bīstamību, kāda var rasties ugunsgrēka
gadījumā.
2. Pagasta padomes ārkārtējo situāciju komisijas sasaukšana un tās darba organizācija
iespējamā ugunsgrēka likvidācijai.
Mežu masīvu un kūdras purvu novērošanas organizēšana un iespējamās situācijas
prognozēšana.
Autotransporta un evakuācijas rajona sagatavošana iedzīvotāju evakuēšanai
nepieciešamības gadījumā no bīstamās zonas.
Profilaktisko ugunsdrošības pasākumu veikšana.
Inženiertehnisko pasākumu plāna izpilde, lai mazinātu iespējamo ugunsgrēku sekas.
Galvenie pasākumi mežu masīvu un kūdras purvu ugunsgrēku gadījumu
1. Virsmežniecības, ugunsdzēsības dienesta, rajona avārijas un glābšanas dienesta un
iedzīvotāju apziľošana par ugunsgrēku.
2. Pagasta padomes ārkārtējo situāciju komisijas sasaukšana un tās darba organizācija
ugunsgrēka lokalizācijā un dzēšanā.
3. Ugunsgrēka vietas izlūkošana un novērošanas organizēšana un situācijas prognozēšana.
4. Ugunsgrēka dzēšanas spēku un tehnikas sagatavošana, ugunsgrēka lokalizācija un dzēšana.
5. Zemessargu iesaistīšana ugunsgrēka lokalizācijā un dzēšanā.
6. Iedzīvotāju un mājdzīvnieku, pārtikas produktu un lopbarības aizsargāšana.
7. Medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem.
8. Autotransporta un evakuācijas rajona sagatavošana iedzīvotāju evakuācijai no bīstamās zonas.
9. Iedzīvotāju evakuācija nepieciešamības gadījumā.
Komandanta dienesta organizēšana, sabiedriskās kārtības uzturēšana.
Materiālās palīdzības sniegšana cietušajiem, apgāde ar pārtikas produktiem un
pirmās nepieciešamības priekšmetiem.
Normāla darba un dzīves ritma atjaunošana ugunsgrēka teritorijā.
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Iedzīvotāju rīcība
Atrodoties mežā vai kūdras ieguves vietās, apieties uzmanīgi ar uguni; nenosviest nenodzēstas
cigaretes un papirosus, neatstāt nenodzēstus ugunskurus.
Meža vai kūdras aizdegšanās gadījumos, darīt visu iespējamo uguns dzēšanai. Piedalīties
ugunsgrēku dzēšanā, vai atrodoties tā zonā, būt uzmanīgam, lai neiekristu kūdras bedrēs vai
izdegumos.
Par

ugunsgrēku

paziľot

meža

dienestam,

ugunsdzēsības

un

glābšanas

dienestam,

pašvaldībai.
4.6. Pagasta civilās aizsardzības darbība plūdu gadījumā
Galvenie pasākumi ārkārtējās situācijas draudu periodu
1. Iedzīvotāju, iestāžu un organizāciju vadītāju informēšana par bīstamību, kāda
var rasties plūdu gadījumā.
2. Pagasta padomes ārkārtējo situāciju komisijas sasaukšana un tās darba organizācija
iespējamās palīdzības sniegšanā.
3. Plūdu novērošanas organizēšana un iespējamās situācijas prognozēšana.
4. Autotransporta un peldlīdzekļu sagatavošana evakuēšanai no plūdu zonas.
5. Zemessargu iesaistīšana glābšanas darbos.
6. Medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem.
7. Iedzīvotāju evakuācija nepieciešamības gadījumā.
8. Komandanta dienesta organizēšana sabiedriskās kārtības uzturēšanai.
9. Materiālās palīdzības sniegšana cietušajiem, apgāde ar pārtikas produktiem un pirmās
nepieciešamības priekšmetiem.
10. Normāla darba un dzīves ritma atjaunošana teritorijā, kas tika pakļauta plūdiem.
Iedzīvotāju rīcība
Paziľot par plūdiem pašvaldībai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, kaimiľiem, piedalīties
glābšanas darbos. Nepieciešamības gadījumā gatavoties evakuācijai.
4.7. Pagasta civilās aizsardzības darbība plašu masu pasākumu laikā
Galvenie pasākumi plašu masu pasākumu laikā
1. Pagasta padomes vadības informēšana par neparedzēto gadījumu masu pasākumu laikā.
2. Aglonas pagasta padomes ārkārtējo situāciju komisijas sasaukšana un tās darba organizācija
atbilstoši radušajai neparedzētajai situācijai.
3. Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, konkrētas ārkārtējās situācijas
gadījumā , sniegt operatīvo informāciju Aglonas pagasta teritorijā izvietotajiem uzľēmumiem,
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iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem, kā arī citām pašvaldībām, ja to drošība ir
apdraudēta;
4. Avārijas un glābšanas vienību sagatavošana, avārijas un glābšanas darbu veikšana.
5. Autotransporta un evakuācijas rajona sagatavošana iedzīvotāju evakuēšanai no zonas.
6. Piedalīties glābšanas un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanas pasākumos;
7. Sniegt maksimāli iespējamo visu veidu palīdzību ārkārtējās situācijās cietušajiem;
Reliģisko svētku (13.-15.augusts) pasākumu laikam ir izstrādāts konkrēts plāns, kur atbildīgā
persona par Aglonas bazilikas svētvietas un tās aizsardzības zonā notiekošo ir svētku
organizētāja – Aglonas bazilikas draudze.
Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana
MK noteikumi Nr.915 „Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi starptautiskas nozīmes
svētvietā Aglonā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana‖ nosaka , ka:
1) MK izveido rīcības komiteju
2) Rīcības komitejas darbību materiāltehniski nodrošina Tieslietu ministrija.
3) Rīcības komitejas sastāvā ir:
Aizsardzības ministrijas pilnvarotais pārstāvis;
Ekonomikas ministrijas pilnvarotais pārstāvis;
Finanšu ministrijas pilnvarotais pārstāvis;
divi Iekšlietu ministrijas pilnvarotie pārstāvji;
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pilnvarotais pārstāvis;
Satiksmes ministrijas pilnvarotais pārstāvis;
divi Tieslietu ministrijas pilnvarotie pārstāvji;
divi Veselības ministrijas pilnvarotie pārstāvji;
Vides ministrijas pilnvarotais pārstāvis;
Latgales reģiona attīstības padomes pilnvarotais pārstāvis;
Preiļu rajona padomes pilnvarotais pārstāvis;
Aglonas pagasta padomes pilnvarotais pārstāvis;
divi Katoļu baznīcas pilnvarotie pārstāvji.
Rīcības komitejas priekšsēdētājs ir Tieslietu ministrijas pilnvarotais pārstāvis,
priekšsēdētāja vietnieki – Preiļu rajona padomes pilnvarotais pārstāvis un Katoļu
baznīcas vadības pilnvarotais pārstāvis.
4) Rīcības komiteja sagatavo pasākumu nodrošināšanas un drošības plāna projektu nākamajam
gadam un līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetā.
5) Rīcības komiteja koordinē pasākumu nodrošināšanas un drošības plāna izpildi valsts nozīmes
pasākumu laikā svētvietā.
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6) Rīcības komitejas priekšsēdētājs, ja nepieciešams, šajos noteikumos minēto uzdevumu veikšanai
var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt
uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no citām valsts institūcijām.
Iedzīvotāju rīcība
Paziľot par iespējamiem draudiem pašvaldībai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem,
kaimiľiem, piedalīties glābšanas darbos. Nepieciešamības gadījumā gatavoties evakuācijai.
4.8. Pasākumi ārkārtējo situāciju seku lokalizācijai, likvidācijai
Izlūkošana un situācijas novērošana
Izlūkošana ir viens no svarīgākajiem civilās aizsardzības darbības nodrošināšanas
veidiem. Izlūkošanu organizē pagasta padomes ārkārtējo situāciju komisijas priekšsēdētājs un to
veic, lai iegūtu ziľas par stāvokli ārkārtējās situācijas rajonā un būtu iespējams pieľemt lēmumus un
sekmīgi veikt glābšanas un avārijas darbus.
Draudu periodā vai izveidojoties ārkārtējai situācijai, apstākļus izlūko, novēro un novērtē
pagasta padomes ārkārtējo situāciju komisijas operatīvā grupa 4 cilvēku sastāvā.
Civilās aizsardzības spēki
Par pagasta civilo aizsardzību un tās uzdevumu izpildi atbild pagasta padomes priekšsēdētājs.
Pagasta padomē izveidota pastāvīga ārkārtējo situāciju komisija avāriju, katastrofu un stihisku
nelaimju seku likvidācijai, kuras priekšsēdētājs ir pagasta padomes priekšsēdētājs.
Pagastā ir zemessargu vienība, kas nepieciešamības gadījumā piedalīsies glābšanas un avārijas
darbos.
Vispārīgās gatavības CA vienības izbraukšanas izvirzīšanas gatavība noteikta 2 stundas dienā un 6
stundas naktī.
Inženiertehniskais nodrošinājums
Inženiertehniski nodrošinājums – Aglonas pagasta komunālās saimniecībā esošais
autotransports (vieglais autotransports, 2 autobusi, ugunsdzēšamā mašīna) un traktortehnika (muca,
piekabe), inventārs, laivas. Tehnikas uzdevums ir nodrošināt piekļūšanu avārijas vietai, ceļu un tiltu
būve.
Ja ir izsludināta ārkārtas situācija Aglonas pagastā, pagasta administratīvajā teritorijā esošajiem
uzľēmumiem jānodod nepieciešamā tehnika un cilvēki ārkārtējās situācijas likvidēšanai,
pamatojoties uz pagasta padomes priekšsēdētāja rīkojumu.
Pretradiācijas un pretķīmisko līdzekļu iegāde
Saskaľā ar starp Aglonas pagasta padomi un VUGD Preiļu brigādi 2002. gada 19.jūnijā
noslēgtā savstarpējās sadarbības līguma noteikto kārtību iedzīvotājiem, kuri atrodas saindējuma zonā,
aizsardzībai, izmantot gāzmaskas (GP5 – 1250 gab., PDF-D - 144 gab., PDF-Š - 4688 gab.), bērnu
aizsargkameras (KZD - 32 gab,)
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Medicīniskais nodrošinājums
Medicīniskā nodrošinājuma uzdevums ir vispusīgas medicīniskās palīdzības sniegšana un
cietušo evakuācija uz ārstniecības iestādēm.
Ja draud briesmas, medicīniskajam dienestam jātur gatavībā medicīniskās un epidemioloģiskās
izlūkošanas grupa, medicīniskās palīdzības brigādes, sanitārie posteľi.
Slimnīcai jānodrošina vietas cietušo uzľemšanai.
Ugunsdrošība
Nepieciešams lokalizēt un dzēst ugunsgrēkus dzīvojamās mājās, rūpniecības, lauksaimniecības
un citos objektos, mežos un kūdrajos.
Šo uzdevumu veikšanā tiek iesaistīti pašvaldības, rajona ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
spēki, Preiļu virsmežniecības ugunsdzēsības dienests.
Lielu un ilgstošu ugunsgrēku dzēšanā var tikt iesaistīti zemessargi, iedzīvotāji, uzľēmumi ar
tiem piederošo tehniku.
Materiāli - tehniskā apgāde
Nepārtraukta materiāli - tehniskā nodrošināšana ir viens no svarīgākajiem noteikumiem glābšanas
un avārijas darbu sekmīgai veikšanai.
Jānodrošina apgāde ar transportu, tehniku, mehānismiem, degvielu un smērvielām, sakaru
līdzekļiem, medicīnisko inventāru, medikamentiem, pārtiku un ūdeni, apģērbu, būvmateriāliem u.c.
Formējumu pamatsastāvs un cietušie iedzīvotāji jāēdina pārvietojamā ēdināšanas punktā. Tur
jāpiegādā pārtika siltā ēdiena pagatavošanai un sauso devu izsniegšanai.
Materiāli - tehniskā apgāde notiek pēc pagasta padomes priekšsēdētāja rīkojuma.
Transporta nodrošinājums
Transporta nodrošinājumu organizē CA spēku pārvešanai uz avārijas vietu, iedzīvotāju evakuācijai
no bīstamās zonas, materiālo vērtību izvešanai, formējumu vešanai uz darba vietu, formējumu un
iedzīvotāju apgādei ar visu nepieciešamo.
Pēc padomes priekšsēdētāja rīkojuma glābšanas un avārijas darbi ar transportu jānodrošina
uzľēmumiem, organizācijām un iestādēm.
Sabiedriskās kārtības uzturēšana
Aglonas policijas iecirknim un zemessargiem jānodrošina, lai ārkārtējās situācijas skartajā teritorijā
valdītu kārtība, darbotos komandanta dienests, notiktu transporta kustības regulēšana, būtu apsargāti
svarīgākie objekti un materiālās vērtības, veikti karantīnas pasākumi, būtu norobežota avārijas vieta.
Sadarbības organizēšana
Pagasta ārkārtēju situāciju komisija avāriju, katastrofu, stihisku nelaimju gadījumā organizē
sadarbību ar Preiļu zemessardzes bataljonu par piedalīšanos glābšanas, avārijas seku likvidācijas
darbos.

104
Nepieciešamības gadījumā tiek lūgta palīdzība no kaimiľu pašvaldībām un LR valdības.
Vadīšana, sakari un iedzīvotāju apziņošana
Rajona vadības, ārkārtējo situāciju komisijas un iedzīvotāju apziľošana tiek paredzēta ar
centralizētās sakaru un trauksmes sistēmas un telefonu sakaru palīdzību, dienestu radiosakaru
līdzekļiem (policijas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ātrās medicīniskās palīdzības,
zemessardzes).
Darba laikā izziľošanu par avāriju, katastrofu, stihisku nelaimi veic pagasta padomes lietvede.
Ārpus darba laika izziľošanu veic Aglonas pagasta padomes atbildīgais darbinieks par civilo
aizsardzību.
Aglonas pagasta padomes ārkārtējo situāciju komisijas darba vieta – Aglonas pagasta padome,
Somersetas ielā 34, Aglona.
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5. DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDE
Detālplānojums ir pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošo zemes vienību izmaiľām.
Teritorijā, kurā paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai būvniecība detālplānojumu
izstrādā :
1. Dabas parka „Cirišu ezers‖ Aglonas ciemata robežās.
2. Ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma mērogs nenodrošina pietiekamu detalizāciju un
precizitāti.
3. Neapbūvētā apdzīvotās vietas teritorijā, kurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nav
pietiekami detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
4. Kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un
citu infrastruktūru izbūvi.
5. Ja objektam saskaľā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" ir izsniegts kompetentās
institūcijas atzinums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziľojumu.
6. Ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam objektam, kā arī objektam, kurā lieto, ražo vai glabā
bīstamās ķīmiskās vai radioaktīvās vielas vai bīstamos ķīmiskos produktus, vai apsaimnieko
bīstamos atkritumus, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju.
7. Virszemes ūdens objektu aizsargjoslu teritorijās.
8.

Teritorijā,

kurā

paredzēta

meža

zemes

vai

lauksaimniecībā

izmantojamās

zemes

transformācija par apbūves teritoriju.
Vietējās pašvaldības dome (padome), pieľemot pamatotu lēmumu, var paredzēt detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu teritorijām, kas nav minētas teritorijas plānojumā.
Ja teritorijā ir pieļaujama un/vai paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana, zemes
robežu pārkārtošana vai būvniecība un detālplānojuma izstrāde nav teritorijas plānojumā paredzēta,
Aglonas pagasta padome var pieľemt lēmumu neizstrādāt detālplānojumu un paredzēt nekustamā
īpašuma veidošanas kārtību.
(MKN 883.54 p.)
Teritorijas plānošanas likums nosaka, ka:
(1) Detālplānojuma izstrādi finansē:
1) vietējā pašvaldība;
2) fiziskā vai juridiskā persona.
(2) Ja detālplānojuma izstrādi ierosina vietējā pašvaldība, izdevumus tā izstrādei paredz
vietējās pašvaldības budžetā.
(3) Ja detālplānojuma izstrādi ierosina fiziskā vai juridiskā persona un šis ierosinājums atbilst
teritorijas plānojumam, pašvaldība slēdz līgumu par detālplānojuma izstrādi. Līgumā par
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detālplānojuma izstrādi iekļaujamos nosacījumus, kā arī detālplānojuma izstrādes un finansēšanas
kārtību nosaka Ministru kabinets.
(TL, 12.p.)
Apstiprinātie un spēkā esošie detālplānojumi Aglonas pagasta teritorijā
Lēmums par detālplānojumu
izstrādi
Nr.p.
k.

Datum
s

Lēmu
ms

Teritorija

Lēmums par
detālplānojuma
galīgās
redakcijas
apstiprināšanu
Lēmu
Datums
ms

Aglonas
vidusskolas
23.11.0
nr.14-4
īpašumama, kad.
4
Nr 7642-004-0436
kad. Nr
nr. 1776420040192,
27.07.0
2
kopīpašumam
5
‖Pussala‖

1.

17.05.
04

2.

10.06.
04

3.

10.06.
04

nr. 172

kad. nr
76420040596
īpašums―Ozolājs‖.

4.

30.08.
04

nr.24 –
11

5.

30.08.
04

nr.24 –
11

Lēmums par
detālplānojuma
saistošo
noteikumu
izdošanu
Lēmu
Datums
ms

nr.32.1

23.11.0
4

nr.32.1

nr.16-1

27.07.0
5

nr.16#
1

27.04.0
5.

nr.11-1

27.04.0
nr.11-1
5.

īpašums―PURENĪ
24.08.0
TE‖ -kad.
5
Nr.7642-004-0189

nr.18.2

24.08.0
5

nr.18.2

Nr.8-1

07.04.0
6

Nr.8-1

īpašumam
―Māra‖- kad. Nr
7642 004 0121

07.04.0
6

29. tabula
Saistošo
noteikumu
publikācijas
datums
laikrakstā
laikraksts
―Aglonas
vēstis‖12.12
.04
Publikācija
laikrakstā
‖Novadniek
s‖ 16.09.05
Publikācija
laikrakstā
‖Novadniek
s‖ 06.05.05
Publikācija
laikrakstā
‖Novadniek
s‖ 06.09.05
Publikācija
laikrakstā
‖Novadniek
s‖ 31.04.06

Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība
1.Vietējā likuma – Teritorijas plānojuma noteikumu grozījumi sagatavojami vienlaikus ar jauna
teritorijas plānojuma izstrādāšanu vai esošā plāna grozījumu sagatavošanu saskaľā ar LR MK
noteikumiem un likumdošanas aktiem par teritoriālo plānojumu.
2.Vietējās

pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi ir vietējās pašvaldības administratīvās

teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiľas.
3. Pašvaldības padome izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pieľem lēmumu par
grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.
4. Apbūves noteikumu grozījumi nedrīkst grozīt valsts likumu un citu tiesību aktu noteiktās prasības un
radīt attiecīgo likumu vai aktu pārkāpumus, ja tie nav akceptēti instancē, kas tos ir pieľēmusi.
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PIELIKUMI

1.pielikums
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Aglonas pagasta teritorijas plānojuma karšu komplekts
2006. – 2015.g.

1.karte - Aglonas pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte
mērogā 1:10 000 (divas lapas 1400x830 mm).
2.A karte - Aglonas pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas
mērogā 1:10 000 (divas lapas 1400x830 mm).
2.B karte – Aglonas ciema teritorijas pašreizējā izmantošana
mērogā 1:5 000 (viena lapa 860x820 mm).
2.C karte – Jaunaglonas ciema teritorijas pašreizējā izmantošana
mērogā 1:5 000 (viena lapa 490x570 mm).
3.A karte - Aglonas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas
mērogā 1:10 000 (divas lapas 1400x830 mm).
3.B karte – Aglonas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
mērogā 1:5 000 (viena lapa 860x820 mm).
3.C karte – Jaunaglonas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
mērogā 1:5 000 (viena lapa 490x570 mm).
4.karte - Aglonas pagasta teritorijas derīgo izrakteľu atradnes
mērogā 1:10 000 (divas lapas 1400x830 mm).
5.karte - Aglonas pagasta teritorijas zemes īpašumu struktūra
mērogā 1:10 000 (divas lapas 1400x830 mm).
6.karte - Aglonas ciema teritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra
mērogā 1:10 000 (viena lapa 450x410 mm).
7.karte - Aglonas pagasta teritorijas aizsargjoslas
mērogā 1:10 000 (divas lapas 1400x830 mm).
Kartes fragmenti:
1. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Katoļu Bazilikas un klostera teritorija,
aizsardzības zona – priekšlikums mērogā 1:10 000 (A4 formāta lapa).
2. Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Katoļu Bazilikas un klostera teritorija,
objektu izvietojums mērogā 1:10 000 (A4 formāta lapa).
Informatīvās kartes:
1. Aglonas pagasta teritorijas ūdensapgāde mērogā 1:50 000 (viena lapa 380x350 mm).
2. Aglonas pagasta teritorijas ūdens ľemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām
mērogā 1:50 000 (viena lapa 380x350 mm).
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AL paredz aizsargjoslu katrai ūdens ľemšanas vietai. To noteikšanu regulē MK noteikumi nr.43(2004.20.01.)
3. pielikums
Aglonas pagasta idencificētās ūdens ľemšanas vietas un to aizsargjoslas

Aizsargjoslu
kritēriji

Aizsargjoslas
lielumi pēc
norādītajiem
patēriľa datiem

Aizsargjoslas
lielumi pēc
urbumu pases
norādītajiem
debitiem

Urbuma VĢD
DB numurs

13527

13528
rezerves

21300

13530

13525

8501

8502

Urbuma
numurs p.k.
Stingrā režīma
aizsargjoslas
rādiuss, m

1.

2.

3.

4.

5.

6

7. tamponēt

13758
Koordinātes x6228,107;y-688,991
8.

10

10

10

10

10

10

10

10

Ķīmiskās
aizsargjoslas
rādiuss, m

85

140

150

75

30

30

-

40

Stingrā režīma
aizsargjoslas
rādiuss, m

10

10

10

10

10

10

10

10

Ķīmiskās
aizsargjoslas
rādiuss, m

330

310

746

260

295

185

255
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Aizsargjoslu
kritēriji

Aizsargjoslas
lielumi pēc
norādītajiem
patēriľa
datiem

Aizsargjoslas
lielumi pēc
urbumu
pases
norādītajiem
debitiem

Urbuma
VĢD
numurs
Urbuma
numurs pēc
kārtas kartē.
Stingrā
režīma
aizsargjoslas
rādiuss, m
Ķīmiskās
aizsargjoslas
rādiuss, m

13712 13714

13710 13722 14285 8505 13652

Nestrādājoš

11. *

12.*

13.*

14.*

15.

16.

17.

18.

10

10

10

10

10

10

10

10

45

40

50

55

Stingrā
režīma
aizsargjoslas
rādiuss, m
Ķīmiskās
aizsargjoslas
rādiuss, m

10

10

10

10

290

270

380

395

*- bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama

(pēc urbumu pašu datiem)
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Aglonas pagasta kūdras atradľu raksturojums

Atradnes platība (ha)
N.
p.
k.

1
1

Nosaukums

2
Oposta

Nr.
Kūdras
fondā

3
4614

―0‖
robežās
4
125

rūpnieciski
izmantojamā
dziļuma
(0.9m)
robežās
5
40

Kūdras dziļums
(m)

Kūdras krājumi
tūkst.t

Max.

6
3,2

Vid.

7
2,1

tūkst.m3

Izpētes
pakāpe

8
2192

9
P

2

Bernānu

4615

44

>3,2

1,5

440
P

3

Salinieku

4616

484

1,4

1,0

4700
P

4

Levdunu

4617

11

>3,2

2,0

99
P

5

Kavoļu

4618

91

>3,2

1,5

1092
P

1
6

2
Tartakas luksti

3
4619

4
22

5

6
>3,2

7
1,5

8
220

9
P

7

Daukštu

4620

48

>3,2

1,5

624

8

Kundinišku

4621

31

>3,2

1,6

310

P
P

9

Geranimovas

4622

44

>3,2

1,5

484
P

10

Raudanu

4623

27

>3,2

1,5

243
P

113

11

Zaikovščinas

4624

20

>2,5

1,0

220
P

12

Dzerkaļu

4625

32

>3,2

1,5

360
P

13

Karašu (daļa)

5538

63

>5,0

2,5

819
P

10.kolonā – Z – zemā tipa kūdra
R – kūdras sadalīšanās pakāpe (%), A – pelnainība (%)
7. pielikums

Aglonas pagasta smilts-grants un smilts atradnes
Kvalitātes raksturojums

Nr.
p. Nosaukums
k.
1.

Ansveriņi

2.

grants un
akmeľi
70-5 mm, %
no-līdz

smilts
<5,0 mm,
%
no-līdz

28,4-40,8

59,2-76,6

47,6

Biezums, m
segkārderīgā
tas
slāľa
no-līdz
no-līdz
vid.
vid.

Krājumi, tūkst. m3 , 2005.01.01

Platība
ha

novērtētie

izpētītie
A

1,4-9,2
4,9
vid.4,3

5,7

268,32

52,4

0,4-1,5
vid.1,0

3,0

nav datu

nav datu

vid.0,2

0,0-43,3

56,7-100

11,9-50,2

49,8-88,1

0,4-61,9

38,1-99,6

0,2-2,0
0,4
0,0-1,7
1,0
0,0-2,4
-

1,8-8,3
2,4
2,0-8,4
5,5
2,5-7,5
4,5
2,0-8,3
5,1

6,8-24,2

75,8-93,2

2,0-6,0
-

1,5-35,6
17,0

N
4

prognozētie

P
-

-

-

120,05

-

3,4

-

84,02

-

6,1

331,42

-

-

9,1

408,582

-

-

87,6

2319,46

2310,53

-

52,2

-

130592

-

Demperi
(1.laukums)
3.
Ezerkalni
4.
5.
6.

7.

Gutēni III
Gūteņi II
Gūteņi Ezerkalni
Levduņi

Nr.
p. Nosaukums
k.
4
5
6

Kvalitātes raksturojums

grants un
akmeľi

smilts
<5,0 mm,

Atradni 2004.gadā izstrādāja SIA ―Meliors krauja‖.
Krājumi doti izpētes gadā.
Krājumi doti 1985.01.01.

Biezums, m
segkārderīgā
tas
slāľa

Platība,
ha

Krājumi, tūkst. m3 , 2005.01.01

izpētītie

novērtētie

prognozētie
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8.
9.
10.
11.

12.

13.

Meiruļi
Puzanišķi
Rutuļi II

8

Silkalni –
1974.g.
Silkalni –
1988.g.
Silkalni –
1991.g.

14.

70-5 mm, %
no-līdz

%
no-līdz

no-līdz
vid.

no-līdz
vid.

0,0-13,2

86,8-100

0,0-1,4
-

11,1-18,2

Siladaukšti

16.

N

P

1,9

230,47

-

-

2,7

105,32

-

-

16,0

-

522,02

-

47,2

-

2342,02

-

0,0-0,4
0,3
1,0-2,6
1,0-2,4
-

16,0
1,4-5,8
3,9
2,2-3,6
2,9
2,8-8,5
4,7

51,2-100

0,3-4,8
-

1,1-9,6
5,3

9,6

508,02

-

-

0,0-53,3

46,7-100

0,4-5,1
3,4

2,9-7,7
5,9

3,3

194,72

-

-

2,2-66,0

34,0-97,8

247,52

-

-

100

1,4-7,4
4,0
vid.2,7

6,1

-

0,1-0,8
vid.2,2

5,5

-

-

150,02

nav datu

nav datu

vid.8,5

vid.25,6

38,5

-

-

9856,02

0,6-39,9

60,1-99,4

0,0-43,5

56,5-100

29,5

70,5

0,0-48,8

Silkalni II
15.

A

Terehova

8.tabula

Aglonas pagasta saldūdens kaļķieža atradnes
Nr.
p. Nosaukums
k.

CaCO 3 ,
saturs, %
no-līdz

Frakcijas
<0,25 mm
saturs, %
no-līdz

1.

63,1-79,0

98,0-99,3

40,4-91,0

92,9-99,8

Cirīši

2.

Salenieki

7
8

Biezums,
segkārtas
no-līdz
vid.
0,4-2,8
1,0
0,1-4,4
-

m
derīgā
slāľa
no-līdz
vid.
0,5-1,4
0,9
0,4-3,9
1,4

Platība,
ha

Krājumi, tūkst.m3 , izpētes g
prog
izpētītie
zēt
novērtētie
N
A

P

5,8

50,26

-

-

31,7

451,9

-

-

Krājumi doti 1998.g. pēc Vides valsts inspekcijas datiem.
Pagasta teritorijā ietilpst tikai 6.un daļēji arī 5. laukums, dota tikai platība un krājumi pagasta robežās.
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9. pielikums
Aglonas pagasta sapropeļa atradľu raksturojums
Atradnes
nosaukums,
sinonīms

1
Aglonas

Ezera
platība
(ha)

2
33.0

Ūdens
dziļums
(m)
max.
vid.
3
3.4
2.8

Sapropeļa
iegulas
platība
(ha)
4
16.0

Sapropeļa
slāľa
biezums
(m)
max.
vid.
5
>5.4
3.8

Sapropeļa
krājumi
tūkst.m3
tūkst.t
izpētes
pakāpe
6
608
160

P

Biržkalnu
Birzas,
Bērzgales,
Kapiľu

Dzirkaļu
Dzerkalīšu

272.2

3.6
3.3

153.0

>5.4
3.7

7
Organogēns
- silikātu
(organogēni
– mālains)
A 36.9 –
48.9 (vid.
44.2)
W 86.7 –
94.2 ( vid.
90.0)

Mēslojums

4590
1056

P
tajā
skaitā

5.6

4.0
2.1

4.2

>5.0
3.8

160
46

P

1

Sapropeļa veids un
kvalitatīvie rādītāji (%),
izmantošanas virziens

2

3

4

5

6

Organogēns
– silikātu
(organogēni
– mālains)
A (vid.
52.2)
W (vid.
91.1)
Silikātu
(mālains)
A (vid.
67.4)
W (vid.
82.9)
Organogēns
– silikātu
(organogēni
– mālains)
A 48.6 –
53.9 ( vid.
51.2)
W 88.7 –
89.5 (vid.
89.1)

Mēslojums

Mēslojums

7
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Opostas

12.0

Apostas

Terehovas

12.7

3.0
2.4

3.7
2.4

10.5

10.0

>6.0
4.4

5.5
4.2

Apzīmējumi 7. kolonā:
A - sapropeļa pelnainība (%); W – sapropeļa mitrums (%)

462
111
P

420
72
P

Organogēns
– silikātu
(organogēni
– mālains)
A 30.5 –
50.5 (vid.
41.0)
W 88.7 –
94.5 (vid.
90.8)
Organogēns
(zogēns –
aļģu)
A 21.0 –
30.2 (vid.
24.9)
W 91.9 –
96.0 (vid.
93.3)

Mēslojums

Mēslojums,
dziedniecības
dūņas

