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Jēdzieni
Vides pārskats – atsevišėa sadaĜa stratēăijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida plānošanas
dokumentā (turpmāk - plānošanas dokumenti), uz kuru attiecas šā likuma1 nosacījumi, vai atsevišės
dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu
īstenošanas ietekmi uz vidi, Ħemot vērā plānošanas dokumenta mērėus, paredzēto realizācijas vietu un
darbības jomu.
Ietekme uz vidi - paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas vai
netiešas pārmaiĦas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viĦa veselību un drošību, kā arī
bioloăisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas
mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību.
Teritorijas plānojums - vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības
administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā
(atĜautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiĦa perspektīvu uz 12 gadiem.2
Stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk arī - stratēăiskais novērtējums) - ietekmes uz
vidi novērtējums plānošanas dokumentam, kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, arī vides pārskata
sagatavošana, apspriešana, sabiedrības iesaistīšana vides pārskata apspriešanā un konsultāciju veikšana,
vides pārskata un tā apspriešanas rezultātu Ħemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un
izmantošana lēmumu pieĦemšanai, kā arī informācijas sniegšana par pieĦemto lēmumu šajā likumā
noteiktajā kārtībā.
Paredzētā darbība - aprīkojuma un tehnoloăijas ieviešana, papildināšana vai maiĦa, būvniecība, dabas
resursu ieguve vai izmantošana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var būtiski
ietekmēt vidi.

1
2

SaskaĦā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
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1. Ievads
Lazdukalna pagastā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas NATURA 2000 teritorijas:
dabas liegums „Lagažu-ŠĦitkas purvs” un dabas lieguma „Bērzpils purvs” daĜa, kas ir Lubānas mitrāju
kompleksa sastāvā, un seši mikroliegumi.
Vides pārskats sagatavots saskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” un Vides pārraudzības valsts biroja
2007.gada 18.maija lēmumu Nr. 39-p “Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu” (1.pielikums). Vides pārskata autors – SIA „Grupa 93”. Vides pārskats sagatavots,
balstoties uz Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju.

1.1.Vides pārskata sagatavošanas procedūra un iesaistītās institūcijas
Gatavojot vides pārskatu, izstrādātājs Ħēmis vērā institūciju nosacījumus, kas izsniegti teritorijas
plānojumam no Valsts vides dienesta Rēzeknes reăionālo vides pārvaldes, Valsts meža dienesta
ZiemeĜaustrumu virsmežniecības, VA „Sabiedrības veselības aăentūra” un Latvijas vides, ăeoloăijas,
meteoroloăijas aăentūras, kā arī ar Balvu rajona padomes un Latgales plānošanas reăiona padomes.
Pēc teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata projekta apspriešanas un institūciju
atzinumu saĦemšanas vides pārskata projektā veikti labojumi. Pārskats par veiktajiem labojumiem vides
pārskatā ievietots 3.pielikumā.
Ar nosacījumu un atzinumu vēstulēm var iepazīties Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma 4.daĜā
„Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi”; to institūciju atzinumi, kuras
izvērtējušas vides pārskata projektu, pievienoti arī šajā vides pārskatā, 4.pielikumā.

1.2.Galvenie pamatprincipi un metodes
Pamatprincipi
Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kā arī vides pārskata gatavošana uzsākta agrīnā
teritorijas plānojuma izstrādes stadijā, ievērojot principu, ka ietekmes uz vidi novērtējums ir izdarāms
pēc iespējas agrākā plānojuma sagatavošanas brīdī, lai novērtētu teritorijas plānojumā paredzamo
pasākumu un aktivitāšu ieviešanas seku ietekmi uz vidi un nodrošinātu novērtējuma rezultātu pēc
iespējas agrāku pielietošanu teritorijas plānojuma izstrādē.
Metodes:
1) esošās situācijas analīze (pieejamo vides datu analīze un to iekĜaušana teritorijas plānojuma
Paskaidrojuma rakstā);
2) konsultēšanās ar vides institūcijām;
3) sabiedrības viedokĜa noskaidrošana;
4) plānotās situācijas analīze (plānotās (atĜautās izmantošanas kartē attēlotā zonējuma un apbūves
noteikumu analīze, izvērtējot iespējamo ietekmi uz vidi);
5) plānotās (atĜautās) izmantošanas ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
6) plānoto izmaiĦu realizācijas ietekmes veida un būtiskuma novērtējums.
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1.3.Vides pārskata struktūra
Vides pārskata 2.nodaĜā īsi raksturots plānošanas dokuments –
plānojuma 2008-2020 pirmā redakcija.

Lazdukalna pagasta teritorijas

Augstākstāvošie plānošanas dokumenti un normatīvie akti minēti Vides pārskata 3.nodaĜā.
Īss ieskats Lazdukalna pagasta teritorijas attīstību ietekmējošos faktoros dots 4.nodaĜā. Tas parāda
pagasta attīstības tendences un pamato plānojumā izvēlētos teritorijas turpmākās izmantošanas
risinājumus.
Vides pārskata 5.nodaĜā dots Lazdukalna pagasta dabas resursu un vides situācijas raksturojums, kā arī
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un dabas objektu raksturojums. Aiz attiecīgās nodaĜas parādīts, kādas
prasības noteiktas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, un pievienoti ieteikumi teritorijas
plānojuma pilnveidošanai, lai mazinātu teritorijas plānojuma risinājumu negatīvo ietekmi uz vidi.
Vides pārskata 6.nodaĜā apkopotas būtiskās ietekmes, realizējot Lazdukalna pagasta teritorijas
plānojumu.
Monitoringa pasākumi ieteikti 10.nodaĜā.

1.4.Sabiedrības līdzdalība
Vides pārskata sabiedriskā apspriešana organizēta, saskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta
noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” un kopā ar
teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu, kas norit no 2007.gada 14.augusta līdz
25.septembrim.
Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiĦš ir no 2007.gada 14.augusta līdz 25.septembrim. Par
sabiedriskās apspriešanas pasākumu organizēšanu atbildīgais – SIA “Grupa 93”.
Pasākumi:
1. Publikācijas par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un
“Balvu Vaduguns”;
2. Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstāde no 2007.gada 14.augusta līdz 25.septembrim
Lazdukalna pagasta padomē (Bērzu iela 8, BeĦislava, Lazdukalna pagasts, Balvu rajons).
3. Iedzīvotāju sapulce 2007.gada 6.septembrī plkst. 10.00 SIA Leandrs telpās – Bērzu ielā 2,
BeĦislava, Lazdukalna pagasts, Balvu rajons.
4. Apmeklētāju pieĦemšanas laiks: pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00.
5. Priekšlikumu iesniegšanas vieta: Lazdukalna pagasta padome: Bērzu ielā 8, BeĦislava,
Lazdukalna pagasts, Balvu rajons, LV 4577
6. Institūciju un kaimiĦu pašvaldību iepazīstināšana ar plānojuma pirmo redakciju un vides
pārskata projektu (nosūtīšana atzinumus saĦemšanai).
Sabiedriskās apspriešanas laikā netika saĦemti priekšlikumi vides pārskatam. Sanāksmes protokols un
publikācijas par sabiedriskās apspriešanas izziĦošanu pievienotas 2.pielikumā.

2. Plānošanas dokuments – Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi uzsāka Lazdukalna pagasta padome 2007.gadā.
Plānojuma izstrādātāji – „Grupa 93”.
4
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Plānojums skar daĜu – Lazdukalna pagasta teritoriju un tiks apstiprināts ar saistošajiem noteikumiem .
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumu veido četras daĜas:
1.daĜa. „Paskaidrojuma raksts”;
2.daĜa. „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
3.daĜa. „Grafiskā daĜa”;
4.daĜa. „Pārskats par plānojuma izstrādi”.
Paskaidrojuma raksts ietver Lazdukalna pagasta teritorijas pašreizējās izmantošanas aprakstu un
teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumu pamatojumu. Dabas resursi, tai skaitā īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas un vides situācija aprakstīta 5.nodaĜā.
2.daĜa „Lazdukalna pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” satur prasības un
aprobežojumus Lazdukalna pagasta teritorijas turpmākajai izmantošanai un apbūvei. Prasības, kas
nodrošina vides kvalitātes saglabāšanu un dabas vērtību aizsardzību noteiktas pie attiecīgā izmantošanas
veida (piemēram, vides un dabas resursu aizsargjoslas ap virszemes ūdeĦiem noteiktas punktā par
virszemes ūdeĦu teritorijām 4.7.3.).
3.daĜu „Grafisko daĜa” veido topogrāfiskā karte, kas izmantota par pamatni teritorijas plānojumam,
esošās izmantošanas karte un plānotās (atĜautās) izmantošanas karte. Grafiskā daĜa sagatavota M 1 : 10
000. Plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē uzrādītas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, aizsargjoslas,
potenciāli piesārĦotās vietas, urbumi un cita vides situāciju raksturojoša informācija, ko iespējams
attēlot mērogā 1 : 10 000. Plānotās (atĜautās) izmantošanas kartes zonējums izmantots par avotu, lai
novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas potenciālo ietekmi uz vidi.
4.daĜā „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” ietver plānojuma izstrādes dokumentāciju, tais skaitā
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu un norādi, ka cita dokumentācija pievienota Vides pārskatam.
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādes mērėis minēts “Paskaidrojuma raksta” ievadā:
noteikt vispiemērotāko Lazdukalna pagasta teritorijas izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās prasības un pašvaldības, vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku un lietotāju intereses, lai:
- veidotu pievilcīgu dzīves un uzĦēmējdarbības vidi Lazdukalna pagastā;
- izmantotu priekšnoteikumus Lazdukalna pagasta attīstībai;
- radītu tiesisku pamatu vides piesārĦojuma problēmu risināšanai un nodrošinātu vides kvalitātes mērėu
sasniegšanu.
Lazdukalna pagasta telpiskās attīstības mērėi atspoguĜoti Lazdukalna pagasta vīzijā:
Lazdukalna pagasts saglabā ZiemeĜlatgalei raksturīgo viensētu apbūves un mozaīkveida zemes
izmantošanas veidu, it īpaši reăionālās nozīmes autoceĜu apkārtnē.
Ekonomisko situāciju uzlabo publiskā sektora atbalsts, kā arī veiksmīgi lauku saimniekošanas
piemēri.
Pateicoties dabas vērtībām, kuras atzītas starptautiskā līmenī (NATURA teritorijas, dabas
liegumi „Lagažu-ŠĦitkas purvs”, „Bērzpils purvs”), turpinās Lubānas mitrāja apsaimniekošana.
Uzlaboti 2.šėiras valsts ceĜi un pašvaldības ceĜi, lai Ĝautu attīstīties teritorijām ar jauktu zemes
lietojuma veidu pagasta rietumu daĜā, lai Ĝautu attīstīties lauku saimniecībām
Prioritātes:
- Skujetnieku notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būvniecība.
- 2.šėiras valsts autoceĜu un pašvaldības autoceĜu segumu uzlabošana.
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3. Augstāka līmeĦa plānošanas dokumenti un normatīvie akti
3.1.Eiropas Savienības līmenis
Vides aizsardzības jomā pastāv valstu starptautiskie mērėi, kuri noteikti starpvalstu konvencijās un
Eiropas Savienības direktīvās: Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotĦu aizsardzību –
Bernes konvencija (1979.); Konvencija par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi – Ramsāres konvencija (1971); Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma
aizsardzību – UNESCO konvencija. (1972.); Konvencija par bioloăisko daudzveidību – Riodežaneiro
konvencija; Konvencija par migrējošo savvaĜas dzīvnieku sugu aizsardzību – Bonnas konvencija;
Padomes Direktīva 92/43/EEK (Natura 2000) par dabisko dzīvotĦu, savvaĜas faunas un floras
aizsardzību (Biotopu direktīva).
Natura 2000 ir Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kas tiek veidots visās ES
dalībvalstīs. Natura 2000 teritoriju tīklu veido teritorijas, kas ir nozīmīgas ES Biotopu direktīvas
I.pielikumā norādīto dabisko biotopu aizsardzībai un II.pielikumā minēto sugu dzīvotĦu aizsardzībai.
Šajā tīklā tiek iekĜautas arī īpaši aizsargājamās teritorijas putniem, kas ir atbilstošākās Putnu direktīvas
79/409/EEK I.pielikumā uzskaitīto putnu sugu aizsardzības nodrošināšanai. Natura 2000 tīklam
pievienojas katra ES dalībvalsts ar savu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmu.

3.2.Nacionālais līmenis
„Nacionālais vides politikas plāns 2004. – 2008.gadam” nosaka būtiskākās problēmas un politikas
mērėus nacionālā līmenī. SaskaĦā ar to, Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma vides aizsardzības
mērėis ir veicināt bioloăisko daudzveidību (dabisko biotopu un savvaĜas dzīvnieku un augu sugu
labvēlīgu aizsardzības statusu), saglabājot vai atjaunojot noteiktiem biotopiem un sugām „Labvēlīgu
aizsardzības statusu” (saskaĦā ar biotopu direktīvas 92/43/EEK 6.panta nosacījumiem) Natura 2000
teritoriju kontekstā, Ħemot vērā ekonomiskās, sociālās, kultūras un reăionālās prasības, kā līdzekli
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai - t.i. bioloăiskās daudzveidības saglabāšanu dabas aizsardzības
plānu izstrādē, lauksaimniecības attīstību, ainavu saglabāšanas un kopšanas iespējas.
Lai īstenotu biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzību, jāĦem vērā visas vides ietekmes (gaiss, ūdens,
augsne, teritorija), kas ietekmē teritorijā esošos biotopus un sugas. Aizsardzības pasākumi ir jāīsteno ne
tikai teritorijās, kurās atrodas biotopi un sugas, kuru dēĜ noteikta Natura 2000 teritorija, bet gadījumos,
ja īpaši aizsargājamās teritorijās esošās sugas un biotopus ietekmē kādi ārējie notikumi, aizsardzības
pasākumi jārealizē arī ārpus īpaši aizsargājamām teritorijām. Nepieciešamos aizsardzības pasākumus
var īstenot, tos iekĜaujot izstrādājamajos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos
un individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.
VARAM 2002.gadā apstiprinātā Vides valsts monitoringa programmas ūdeĦu monitoringa sadaĜa
attiecībā uz virszemes ūdeĦiem ietver vairākas apakšprogrammas: virszemes ūdeĦu kvalitātes,
notekūdeĦu emisiju, dzeramā ūdens, peldūdeĦu un peldvietu ūdens, virszemes ūdeĦu hidroloăisko,
lauksaimniecības noteču, kā arī jūras, piekrastes un pārejas ūdeĦu monitoringu. Virszemes ūdeĦu
monitoringa programma ir pamats lielo upju baseinu kvalitātes noteikšanai, bet tās sniegtā informācija
ir nepietiekama baseinā notiekošo procesu un vielu aprites raksturošanai3.
Teritorijas izmantošanai jānotiek atbilstoši normatīviem aktiem: likumam „Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām”, Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.415 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 1999.gada
15.jūnija noteikumiem Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” un Ministru kabineta 2001.gada
30.janvāra noteikumiem Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas

3
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noteikumi”. Kad liegumiem būs izstrādāti un apstiprināti, - arī saskaĦā ar dabas aizsardzības plāniem un
individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

3.3.Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma saistība ar augstākstāvošiem plānošanas
dokumentiem un normatīviem aktiem
Teritorijas plānojuma izstrādē izvērtēti:
• Latgales reăiona telpiskās struktūras plāns;
• Balvu rajona teritorijas plānojums;
• Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna projekts;
• Nacionālā plānojuma saistošā daĜa4 par nacionālās nozīmes īpaši vērtīgajām lauksaimniecības
zemēm;
• Aizsargjoslu likums, likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Meža likums un citi
likumi un Ministru kabineta noteikumi.

4. Īss Lazdukalna pagasta teritorijas attīstības tendenču un ietekmējošo
faktoru raksturojums
Teritorija
Teritorijas kopējā platība ir 194 km2. Lazdukalna pagasts atrodas Latvijas ZA daĜā, ZiemeĜlatgalē,
Balvu rajonā, pie Madonas rajona robežas, kur kopējās teritorijas ir Lubānas mitrāji.
Apdzīvojums
Teritorijā ir divi ciemi – pagasta administratīvais centrs BeĦislova un ciems Skujetnieki. Reti un
izklaidus apdzīvota teritorija (5,6 iedz./1km2). Iedzīvotāju
Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits 2007.gada sākumā ir 1094, un iedzīvotāju skaits pēdējos gados ir pakāpeniski
samazinājies. Šeit ir augstāka demogrāfiskā slodze – 680, jo salīdzinoši daudz ir vecu cilvēku. Līdz
darbspējas vecumam ir 176 jeb 16,1%, darbspējas vecumā – 651 jeb 59,5% un virs darbspējas vecuma –
267 iedzīvotāji jeb 24,4%.
Ăeogrāfiskais novietojums, ceĜi
Pagasts atrodas izdevīgā transportăeogrāfiskā novietojumā – to šėērso reăionālas nozīmes autoceĜi P36
Rēzekne – Gulbene un P47 Balvi-Kapūne. No pagasta ir ērti sasniedzamas gan Balvu (25 km), gan
Rēzeknes pilsētas.
Zemju sadalījums
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta zemes lietojumu bilanci, lauksaimniecības zemes (76 km2 jeb 39%) ir
nelielā pārsvarā pār meža zemēm (62 km2 jeb 32%). Lielāko daĜu no lauksaimniecībā izmantojamām
zemēm – 4556 ha (jeb 60% no LIZ) aizĦem aramzemes, ganības – 2143,8 ha jeb 28%, pĜavas – 901,6
ha jeb 2% un 32,7 ha augĜu dārzi.
SaskaĦā ar Meža valsts reăistra datiem5 pēc stāvokĜa 2007.gada jūnijā, meža zemju platība Lazdukalna
pagastā ir 9441,4 ha jeb 48% no kopējās pagasta zemju platības, kas ir līdzīgs rādītājs ar vidējo meža
zemju īpatsvaru Balvu rajonā (49%). 66% jeb 6263,6 ha no kopējās meža zemju platības ir mežs, 32%
4

Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumi Nr. 684 “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības
teritorijām”
5
Mežu raksturojumā izmantota Valsts meža dienesta datu bāze un VMD sagatavotie informatīvie materiāli „Meža statistika
2001.,2002.,2003.,2004.,2005.,2006”
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jeb 3067,1 ha ir purvs- pārsvarā sūnu purvs, nelielās platībās zāĜu un pārejas purvs. Mežaudzes atrodas
lielākoties pagasta dienvidaustrumu un ziemeĜu daĜās. Vismazākais mežainums ir pagasta centrālajā
daĜā. Aptuveni 20% no pagasta lauksaimniecības zemēm pakāpeniski dabiski aizaug ar lapu kokiem.
Derīgie izrakteĦi
Derīgie izrakteĦi ir kūdra Lagažu, ŠĦitkas un Bērzpils purvos. Vienlaikus šīs teritorijas ir dabas liegumi.
Pagastā praktiski nav smilts-grants ieguves vietu.
Upes, ezeri
Lielākā upe – Aiviekste, tek pagastam gar DR robežu un praktiski nav pieejama, jo starpā ir Bērzpils
purvs. Arī Bolupe, tās pieteka Vārniene, Keibas upe tek pa pagasta robežām. Pagastu teritoriju caurauž
mazo upīšu tīkls, kuras pamatā ir pietekas Bolupei un Aiviekstei. Pagastā esošie divi ezeri ir nelieli un
maznozīmīgi aktīvai izmantošanai.
Kultūrvēsturiskais mantojums
Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas desmit valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekĜi – viens
arhitektūras un deviĦi arheoloăijas pieminekĜi. Seši kultūras pieminekĜi ir valsts nozīmes pieminekĜi
UzĦēmējdarbība
Pagastā izveidojošās vairākas zemnieku un piemājas saimniecības, kas attīsta lauksaimniecisko darbību
Balvu rajona mērogam ievērojamos apjomos. Darbojas kokapstrādes cehi. Būtisku skaitu dara vietu
nodrošina sabiedriskais sektors – skola, pagasta padome.
Inženiertehniskais nodrošinājumns
Pagastā atrodas vidējsprieguma (20kV) elektropārvades līnijas un 29 transformatori.
Pagastā atrodas „Lattelecom” sakaru līnijas un divas ATC. Tuvākais optiskais kabelis ievietots gar P48
(ārpus pagasta teritorijas). Mobilos sakarus nodrošina SIA „Tele 2” bāzes stacija, torni plāno uzstādīt
arī SIA „LMT”.
BeĦislavas un Skujetnieku ciemos ir centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, bioloăiskās
attīrīšanas iekārtas darbojas BeĦislavas ciemā, Skujetniekos darbojas nosēdakas, sagatavots projekts
Skujetnieku NAI izbūvei.
Centralizēta siltumapgāde nav saglabāta.
Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi
Eglaines pamatskola, divi veselības aprūpes punkti, divas bibliotēkas, hokeja laukums un sporta
laukums pie Eglaines skolas, kā arī sporta laukums Skujetniekos.
Pašvaldības ekonomiskā situācija
Lazdukalna pagasts saĦem dotāciju no Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda.
Pašvaldību salīdzinošajā rangā 2003.gadā Lazdukalna pagasts ieĦem 447.vietu starp 469 Latvijas
pagastiem, kas arī Balvu rajonā ir tikai 14.vieta. Zemie rādītāji ir palikuši nemainīgi kopš 1999.gada,
kad Lazdukalna pagasts ierindojās 473. vietā starp 481 pagasta.

5. Vides stāvoklis un iespējamo Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma
īstenošanas ietekmju novērtējums
Izvērtējot vides stāvokli Lazdukalna pagastā, īpaši pievērsta uzmanība šādiem vides aspektiem:
1) pazemes ūdeĦu aizsardzība, dzeramā ūdens kvalitāte;
2) plānojuma ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Natura 2000 teritorijām, dabas
liegumiem “Lagažu-ŠĦitkas purvs” un „Bērzpils purvs”.
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5.1.Reljefs un ăeoloăiskā uzbūve
Lazdukalna pagasts atrodas Latvijas ziemeĜaustrumos, Austrumlatvijas zemienes Adzeles pacēluma
rietumu daĜā un tā nolaidenumā uz Lubānas līdzenumu. Pagasta teritoriju var saukt par plakanu, kas pie
izteiktiem pavasara plūdiem reizēm veicina plašu teritoriju applūšanu. Reljefs tikai austrumu daĜā ir
nedaudz viĜĦots līdzenums ar atsevišėiem pauguriem. Augstākā vieta- ap 128 m vjl. Zemākās vietas ir
pagasta rietumos Aiviekstes un Vecpededzes sateces vietā- 92,6 m vjl.
Teritorijas plānojumā netiek noteiktas īpašas prasības reljefa aizsardzībai. Pie rakšanas darbiem, kas
izmaina reljefu par 2 un vairāk metriem, jāsagatavo vertikālais plānojums būvprojekta ietvaros. Pret
plašu teritoriju īslaicīgu applūšanu pavasaros kā ieteikums minēts aizaugušo grāvju un noteku tīrīšana.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Papildus ieteikumu nav.

5.2.Klimats
Klimatiskajiem apstākĜiem raksturīga pazemināta vidējā janvāra temperatūra- 7,5° C, paaugstināta
vidējā jūlija temperatūra- + 17°C, palielināts dienu skaits ar negatīvām temperatūrām, maza aktīvo
temperatūru summa 1850°-1900°, ilgstoši sala periodi ziemā ar zemām temperatūrām (min - 42°C),
samazināts nokrišĦu daudzums 650-700 mm, vasarā var būt gari sausuma periodi (max t +34°C),
bezsala periods gaisā vid. 130 dienas un kopumā agroklimatiskie apstākĜi vērtējami kā vieni no
visnelabvēlīgākajiem Latvijā.
SaskaĦā ar Latvijas vides, ăeoloăijas un metroloăijas aăentūras datiem, Lazdukalna pagastā neatrodas
valsts meteoroloăisko novērojumu stacija. Tuvākās stacijas atrodas Balvu rajona ViĜakā vai Rēzeknes
rajona AudriĦu pagastā vai Madonas rajona Lubānas novadā.
Plānojumā īpaši risinājumi netiek paredzēti.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Papildus ieteikumu nav.

5.3.Iedzīvotāji, apbūve
Pagastā ir 1094 iedzīvotāji (dati uz.2007.gada 1.janvāri). Iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 ir 5,6 cilvēki.
Pagasta ciemi – BeĦislava (100 iedz.) un Skujetnieki (70 iedz.) - ir nelieli ar minimĜao pakalpojumu
nodrošinājumu un centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu.
DaudzdzīvokĜu apbūve raksturīga ciemiem - BeĦislavā atrodas 3 daudzdzīvokĜu mājas ar 18, 18 un 12
dzīvokĜiem un Saipetniekos divas mājas ar 18 un 8 dzīvokĜiem un Lieparos – divas mājas ar 8 un 8
dzīvokĜiem. DaudzdzīvokĜu mājas pieskaitāmas pie mazstāvu mājām – līdz 3 stāviem. Ciemos tās ir
pieslēgtas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, Lieparos izbūvēta lokālā ūdensapgāde no urbuma,
kanalizācijas ūdeĦi tiek novadīti nosēdakās.
Teritorijas plānojuma risinājuma pamatā ir prognoze, ka iedzīvotāju skaits nepieaugs, drīzāk
samazināsies. Līdz ar to jauna apbūve tiek prognozēta saistībā ar esošo ēku nolietojumu vai ar ārpus
pagasta dzīvojošo īpašnieku iecerēm savu lauku īpašumu apsaimniekošanā.
Plānojuma risinājumi paredz, ka blīva savrupmāju apbūve atĜauta ciemu teritorijās. Jauni apbūves
gabali nedrīkst būt mazāki par 3000 m2. Ārpus ciemiem blīvas apbūves teritorijas netiek paredzētas.
Lauku teritorijā atĜauta viensētu apbūve lauksaimniecības un meža zemēs, ievērojot to, ka

9

Balvu rajona Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020. Vides pārskats

lauksaimniecības zemēs minimālā jaunveidojama zemes vienības platība ārpus ciemiem ir 2 ha. Apbūve
meža zemēs paredz mazāku apbūves blīvumu kā apbūve lauksaimniecības zemēs.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās atĜauta apbūve, saimnieciskā darbība un zemes transformācija,
ievērojot dabas aizsardzības normatīvos aktus. Papildus jāĦem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas ir purvu teritorijas, arī applūstošas teritorijas, - tas ierobežo apbūvi un saimniecisko
izmantošanu. Saimnieciskā darbība, apbūve un zemes transformēšana mikroliegumos un dabas liegumā
nav atĜauta.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Papildus ieteikumu nav.

5.4.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta zemes lietojumu, lauksaimniecības zemes Lazdukalna pagastā aizĦem
7634.1 ha jeb 39% no pagasta kopējās platības. No tiem lielākā daĜa 60% jeb 4556 ha ir aramzeme, 32.7
ha augĜu dārzi, 901.6 ha, pĜavas, 2143.8 ha (28%) ganības. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju
auglība Lazdukalna pagastā ir 34 balles (2006.gada 27.marts)6, kas, salīdzinot uz kopējā Balvu rajona
lauksaimniecības zemju fona, ir samērā augsts rādītājs. Lielākā daĜa lauksaimniecībā izmantojamās
zemes ir meliorētas (5440.9 ha vai 71%). Lazdukalna pagastā atrodas nacionālas nozīmes
lauksaimniecības polderis „Kapūnes polderis”, kas atzīmēts Balvu rajona teritorijas plānojumā arī kā
augstvērtīgās rajona nozīmes lauksaimniecības zemes. Pamatā tiek izmantots ganībām, jo to apdraud
īslaicīgas applūšanas risks pavasaros, nepietiekami darbojoties meliorācijas sistēmām.
Plānojuma risinājumi lauksaimniecības zemēs paredz plašu atĜauto izmantošanu. Būvēm mājlopiem
noteikti minimālie attālumi līdz dzīvojamai, sabiedriskai apbūvei un valsts un pašvaldību ceĜiem,
virszemes ūdeĦiem un urbumiem, kultūras pieminekĜiem. Tādi paši minimālie attālumi noteikti arī
mēslu krātuvēm. Minimālā jauna zemesgabala platība noteikta: 2 ha lauku teritorijā un 0,3 ha ciemu
teritorijā. pašvaldība, balstoties uz rajona nozīmes lauksaimniecības zemju statusu un poldera teritorijas
statusu, var lemt šajās zemēs par minimālo platību 10 ha.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Papildus ieteikumu nav.

5.5.Meži
SaskaĦā ar Meža valsts reăistra datiem pēc stāvokĜa 2007.gada jūnijā, meža zemju platība Lazdukalna
pagastā ir 9441,4 ha jeb 48% no kopējās pagasta zemju platības, kas ir līdzīgs rādītājs ar vidējo meža
zemju īpatsvaru Balvu rajonā (49%).
No tiem 6263,6 ha (66%) aizĦem mežaudzes, pārsvarā mežaudzes, neliela daĜa degumu, iznīkušu
audžu, vējgāžu, izcirtumu. 32% jeb 3067,1ha ir purvs- pārsvarā sūnu purvs, nelielās platībās zāĜu un
pārejas purvs, kas salīdzinoši rajonā ir liels rādītājs (vidēji rajonā purvs ir 13% no kopējās meža zemes).
Liela vienlaidus purvu platība, aptuveni 1/10 no kopējās pagasta teritorijas, atrodas pagasta rietumu
daĜā, autoceĜa Rēzekne- Gulbene kreisajā pusē (Lagažas- Šnitku purvs un Bērzpils purvs).
Mežaudzes atrodas lielākoties pagasta dienvidaustrumu un ziemeĜu daĜās. Vismazākais mežainums ir
pagasta centrālajā daĜā. Aptuveni 20% no pagasta lauksaimniecības zemēm pakāpeniski dabiski aizaug
ar lapu kokiem.
Sadalījumā par apsaimniekotāju grupām valsts meži aizĦem 36% no kopējās meža zemju teritorijas,
ko apsaimnieko AS “Latvijas valsts meži” ZiemeĜlatgales mežsaimniecība, kas ir zemāks rādītājs nekā
6
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vidēji Balvu rajonā (52%), pārējā daĜā ir privātās meža zemes. Privātā meža īpašuma vidējā platība ir 3
ha.
Valsts mežos, salīdzinājumā ar pārējo apsaimniekotāju mežiem, lielu teritoriju aizĦem purvi- 74%,
savukārt privātos mežos tikai 8%. Valsts meža zemju lielākā daĜa atrodas pagasta rietumu daĜā. Pagasta
dienvidaustrumu daĜā ir 3 nelieli vienlaidus valsts meža masīvi.
Meža zemēs ir 3878 ha aizsargājamu teritoriju (t.i.- 41% no kopējās meža zemju platības), kuras ir
izdalītas un aizsargātas saskaĦā ar LR likumdošanu, tai skaitā divi dabas liegumi („Lagažu-ŠĦitkas
purvs” un „Bērzpils purvs”), 6 mikroliegumi, ko noteicis Valsts meža dienests īpaši aizsargājamām
putnu sugām (5 no tiem atrodas dabas liegumā „Lagažu-ŠĦitkas purvs”, 1 valsts meža masīvā, kas
atrodas pagasta D-A daĜā), aizsargājamās zonas gar ūdeĦiem un mitrzemēm. 82% no visām
aizsargājamām teritorijām meža zemēs ir valsts mežā.
Visos mežos pagasta teritorijā normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību veic Valsts meža dienesta
ZiemeĜaustrumu virsmežniecības Tilžas mežniecība.
6.tabula.
Aizsargājamā teritorija

Dabas liegumi
Mikroliegumi
Buferzonas ap
mikroliegumiem
Aizsargājamās zonas
gar ūdeĦiem
Aizsargājamās zonas
gar mitrzemēm
Aizsargājamās
teritorijas, kopā
(aritmētiskā summa)
Aizsargājamās
teritorijas, kopā

Aizsargājamās teritorijas meža zemēs, ha7
Pārējās
Meža
Valsts
meža
zemes,
meža zeme
zemes
kopā

Valsts
meži

Pārējie
meži

Meži, kopā

489,4
185,6
173,2

260,9
2,5
0

750,3
188,1
173,2

3112,3
185,6
358

656,1
2,5
0

3768,4
188,1
358

0

20,3

20,3

0

20,8

20,8

0

18,8

18,8

0

18,8

18,8

848,2

302,5

1150,7

3655,9

698,2

4354,1

571,7

287,7

859,4

3194,6

683,4

3878

6.tabulā norādīta gan dažāda veida aizsargājamo teritoriju platību aritmētiskā summa, gan aizsargājamo
teritoriju kopējā platība, skaitot nogabala platību vienu reizi, ja šim nogabalam ir vairākkārtēja tiesiska
aizsardzība (Piemēram, gadījumos, kad dabas liegumā ir izveidots arī mikroliegums). Tabulā nav
iekĜauta daĜa aizsargzonu un aizsargjoslu gar ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mitrzemēm, kā arī nav
informācijas par aizsargjoslām ap kultūras pieminekĜiem meža zemēs.

7
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1.attēls. Mežu platības ar saimnieciskās darbības aprobežojumiem8
350

meža platība, ha

300
250
200
150
100
50
0
Mežsaimnieciskā
darbība

Galvenā
cirte+kopšanas cirte

Galvenā cirte

Kailcirte

Saimnieciskās darbības aprobežojuma veids

Mežu, kurā noteikts mežsaimnieciskās darbības aizliegums ir 3% (mikroliegumos), galvenās cirtes un
kopšanas cirtes aizliegums ir 5,3% (dabas liegumos, kur valdaudzes vecums pārsniedz: priežu un ozolu
audzēm 60 gadus, egĜu, bērzu, melnalkšĦu, ošu un liepu audzēm 50 gadus un apšu audzēm 30 gadus),
galvenās cirtes aizliegums ir 4,2%(dabas liegumos, kur valdaudze nav sasniegusi iepriekš minētos
vecumus), kailcirtes aizliegums ir 0,4% (aizsargzonās gar ūdeĦiem un mitrzemēm) no kopējās meža
platības. Lielāks mežu platību īpatsvars ar saimnieciskās darbības aprobežojumiem ir valsts meža zemēs
(22%).
Izvērtējot augšanas apstākĜu tipu sadalījumu, var secināt, ka pagasta teritorijā ir pārstāvēti gandrīz
visi Latvijā sastopamie augšanas apstākĜu tipi, kas liecina par mežu ainavisko daudzveidību.

8

Meža valsts reăistra dati pēc stāvokĜa 2006.gada aprīlī
12

Balvu rajona Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020. Vides pārskats

2.attēls. Mežaudžu sadalījums meža augšanas apstākĜu tipos9
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Raksturīgs ir liels mitro, pārmitro mežu īpatsvars. SlapjaiĦi (meži slapjās minerālaugsnēs), purvaiĦi
(meži slapjās kūdras augsnēs) un nosusinātie meži (āreĦi un kūdreĦi) kopā sastāda 61% no kopējās
mežu platības, tai skaitā slapjaiĦi un purvaiĦi- 40% jeb 2438ha un nosusinātie- 21% jeb 1363,3ha. Liels
slapjaiĦu un purvaiĦu īpatsvars norāda uz to, ka daĜai mežu ir lielāka ekoloăiskā vērtība nekā
ekonomiskā, jo šādus mežus apsaimniekot un gūt no tiem ekonomisku labumu ir salīdzinoši grūtāk nekā
sausajos mežos. Turklāt, Ħemot vērā sarežăīto piekĜūšanu un mežizstrādi, pastāv iespēja, ka šie meži ir
līdz šim maz pārmainīti un atbilst Eiropas nozīmes mežu biotopam-Purvaini meži (91D0) un līdz ar to
šajos mežos vajadzētu plānot atšėirīgu pieeju mežu apsaimniekošanā, rūpīgi izvērtējot ekonomisko
izdevīgumu un ievērojot ekoloăiskās intereses saistībā ar bioloăiskās daudzveidības saglabāšanu. Šie
meži sastopami lielākoties purvu un sauso mežu pārejas joslās pagasta rietumu un dienvidaustrumu
daĜā.
Sadalījumā pa koku sugām var secināt, ka pagastā tāpat kā visā Balvu rajonā visbiežāk sastopamā koku
suga ir Bērzs (37% jeb 2315,1ha) un Priede (35% no kopējās mežu platības jeb 2167,5ha).

9
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3.attēls. Mežaudžu sadalījums meža augšanas apstākĜu tipu grupās10

ĀreĦi
14%

KūdreĦi
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39%

SlapjaiĦi
17%

Izvērtējot koku ciršanas intensitāti laika posmā no 2001.-2005.gadam, var secināt, ka tā ir ievērojami
kritusies, no 27 tūkst.m3 2001.gadā līdz 9 tūkst.m3 2005.gadā. Taču izvērtējot vienā gadā nocirsto, var
secināt, ka pagasta teritorijā meži tiek izmantoti diezgan intensīvi- aptuveni 19 tūkst.m3 likvīdās
koksnes gadā.
Balvu rajona plānojumā Lazdukalna pagasta valsts meži iekĜauti rajona nozīmes mežsaimnieciskās
teritorijās. SaskaĦā ar rajona plānojumu vadlīnijām, tajos, ja mežu transformē apbūvei, nedrīkst veidot
mazākus zemes gabalus kā 0,5ha un maksimālais apbūves blīvums paredzēts no 0,5 līdz 10%.
Zemesgabalā „Galdupe” (kadastra.Nr. 386440010029), kas ir 1.kvartāla 6.nogabals, atrodas arī
zinātniskās izpētes meži.
Plānojuma risinājumi meža zemēs paredz mežsaimniecisku teritorijas izmantošanu, ievērojot meža
nozares normatīvos aktus. Meža zemes atĜauts transformēt uz apbūvi un apbūvēt, ievērojot zemākus
apbūves rādītājus. Minimālā jaunveidojama zemes vienības platība – 2 ha. Meža zemēs ar aizsardzības
statusu jāievēro aizsardzības režīms.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Papildus ieteikumi nav nepieciešami.

5.6.Derīgie izrakteĦi
SaskaĦā ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras Latvijas derīgo izrakteĦu atradĦu
reăistru, Lazdukalna pagastā ir reăistrēta Garāsila smilts atradne (Nr.1229), kas ir izstrādāta. Citu
smilts-grants atradĦu un citu derīgo izrakteĦu pagastā nav.
Plānojumā ir atzīmētas divas kūdras atradnes, kas ieskaitītas arī Balvu rajona nozīmes derīgo izrakteĦu
teritorijās, - vietējās nozīmes augstā tipa kūdras atradne Lagažu-ŠĦitkas purvā un vietējās nozīmes zemā
tipa kūdras atradne Bērzpils purvā. Tajās kūdras ieguve ir aizliegta, saskaĦā ar Ministru kabineta
2003.gada 22.jūlija noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” 16.22.punktu.
Plānojuma risinājumi neaizliedz derīgo izrakteĦu ieguvi, ja tā netraucē dabas aizsardzības režīmam un
ja tā pamatota dabas aizsardzības plānā.
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Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Nav.

5.7.Virszemes ūdeĦi
Lazdukalna pagasts ietilpst Daugavas upes baseinu apgabalā un galvenokārt Aiviekstes virszemes
ūdensobjekta (VŪO Nr. D-468) sateces baseinā, ziemeĜaustrumos – daĜēji Bolupes (VŪO Nr. D-451)
sateces baseinā un dienvidaustrumos –Ičas (VŪO Nr D -456) sateces baseinā.
Lazdukalna pagasts ir vidēji blīvi noklāts ar upju un grāvju tīklu, it sevišėi tā vidus daĜa. Upes un to
pietekas ir potamāla tipa upes ar izteikti lēnu tecējumu.
Pagasta rietumu malā robežu ar Madonas rajonu veido Aiviekste, kas iztek no Lubāna ezera un
pagriežas uz ziemeĜiem. Aiviekstes kopgarums 132 km, no kuriem 10 km tā tek gar Lazdukalna pagasta
robežu. Lazdukalna pagasta ziemeĜu robeža ir pa Vecpededzes upi, 3 km garumā pa Bolupi un tālāk pa
Vārnieni (Bolupes pieteku). Aiviekste no iztekas līdz Lubānai veido sarežăītu hidroloăisko tīklu, jo, lai
varētu izmantot lauksaimniecībai upēm pieguĜošās teritorijas, tika pārveidota Pededzes grīva – izrakts
taisns kanāls uz Aivieksti ar mērėi palielināt Pededzes baseina noteces iespēju. Vecpededze saglabāta
kā rezerves noteka. Līdz ar to, neskatoties iz Vecpededzes 5 km garumu, tai noteikta 100 m
aizsargjosla.
Vēl pagasta ūdeĦu tīklu veido Ičas pieteka DziĜaunes upe un PalaciĦas upe, Vārnienes pieteka PokratiĦa
ar AvotiĦas pieteku, kā arī Aiviekstes labā krasta pieteka PiestiĦa.
Lielākā daĜa no upēm un to pietekām ir regulētas, meliorācijas gaitā gan padziĜinātas, gan taisnotas. Tas
ir izjaucis šo ūdensteču dabisko hidroloăisko režīmu, mazinot dabiskās bioloăiskās attīrīšanās iespējas.
Visvairāk upju dabiskais hidroloăiskais režīms ir ietekmēts pagasta rietumu un dienvidrietumu daĜā, kur
lauksaimniecības platību aizsardzībai no applūšanas padomju laikā tika izbūvēti polderi, ne tikai
pārveidojot, bet pilnīgi izgrozot ūdensteču gultnes.
Par dabiskajām ūdenstecēm Latvijas vides, ăeoloăijas un hidrometeoroloăijas aăentūrā ir izstrādāts
Valsts ŪdeĦu Kadastrs (turpmāk VŪK)11.

ŪSIK
kods

42
4253
425412
425413
42542
425422
4255
4256
42564
425642
42612
42614

Ūdens saimnieciskā
iecirkĦa nosaukums

Aiviekstes baseins
Aiviekste
Vecpededze
Bolupe
Vārniene
PokrateĦa (PokratiĦa)
Aiviekste
PīsteĦa (PiestiĦa)
PalaceĦa (PalaciĦa)
Saipīte
DziĜaune
Paukle

6.tabula.
Ūdens saimniecisko iecirkĦu klasifikators
augšgala
lejasgala
pietekas
platība kopā,
attālums no
attālums no
pazīme
km2
grīvas, km
grīvas, km
0
132
9321.0
103
105
8.1
Labā krasta
0
5
34.2
1
14
23.0
Kreisā krasta
0
50
370.8
Kreisā krasta
0
20
46.1
105
112
11.6
Labā krasta
0
15
109.7
Labā krasta
0
13
53.9
Kreisā krasta
0
17
21.6
Ičas labā krasta
0
7
26.6
Labā krasta
0
20
40.1

11

Apstiprināts ar Vides ministrijas 2005.gada 30.marta rīkojumu Nr.126 "Par Ūdenstilpju klasifikatoru, Ūdens saimniecisko
iecirkĦu klasifikatoru un to lietošanas kārtību"
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Aiviekste – upes garums 182 km, sateces baseins 9321 km2. Aiviekste iztek no Lubāna ezera, tek pa
Madonas- Rēzeknes rajonu robežu apmēram 4 km, tad pa Balvu- Madonas rajonu robežu apmēram 10
km, pēc tam pagriežas uz rietumiem. Šajā posmā tek pa izteiktu purvu apvidu. Aiviekstes upes platums
pie Ičas ietekas (netālu no iztekas) un līdz Pededzes ietekai ir 30-35 m un dziĜums 1,5-2 m. Aiviekstes
daudzgadīgais vidējais ūdens caurplūdums, iztekot no Lubāna ezera, ir 12,8 m3/sek3 . Posmā līdz
Pededzes ietekai Aiviekste ir lēna, ar mazūdens perioda vidējo straumes ātrumu tikai 0,1 m/sek. Arī
labā krasta pietekas Iča, Balupe ir lēnas līdzenuma upes, sevišėi to lejtecēs. Aiviekste no iztekas līdz
Lubānai veido sarežăītu hidroloăisko tīklu, jo, lai varētu izmantot lauksaimniecībai upēm piegulošās
teritorijas, tika pārveidota Pededzes grīva - izrakts taisns kanālu uz Aivieksti, ar mērėi palielināt
Pededzes baseina noteces iespēju. Pieder pie karpveidīgo ūdeĦiem.
Vecpededze ir saglabāta kā netaisnota rezerves noteka Pededzes upei lejtecē. Pagasta ziemeĜu robežu
veidojošā Vecpededzes apkārtne ir mežaina, mazapdzīvota. Tā ir piemērota makšėerēšanai. Upes un tās
tiešās apkārtnes apsaimniekošanas iespējas ierobežo īpaši aizsargājamo dabas vērtību esamība - iekĜauta
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, t.sk. „Natura 2000” teritoriju skaitā.
Bolupe- upes garums - 82 km, sateces baseina kopplatība - 936 km2. Gada notece 0,21 km2. Bolupe ir
Aiviekstes labā pieteka un pa to noteikta Lazdukalna pagasta administratīvā robeža pagasta ziemeĜos 3
km garā posmā. Bolupe šajā posmā ir lēna tecējuma upe ar lēzeniem, pārsvarā ar krūmiem aizaugušiem
krastiem. Pieder pie karpveidīgo ūdeĦiem.
Vārniene- Bolupes kreisā krasta pieteka. Sateces baseins 371 km³. Gar Lazdukalna pagasta ziemeĜu
robežu tek lejtecē, Lubānas zemienē. Lazdukalna pagasta teritorijā virszemes ūdeĦus savāc Vārnienes
kreisā krasta pieteka PokratiĦa. Pie Vārnienes ietekas Bolupē izveidots Kapūnes polderis.
PokratiĦa- Garums 20 km, sateces baseins 38 km2. Gada notece 0,007 km³. Kritums kopējais 20m vai
1,4m/km. Lazdukalna pagasta teritorijā ir ap 7 km lejteces posma. Visā Lazdukalna pagasta teritorijā
upe regulēta. Lejtecē kreisajā pusē ir Kapūnes polderis un bijušais Kapūnes ezers, kuram cauri
PokratiĦa tecēja agrāk. Lejtecē līdz ietekai Vārnienē ir iedambēta.
PiestiĦa- Aiviekstes labā krasta ieteka. Garums 15 km, sateces baseins 110 km². Gada notece 0,021
kmª. Visā garumā tek caur Lazdukalna pagastu, galvenokārt no austrumiem uz rietumiem. Sākas kā
novadgrāvis starp Paukli un Saipīti. Baseins atrodas Adzeles pacēlumā un Lubāna līdzenumā. Gultne
regulēta, abos krastos meliorētas zemes. Lejtecē tek pa Lubāna klāniem starp Bērzpils purvu un
Lagažu- Šnitku purvu.No labā krasta pietek pieteka PalaciĦa. Garums 13 km, sateces baseins 53,9 km2.
Tā sākas Rugāju pagasta teritorijā netālu no TikaiĦiem. Lielu daĜu PiestiĦas baseina veido PalaciĦas
kreisā krasta pietekas Saipītes baseins. Saipīte lejtecē tek cauri Lazdukalna pagasta centram. Visas šīs
upes regulētas, sevišėi lejtecēs. Sakarā ar to, ka ir izjaukts upju dabiskais hidroloăiskais režīms, kā arī
tās netiek koptas, pārtīrītas, pēdējos gados novērojama pastiprināta to aizaugšana. Gan šīm abām upēm,
gan PiestiĦai lejtecē šėērso purvmalas novadgrāvji, kas iekĜaujas Lubāna hidrotehniskajā sistēmā.
Paukle- Ičas labā krasta pieteka. Garums- 20 km. Kritums 20m, jeb 1m/km. Sākas Lazdukalna pagasta
teritorijā, tek uz dienvidrietumiem, lejtecē tek cauri Bērzpils pagastam. Ir šaurs sateces baseins – starp
Skujatni un DziĜauni. Gandrīz visā garumā regulēta upe. Starp Paukli un PiestiĦu pagasta dienvidu daĜu
atūdeĦo arī Ičas pieteka DziĜaune tās augšteces posmā. Arī regulēta gandrīz visā posmā caur
Lazdukalna pagastu.
Gar pagasta DA robežu tek Ičas pieteka Keiba. Upes kopgarums ir 28 km.
Gar Lagažu –ŠĦitkas purvu tek Lagašs, 5,2 km garš, kas iztek no purva un ietek Aiviekstē. Kā atteka
starp Bolupi un Lagašu tek Posms, 3 km. Gan Lagašs, gan Posms, gan Sūra, kas ir 0,5 km gara atteka
starp Bolupi un Vecpededzi, ir savstarpēji savienotas un paĦem galvenos ūdeĦus no purva.
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Ezeri
SaskaĦā ar Valsts ŪdeĦu kadastra datiem uz 2007.gada sākumu, Lazdukalna pagasta teritorijā ir divas
ūdenstilpes- Kapūnes ezers un GrūžĦu ezers.
Kapūnes ezers (ŪTK 42249) atrodas pagasta ziemeĜu daĜā, Kapūnes poldera teritorijā. Būvējot
Kapūnes polderi ezers tika iedambēts, izveidojot ielaides un izlaides meniėus. Tā platība bija 10,2 ha.
Tagad ezers ir nolaists, dambji netiek apsaimniekoti. Vidū veidojas pĜavas, apaug ar krūmāju.
Otra ūdenstilpe ir GrūžĦu ezers (ŪTK 42244), ar platību 12,5 ha. Atrodas purvainā vietā pagasta
ziemeĜaustrumu malā uz robežas ar Rugāju pagastu. Atrodas uz ūdensšėirtnes, sateces baseins 4,2 km².
Lai gan purvains, ezers ir diezgan dziĜš, vidējais dziĜums 3,1 m, maksimālais dziĜums pat 7 m. Ūdens
līmeĦi ir: daudzgadīgais vidējais ūdens līmenis -123,0 m vjl., minimālais -122,9 m vjl., augstākais palu
līmenis - 123,2 m vjl. Ezera dibenu veido dūĦas no 0,5 līdz 2 m biezā kārtā. Ezera krasti zemi, kūdraini,
pārsvarā apauguši ar purvainu mežu.
ĥemot vērā teritorijas apdzīvojuma raksturu un saimnieciskās aktivitātes, saimnieciskās darbības
noslodze uz virszemes un pazemes ūdeĦiem vērtējama kā nebūtiska.
Peldvietas
Pagasta teritorijā esošās upes un ezeri ir maz piemēroti un netiek izmantoti atpūtas vietām pie ūdens vai
peldvietām.
Teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas un tauvas joslas, noteikta virszemes ūdeĦu perspektīvā
izmantošana - makšėerēšana - amatierzveja, rekreācija, netiek paredzēta aizsprostu būvniecība.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
papildus ieteikumu nav.

5.8.Pazemes ūdeĦi
Dzeramais ūdens Lazdukalna pagastā tiek Ħemts no PĜaviĦu - Daugavas ūdens horizonta kompleksa.
LVĂMA datu bāzē „Urbumi” Lazdukalna pagastā reăistrēti 25 urbumi, no tiem 19 ūdens apgādes un 6
pazemes ūdeĦu monitoringa urbumi, no tiem 3 urbumi – DB Nr.9680, 9681 un 9682 iekĜauti pazemes
ūdeĦu pamatmonitoringa tīklā - pazemes ūdeĦu posteĦa „Kapūne” novērojumu urbumi - 28.
PosteĦa „Kapūne” kopējais punktu skaits kādreiz bija 45 (no tiem 28 Lazdukalna pagastā un otra daĜa
atrodas Rugāju pagastā). Monitoringa programmā iekĜautie 3 urbumi atrodas Vides ministrijas īpašumā.
Paraugi tiek Ħemti četras reizes gadā. Visu monitoringa urbumu izmantošana beidzās 1991.gadā. Pēc
piederības pārējos var uzskatīt par bezsaimnieka objektiem. Pēdējais apsekojums neizmantotiem
urbumiem noticis 1996.gadā. Teritorija, kurā atrodas monitoringa urbumi, ir lauksaimniecības zemes,
pašlaik tiek izmantota ganībām, zālājam, līdz ar to daĜa bijušo urbumu varētu būt grūti identificējami.
Monitoringa urbumus būtu nepieciešams apsekot, dziĜurbumiem – pārbaudīt to tehnisko stāvokli, vai tie
nefontanē, secināt par piesārĦojuma iespējamību, likvidēt vai iekonservēt. (Pašvaldība var griezties
Vides ministrijā, Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūrā, lai piesaistītu šim pasākumam
līdzekĜus, piemēram, no Vides aizsardzības fonda.)
Dzeramo ūdeni centralizētajai ūdensapgādei iegūst no urbumiem Nr.14155 un Nr.14154.
Skujetnieku urbums (Nr.14155) ierīkots 1966.gada decembrī, tā dziĜums ir 52 metri, tā absolūtais
augstums no zemes virsas – 113 metri. Urbuma debits – 2,0 l/s, īpatnējais debits – 0,66 l/s.12 Urbums
ierīkots Daugavas horizontā. Skujetnieku urbuma plānotā jauda ir 18000 m3 gadā vai 49,32 m3
diennaktī.13 SaskaĦā ar aizsargjoslu aprēėinu, tam noteikta stingrā režīma aizsargjosla 10 rādiusā un
12
13

VU „Latvijas Ăeoloăija” Latvijas ăeoloăiskais fonds. A.Logins. Atskaite par artēziskās akas ierīkošanu r.538/66-4
AtĜauja Nr.RET-3-26 B kategorijas piesārĦojošās darbības veikšanai no 15.04.2005
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ėīmiskā aizsargjosla 300 metru rādiusā pie ūdens patēriĦa 49,315 m3/dn un 560 metru rādiusā pie ūdens
patēriĦa 173 m3/dn. Plānojumā atlikta lielākā aizsargjosla. Bakteoroloăiskā aizsargjosla nav
nepieciešama.
BeĦislavas urbums (Nr.14154) ierīkots 1966.gadā, tā dziĜums ir 35 metri, tā absolūtais augstums no
zemes virsas – 110 metri. Urbuma debits – 4,0 l/s, īpatnējais debits – 2,66 l/s.14 Urbums ierīkots
Daugavas horizontā. BeĦislavas urbuma plānotā jauda ir 23000 m3 gadā vai 63,01 m3 diennaktī.
SaskaĦā ar aizsargjoslu aprēėinu, tam noteikta stingrā režīma aizsargjosla 10 rādiusā un ėīmiskā
aizsargjosla 345 metru rādiusā pie ūdens patēriĦa 63,014 m3/dn un 660 metru rādiusā pie ūdens patēriĦa
230 m3/dn. Plānojumā atlikta lielākā aizsargjosla. Bakteoroloăiskā aizsargjosla nav nepieciešama.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Adrese
m.'Līči". c."Polokaru"

ciemā Lazdukalns
ciemā Skujenieki
ferma "Vīksnieki"
Mehdarbnīca’’Liepari2’’
ferma "Aiztille"
Meh. darbnīcas
"RoĦi"
Meh. darbnīcas RoĦi"
ferma "OzoliĦi"
ferma ‘’Šveėeri’’
Kapūnes poldera
sūkĦu stacija
ferma "Kapūne"
siena miltu cehs
‘’Slavites’’
Ferma „VītoliĦi’’
ferma „Skubinava"
ferma „KareĜi"
ferma "Lielie Meroni"
ferma ’’VarguĜi’’
Ferma ‘’VīksniĦi’’

Nr. LVĂMA datu bāzē
8374
9680
9681
9682
9683
9634
9685
14154
14155
22362
22363

LKS-92 koordināte X
6314700
6318602
6318601
6318586
6316869
6316868
6316868
6313341
6312352
6312299
6309847

6.tabula.
Urbumi15
LKS-92 koordināte Y
687492
685775
685777
685777
686576
586574
686572
687678
692720
694758
689252

22364
22369

6309847
6311144

688711
686731

22370
22371
22372
22373

6111403
6309851
6311504
6319342

686898
686783
685191
685366

22374
22375

6317742
6310531

687005
685935

23252
23255
23258
23260
23263
23355

6317541
6313668
6312657
6308726
6312066
6318627

688329
699983
690507
689045
692215
684588

Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Nepieciešams veikt pazemes monitoringa punktu (urbumu) apsekošanu un inventarizāciju. Tas ir
noteikts arī plānojumā. Papildus ieteikumi nav nepieciešami.

5.9.Ūdensapgāde
Centralizēta ūdensapgāde pastāv BeĦislavas un Skujetnieku ciemos. Patērētāji ir Eglaines pamatskola,
pagasta padome, pasts, privātmājas un daudzdzīvokĜu mājas. Kopējais pieslēgumu skaits BeĦislavas
ciemā 31, Skujetniekos – 29.
14
15

VU „Latvijas Ăeoloăija” Latvijas ăeoloăiskais fonds. A.Logins. Atskaite par artēziskās akas ierīkošanu r.538/66-4
LVĂMA datu bāze „Urbumi”
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BeĦislavā ūdensvadu izbūvēja 1981.gadā (nodots ekspluatācijā 1983.g.) BeĦislavas ciemā izbūvēts
ūdensvads pamatā no tērauda (pievadiem izmantots arī ėets un polietilēns) 2,82 km garumā, tai skaitā
0,94 km ieguldītas 100 mm diametra caurules, 0,09 km - 32 mm diametra caurules un 1,79 km - 25 mm
diametra caurules. Ūdenstornis būvēts 1971.gadā. metāla tilpne 25 m3, 101,16 m. TorĦa fiziskais
nolietojums 80%.
Skujetniekos ūdensvadu izbūvēja 1979.gadā (nodots ekspluatācijā 1981.g.). Ūdenstornis būvēts
1970.gadā. metāla tilpne 25 m3, 101,12 m. TorĦa fiziskais nolietojums 50%. Skujetnieku ciemā izbūvēts
ūdensvads pamatā no tērauda (pievadiem izmantots arī polietilēns) 1,865 km garumā, tai skaitā 0,48 km
ieguldītas 100 mm diametra caurules, 1,065 km - 50 mm diametra caurules un 0,32 km - 25 mm
diametra caurules.
Noslēgts līgums par dzeramā ūdens laboratorisko analīžu veikšanu ar VA „Sabiedrības veselības
aăentūra” Gulbenes filiāli. Iegūtais ūdens apjoms tiek noteikts pēc skaitītājiem UVU-40.
Projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lazdukalna pagasta BeĦislavas un Skujetnieku
ciemos”, plānota artēzisko aku rekonstrukcija, ūdens sagatavošanas staciju būvniecība, ūdensvada
rekonstrukcija. Gan Lazdukalna pagastam, gan vēl 9 Balvu rajona pašvaldībām: Kubulu, MedĦevas,
Žīguru, Lazdulejas, Vīksnas, Šėilbēnu, Bērzpils, Rugāju, Tilžas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības
projektu realizācija pārcelta uz 2007. – 2013.g. plānošanas periodu (Rēzeknes RVP pārskats 2006.g.).
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Ja tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lazdukalna pagasta BeĦislavas un
Skujetnieku ciemos”, ūdensapgādes kvalitāte būtiski paaugstinās.

5.10. Sadzīves notekūdeĦu savākšana un attīrīšana
Centralizēta notekūdeĦu savākšana un attīrīšana notiek BeĦislavas un Skujetnieku ciemos.
BeĦislavas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu jauda ir 15345 m3 gadā vai 42,04 m3 diennaktī. Izvades vieta
(A700201) ir grāvī. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BeĦislavas ciemā sastāv no attīrīšanas ierīces BIO100 un I un II pakāpes bioloăiskajiem dīėiem. Dīėu (2 gab.) kopējais darba tilpums ir 288 m3. NAI
nodotas ekspluatācijā 1984.gadā. 17 SaskaĦā ar teritorijas plānojumā noteiktajām ciema robežām,
attīrīšanas iekārtas atrodas ārpus ciema; apkārt esošā zeme tiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām,
tuvākās mājas atrodas 300 m attālumā. Pašlaik NAI daĜēji darbojas bioloăiskās attīrīšanas režīmā.
Skujetnieku notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu jauda ir 7738 m3 gadā vai 21,2 m3 diennaktī. NotekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas Skujetnieku ciemā ir nosēdakas (tilpums 5 m3). NAI ar Saipītes upē emitēto
notekūdeĦu apjomu 7,738 tūkst. m3 ir minētas pie vieniem no lielākajiem un būtiskākajiem Balvu rajona
virszemes ūdens objektu piesārĦotājiem 2006.gadā.18 NAI nodotas ekspluatācijā 1985.gadā.
6.tabula.

Suspendētās vielas
ĖSP
Naftas produkti
BSP-5
Nkop.
17
18
19

Skujetnieku NAI (t/g)
0,47760
1,72410
0,00110
0,59860
0,09530

PiesārĦojuma slodzes19

BeĦislavas NAI (t/g)
0,24310
1,59650
0,00160
0,07070
0,14770

AtĜauja Nr.RET-3-26 B kategorijas piesārĦojošās darbības veikšanai no 15.04.2005

Rēzeknes reăionālās vides pārvalde. Publiskais 2006.gada pārskats.
AtĜauja Nr.RET-3-26 B kategorijas piesārĦojošās darbības veikšanai no 15.04.2005
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Pkop.
N/NO3
P/PO4

Skujetnieku NAI (t/g)
0,01910
0,00030
0,01910

BeĦislavas NAI (t/g)
0,03250
0,00060
0,03250

BeĦislavas attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas dūĦas, kas tiek kompostētas. DūĦu
apsaimniekošana tiek veikta saskaĦā ar Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr. 365
„Noteikumi par dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
Kanalizācijas tīklu kopgarums BeĦislavā 1,565 km, Skujetniekos – 1,585 km.
Projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lazdukalna pagasta BeĦislavas un Skujetnieku
ciemos”, kura realizācija pārlikta uz 2007-2013.g. periodu plānota notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu
būvniecība Skujetnieku ciemā.
Ap BeĦislavas NAI noteikta 100 metru sanitāra aizsargjosla.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Ja tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lazdukalna pagasta BeĦislavas un
Skujetnieku ciemos”, notekūdeĦu savākšanas un attīrīšana būtiski uzlabojas.

5.11. Atkritumu apsaimniekošana
No 1986.gada līdz 2001.gada beigām izgāztuve “Zirgusala” 1,0 ha platībā tika izmantota sadzīves
atkritumu novietošanai. Izgāztuvē kopā novietoti 103 m3 atkritumu. Izgāztuves rekultivācija ir veikta
daĜēji (aizbērta, nolīdzināta) 2006.gadā (veica SIA „Geo Konsultants”). Rekultivācija tiks pabeigta
Malienas reăiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plāna ietvaros (jau ieplānoti līdzekĜi).
Pašlaik līgumi par atkritumu apsaimniekošanu tiek slēgti ar „Nehlsen-Rīga” SIA, apkalpo Balvu
iecirknis. Pagastā ir apstiprināti saistošie noteikumi atkritumu apsaimniekošanas jomā20. Centralizēti
atkritumi tiek savākti tikai BeĦislavā pie daudzdzīvokĜu mājām. Tarifs – 0,35 Ls no cilvēka mēnesī.
Līdz ar Zirgusalas sadzīves atkritumu izgāztuves slēgšanu parādījusies jauna problēma lauku teritorijā –
lielgabarīta sadzīves atkritumu izvešana. Ja ar lauku saimniecības atkritumiem lielākoties iespējams tikt
galā (dedzina, izbaro, izved), tad būvniecības atkritumus nav kur likt. Dedzinot atkritumus saimniecībā,
nereti nākas nonākt konfliktā ar mežniecību (izplatītas kūdras podzolētās augsnes, augsta
ugunsbīstamība).
Teritorijas plānojums aizliedz veidot jaunas sadzīves atkritumu izgāztuves pagasta teritorijā.
Lielgabarīta atkritumu izvešanu jārisina, sadarbībā ar esošajām atkritumu apsaimniekošanas
organizācijām.
Bijušās izgāztuves „Zirgusala” rekultivācijas pabeigšana un sadzīves atkritumu saimniekošana turpmāk
tiks organizēta saskaĦā ar Malienas reăiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Papildus ieteikumi nav nepieciešami.

20

Lazdukalna pagasta 2005.gada 2.decembra noteikumi Nr.3 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”
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5.12. Gaiss
Pagasta teritorijā nav veikti gaisa kvalitātes pētījumi. Esošā satiksmes intensitāte uz valsts 1.šėiras
autoceĜiem 578 am/dn uz Rēzekne-Gulbene un 759 am/dn uz autoceĜa Balvi-Kapūne – nerada gaisa
kvalitātes problēmas.
Pagasta teritorijā un tiešā tā apkārtnē neatrodas būtiski gaisa kvalitāti ietekmējoši objekti.
Plānojumā ievēroti AS „Latvijas valsts ceĜi” noteiktie minimālie attālumi apbūvei no valsts autoceĜiem.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Nav nepieciešami.

5.13. Kultūras pieminekĜi
Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas desmit valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekĜi21 – viens
arhitektūras un deviĦi arheoloăijas pieminekĜi. Seši kultūras pieminekĜi ir valsts nozīmes pieminekĜi:
1. Valsts nozīmes arheoloăijas piemineklis „Kapūnes senkapi”;
2. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Augustovas katoĜu baznīca”;
3. Vietējās nozīmes arheoloăijas piemineklis „Mastarīgu senkapi (Kara kapi)”;
4. Valsts nozīmes arheoloăijas piemineklis „Osas apmetne”;
5. Vietējās nozīmes arheoloăijas piemineklis „Pilskalns”;
6. Valsts nozīmes arheoloăijas piemineklis „Lagažas apmetne”;
7. Valsts nozīmes arheoloăijas piemineklis „Lieparu senkapi”;
8. Valsts nozīmes arheoloăijas piemineklis „Slaveitu senkapi”;
9. Valsts nozīmes arheoloăijas piemineklis „PiestiĦas apmetne”;
10. Vietējās nozīmes arheoloăijas piemineklis „Skubinovas viduslaiku kapsēta”.
Teritorijas plānojums paredz Aizsargjoslu likumā noteikto 500 metru aizsargjoslu (aizsardzības zonu)
ap valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekĜiem.
Ieteikumi ietekmes uz kultūras pieminekĜiem mazināšanai
Papildus prasības teritorijas plānojumā nav nepieciešamas.

5.14. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
SaskaĦā ar Latvijas vides ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras, Dabas aizsardzības pārvaldes un
ZiemeĜaustrumu virsmežniecības datu bāzēs pieejamo informāciju, Lazdukalna pagastā atrodas šādas
teritorijas ar īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu:
• Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas liegumi „Lagažu-ŠĦitkas purvs” un
„Bērzpils purvs” daĜa. Abi dabas liegumi ir NATURA 2000 teritorijas un ietilpst starptautiskas
nozīmes mitrājā „Lubānas mitrāju komplekss”.
• dabas pieminekĜi – 6 īpaši aizsargājamie koki;
• seši mikroliegumi.
Dabas liegums „Lagažu- ŠĦitkas purvs” dibināts 1999.gadā, tā kopējā platība ir 3386 ha22. Purvs
nozīmīgs kā retu un aizsargājamu putnu ligzdošanas vieta. Konstatēti dažāda tipa purvi: augstais,
pārejas un zemais purvs. Augstais purvs aizĦem lieguma centrālo daĜu, kas vietām apaugusi ar
priedītēm un sīkiem bērziĦiem.
21

saskaĦā ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128
SaskaĦā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju. Pēc Rēzeknes reăionālās vides pārvaldes datiem, 3825,0 ha (2006.gada pārskats)
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Dabas lieguma „Bērzpils purvs” kopējā platība ir 3319 ha23. Dabas liegums dibināts 1999.gadā.
Lazdukalns pagastā atrodas daĜa dabas lieguma, pārējā – Bērzpils pagastā. Dabas liegums ir nozīmīga
reto putnu sugu ligzdošanas vieta. Purva centrālo daĜu aizĦem augstais purvs - gan klajš, gan apaudzis
ar priedītēm. 2100 ha no kopējās purva platības aizĦem zemais purvs.
Abiem dabas liegumiem pašlaik dabas plāns nav izstrādāts, kā arī nav apstiprināti individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
Dabas liegumi „Bērzpils purvs” un „Lagažu- ŠĦitkas purvs” kopā ar vēl deviĦiem dabas liegumiem
(„ĪdiĦu purvs”, „ĪdeĦas un Kvapānu dīėi”, „Lubānas ieplakas”, Lubānas un SūĜagala purvs”,
„Pārabaine”, „Pededzes lejtece”, „Salas purvs”, „Tīrumnieku purvs” un Audīles mežs”), un Lubānas
ezeru un bioloăiski vērtīgās ezeram pieguĜošās teritorijas ir apvienoti Lubānas mitrāju kompleksā.
Komplekss ir viena no sešām Ramsāres (putniem nozīmīgām) teritorijām Latvijā24. Lubānas mitrāju
komplekss aizĦem 51 746 – 48 000 ha. Tajā sastopamas vairāk nekā 180 putnu sugas, no tām 43 minētas EK Putnu direktīvas I.pielikumā. Šajā teritorijā dzīvo arī 23 zīdītāju sugas, tostarp lielākā vilku
populācija.25 Teritorija ietilpst trijās Latvijas rajonu pašvaldībās un 13 vietējām pašvaldībās, tostarp
Lazdukalna pagastā.
Kopš 2003.gada šeit notiek LIFE Vides programmas finansēts projekts „Lubānas mitrāja kompleksa
vides apsaimniekošana, Latvija” (projekta Nr. LIFE03NAT/LV/000083). Projektu ievieš Madonas
rajona padome. Viens no projekta mērėiem ir izveidot visaptverošu Lubānas mitrāja kompleksa
pārvaldību. Projekta ieviešanas laiks ir no 01.10.2003 – 01.09.2007. Projekta partneri ir Aiviekstes
meliorācijas sistēmu valsts pārvalde, Teiču dabas rezervāts, Rēzeknes rajona padome, Ošupes pagasta
padome, Indrānu pagasta padome, Lazdukalna pagasta padome, Bērzpils pagasta padome, Gaigalavas
pagasta padome, NagĜu pagasta padome, Barkavas pagasta padome un Rugāju pagasta padome.
Lazdukalna pagasta padome iesaistījusies projekta ieviešanā, piedaloties pasākumā „PĜavu atbrīvošana
no krūmiem un pĜaušana” (D.1). 2006.gada 1.decembrī izveidots nodibinājums „Lubānas mitrāju
apsaimniekošanas fonds”, kura viens no dibinātājiem ir Lazdukalna pagasta padome. Fonds turpinās
projektā iesākto pasākumu realizāciju un risinās mitrāja apsaimniekošanas jautājumus. Kā viens no
darbiem plānota tūrisma attīstības stratēăijas izstrāde, iespējams, dabas aizsardzības plānu izstrāde.

23
SaskaĦā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju. Pēc Rēzeknes reăionālās vides pārvaldes datiem, - 3543,8 ha
(2006.gada pārskats)
24
likums „ Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi”
25
EK programmas LIFE mājas lapa: http://ec.europa.eu/environment/life/project/countrydocuments/latvia_lv_may06.pdf
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4.attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā26

SaskaĦā ar Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras datu bāzi, Lazdukalna pagastā atrodas
6 dabas pieminekĜi – aizsargājamie koki:
6.tabula.

Nr. LVĂMA
DB
3725

3726
3727
3730
3728
3729

Suga

Parastā priede (Pinus
sylvestris L.)
Parastā priede (Pinus
sylvestris L.)
Parastā priede (Pinus
sylvestris L.)
Parastais ozols (Quercus
robur L.)
Parastā priede (Pinus
sylvestris L.)

Aizsargājamie koki, LVĂMA datu bāze

Atrašanās

Lieparu kapos, 30 m ZR no D
vārtiem
Lieparu kapos, 5 m R no D
vārtiem.
Lieparu kapos, 5 m A no kapu D
vārtiem
Dundinīku ciemā, 150 m D no
Dundinīku mājām.
Lieparu kapos, 20 m ZR no kapu
D vārtiem, 20 m DDA no zvanu
torĦa.
Parastā priede (Pinus Lieparu kapos, 30 m ZR no zvanu
sylvestris L.)
torĦa, 30 m R no Tievās priedes.

Apkārtmērs

Augstums

3.25

18.5

3.05

17

3.12

16

4.05

25

2.75

15

2.7

16

Aizsargājami ir arī visi tie koki, kuri saskaĦā ar Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumu Nr.
415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
22.2.punktu un 2.pielikumu, ir vietējo un svešzemju sugu dižkoki – koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru
augstumā no koka sakĦu kakla vai augstums nav mazāks par minēto noteikumu 2.pielikumā
noteiktajiem izmēriem.
Pagasta teritorijā atrodas seši mikroliegumi. ko noteicis Valsts meža dienests īpaši aizsargājamām
putnu sugām (5 no tiem atrodas dabas liegumā „Lagažu-ŠĦitkas purvs”).
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SaskaĦā ar Meža valsts reăistru, īpaši aizsargājamie meža iecirkĦi un biotopi Lazdukalna pagastā nav
reăistrēti.
Teritorijas plānojuma pirmā redakcija atĜauj būvniecību dabas liegumā, ja būvniecība nav paredzēta
applūstošā teritorijā. zemesgabalu minimālā platība noteikta, saskaĦā ar Ministru kabineta 2003.gada
22.jūlija noteikumiem Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”, – 10 ha.
Meža zemju transformēšana (līdz ar to apbūve) ir aizliegta mikroliegumu teritorijās.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Nebūtu ieteicama būvniecība dabas liegumā. Ja būvniecība būs nepieciešama mitrāju kompleksa
apsaimniekošanai, tā tiks ietverta dabas aizsardzības plānā.

5.15. Aizsargjoslas
Aizsargjoslu veidus, funkcijas, izveidošanas principus, uzturēšanas un stāvokĜa kontroles kārtību, kā arī
saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums, kā arī saistītie
Ministru kabineta noteikumi par aizsargjoslu noteikšanas metodikām, kā arī Ministru kabineta
2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”.
Aizsargjoslas raksturotas iepriekšējās nodaĜās.
Teritorijas plānojumā attēlotas visa veida vides un dabas resursu aizsargjoslas.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Papildus ieteikumi nav nepieciešami

5.16. Riska objekti un teritorijas
SaskaĦā ar Latvijas vides ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras datu bāzi, pagastā neatrodas
piesārĦotas vai potenciāli piesārĦotas vietas. Pagastu nešėērso dzelzceĜa līnijas, satiksmes intensitāte uz
autoceĜiem ir zema. Šeit neatrodas A kategorijas piesārĦojošas darbības uzĦēmumi, DUS vai tehniskās
apkopes stacijas.
Pie riska objektiem jāmin:
• Īslaicīgi applūstošās teritorijas Kapūnes polderī, purvu teritorijās un pagasta centrālajā daĜā, kas
saistīts ar meliorācijas notekgrāvju un mazo upīšu nespēju sevī uzĦemt pavasara ūdeĦus, ja
klimatiskie apstākĜi nosaka strauju ledāju kušanu;
• Kapūnes poldera teritorija ar tās meliorācijas sistēmām, kas būvētas 1970-tajos gados un nav
atjaunotas, var tikt uzskatītas par applūšanas riska avotu.
• Potenciāli piesārĦotās teritorijas, kurās varētu būt saglabājies piesārĦojums30:
1. Bijušajās SIA''Lazdukalns" mehānisko darbnīcu teritorijā (urbums)
2. Bijušajās SIA "Silaine" mehānisko darbnīcu teritorijā (urbums)
3. Mājas „Svekeri” (urbums)
4. Mājas „VīksniĦi” (urbums)
5. Mājas „Gariesili” (urbums)
6. Skujetnieki (bijusī lopu kapsēta)
7. Liepari (bijusī lopu kapsēta)
8. Lazdukalns (bijusī lopu kapsēta)
9. Silaines (bijušās mehāniskās darbnīcas)
10. Lazdukalns (bijušās mehāniskās darbnīcas)
11. Liepari (bijušās mehāniskās darbnīcas)
30

SaskaĦā ar Rēzeknes reăionālās vides pārvaldes informāciju
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12. Bankova (bijusī minerālmēslu glabātava)
13. Slavīti (bijusī minerālmēslu glabātava)
14. Bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve „Zirgusala”.
Teritorijas plānojumā minēti uzĦēmumi un objekti, kuriem, saskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu”,
nepieciešama piesārĦojošas darbības atĜaujas:
• AtĜauja B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. RET–3–26 ir izsniegta Lazdukalna pagasta
padomei dzeramā ūdens ieguvei un notekūdeĦu savākšanai un attīrīšanai31 (izsniegta 2005.gada
15.aprīlī, Rēzeknē) un ir derīga līdz 2010.gada 15.aprīlimī;
• C kategorijas piesārĦojošas darbības apliecinājumi ir izsniegti četriem uzĦēmumiem: SIA
„Silmači”, SIA „JARKOKS”, SIA „AA Koks” un zemnieku saimniecībai „Podi” (visas izsniegtas
2003.gadā), visas kokmateriālu ražošanai, atkritumu apsaimniekošanai.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Lai arī potenciāli piesārĦotās un piesārĦotas vietas nav reăistrētas Lazdukalna pagastā, visās bijušajās
ražošanas teritorijās, kur iepriekš glabāti minerālmēsli vai pesticīdi, pirms būvniecības nepieciešams
pārliecināties par piesārĦojuma līmeni, kā arī to novērst, ja tāds tiek konstatēts.

5.17. Kapsētas
Lazdukalna pagastā ir septiĦi kapi. Jauni kapi nav nepieciešami, un esošos nav nepieciešams paplašināt.
Ap kapsētām noteikta 300 metru sanitārā aizsargjosla.
Ieteikumi ietekmes uz vidi mazināšanai
nav nepieciešami.

6. Būtiskās ietekmes, īstenojot Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumu
Lazdukalna pagastā nav plānots paplašināt ciemu teritorijas, veidot intensīvu apbūvi vai attīstīt jaunas
industriālās apbūves zonas. AtĜautā izmantošana pēc būtības strukturē esošo situāciju un sakārto
iespējamo attīstību, precīzi nosakot, kur kāda attīstība iespējama.
Būvniecība dabas liegumā nav aizliegta, tomēr to ierobežo applūstošās teritorijas un purvu teritorijas.
Noteikts minimālais zemesgabala lielums – 10 ha.

7. Alternatīvu izvērtējums
Teritorijas plānojums ir pašvaldības pamatdokuments, kura izstrādi nosaka Teritorijas plānošanas
likums un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi”. Plānojumā tiek atspoguĜota pašvaldības teritorijas pašreizējā izmantošana,
atĜautā izmantošana nākotnē, kā arī uzrādīti izvirzītie nosacījumi, kas ir saistoši darbībai pašvaldības
teritorijā. Neizstrādājot teritorijas plānojumu, tiktu pārkāpti šie normatīvie akti. Līdz ar to papildus
Lazdukalna pagasta pirmajai redakcijai netiek apskatītas citas alternatīvas.
Neizstrādājot teritorijas plānojumu, ievērojami tiktu apgrūtināta atbilstošas infrastruktūras izveide
ciemos, kā arī ceĜu, elektroapgādes, ūdensvadu un citu objektu plānošana visā pagasta teritorijā.

31

piesārĦojošās darbības veids atbilstoši likuma Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 294 "Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai" 1.
pielikumam: p.8.1.5. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dienā.
25

Balvu rajona Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020. Vides pārskats

Pastāv iespēja, ka bez plānojuma netiktu precizētas (zināmas) un līdz ar to netiktu ievērotas ūdensteču
un ūdenstilpju krastu aizsargjoslas, kas varētu radīt negatīvu ietekmi uz bioloăisko daudzveidību un
citām dabas vērtībām.
Teritorijas plānojumā nav paredzēta apjomīga ražošana vai citādi vidi degradējoša attīstība, un kopumā
ir Ħemtas vērā un atzīmētas jutīgās ekosistēmu teritorijas.

8. Kompensēšanas pasākumi
Kompensēšanas pasākumi nav nepieciešami un netiek plānoti.

9. Pārrobežu ietekmes
Lazdukalna pagasta atrašanās vietas dēĜ pārrobežu ietekme uz vidi ne ūdens piesārĦojuma veidā, ne
gaisa piesārĦojuma veidā nav sagaidāma.

10. Pasākumi monitoringa nodrošināšanai
Monitorings nepieciešams, lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas tiešu, netiešu vai
neparedzētu ietekmi uz vidi.
Pievēršot īpašu uzmanību Vides pārskatā norādītajām iespējamajām ietekmēm, jāsagatavo ziĦojums par
novērotajām tiešajām un netiešajām teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmēm uz vidi. ZiĦojuma
sagatavošana jābalsta uz savākto vides informāciju un vides monitoringu.
Gatavojot ziĦojumu, īpaša uzmanība jāpievērš sekojošiem vides aspektiem:
- teritorijas izmantošana dabas liegumu teritorijā - vai nenotiek vidi degradējoša un piesārĦojoša
darbība;
- ar ūdenssaimniecības sakārtošanu saistīto projektu realizācija, īpaši – Skujetnieku NAI izbūve.
Monitoringa datu iegūšanai izmantojami valsts monitoringa punkti - pazemes urbumi un punkti, kas
atrodas ārpus pagasta, kā arī atsevišėu objektu kontrolmērījumi. Apsaimniekojot Lubānas mitrāju
kompleksu, ieteicama monitoringa pielietošana arī teritorijas plānojuma īstenošanas pārraudzībā.
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11. Kopsavilkums
Lazdukalna pagasta Vides pārskats veidots atbilstoši Latvijas likumdošanā noteiktajiem principiem un
prasībām šādu pārskatu izstrādei, atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja lēmumam par stratēăiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumam.
Vides pārskatā analizēta Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma pirmā redakcija, it īpaši prasības, kas
noteiktas teritorijas un izmantošanas noteikumos, un plānotās (atĜautās) izmantošanas karte.
Alternatīvas nav noteiktas.
Lazdukalna pagasta platība ir 194 km2. Iedzīvotāju skaits – 1094. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
aizĦem 39 % no visas pagasta teritorijas, meži – 32 %. Lielākās upes Aiviekste, Bolupe un Vārniena tek
gar pagasta robežu. Pagasta hidroloăisko tīklu veido šo upju mazās pietekas. Pagastā atrodas 2 ezeri –
Kapūnes ezers (10,2 ha) un GrūžĦu ezers (12,5 ha).
Pagastā nenotiek aktīva ekonomiskā attīstība, darbojas daži kokapstrādes uzĦēmumi un lauku
saimniecības. Iedzīvotāju blīvums ir zems (5,6 iedz./1km2).
Pagastu šėērso 1.šėiras valsts autoceĜi P 47 „Balvi-Kapūne” un P36 „Rēzekne-Gulbene”, kas vienlaikus
ir arī riska objekts, jo pa tiem notiek bīstamo kravu pārvadājumi. Satiksmes intensitāte uz tiem ir zema
–578 am/dn uz Rēzekne-Gulbene un 759 am/dn uz autoceĜa Balvi-Kapūne.
Rajona nozīmes derīgie izrakteĦi – vietējās nozīmes augstā tipa kūdras atradne Lagažu-ŠĦitkas purvā un
vietējās nozīmes zemā tipa kūdras atradne Bērzpils purvā – nevar tikt izmantoti, jo atradnes atrodas
dabas liegumos un Lubānas mitrāja kompleksā.
Dabas liegumiem nav izstrādāti dabas aizsardzības plāni, nav apstiprināti individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi, bet teritorijām veikti apsaimniekošanas pasākumi LIFE Daba programmas
finansēta projekta „Lubānas mitrāja kompleksa vides apsaimniekošana, Latvija” ietvaros. Lazdukalna
pagasts veica pĜavu atbrīvošana no krūmiem un pĜaušanu. Projekts beidzas 2007.gada septembrī.
Projekta laikā izveidots mitrāja apsaimniekošanas fonds, kura viens no dibinātājiem ir Lazdukalna
pagasta padome. Tādējādi projektā uzsāktie apsaimniekošanas pasākumi tiks turpināti.
Pagasta teritorijā atrodas desmit valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekĜi, no tiem deviĦi arheoloăijas
pieminekĜi, un arhitektūras piemineklis Augustovas katoĜu baznīca, kur svētdienās notiek
dievkalpojumi.
Pazemes ūdeĦi, no kuriem pagastā iegūst dzeramo ūdeni ir pasargāti pret piesārĦojumu. Kā vides
problēmas minamas privātīpašniekiem piederošo artēzisko urbumu stāvoklis, kas sliktākajā gadījumā
var būt par iemeslu pazemes ūdeĦu piesārĦojumam. Virszemes ūdeĦu viens no lielākajiem
piesārĦojuma avotiem Balvu rajonā ir Skujetnieku mehāniskās NAI. Lazdukalna pagasta padome ir
iesaistījusies projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lazdukalna pagasta BeĦislavas un
Skujetnieku ciemos”, kura ietvaros paredzēta arī notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būvniecība Skujetnieku
ciemā. Diemžēl projekta finansējums atlikts uz 2007-2013.g. periodu.
Galvenie vides pārskata ieteikumi saistīti ar derīgo izrakteĦu ieguves aizliegšanu dabas liegumu
teritorijās.
Īstenojot Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumu, ievērojot likumos un Ministru kabineta noteikumos
ietvertās normas, teritorijas plānojums neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, t.sk. uz cilvēkiem
un viĦu veselību un Natura 2000 teritoriju un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Kompensējošie
pasākumi nav nepieciešami.
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12. Pielikumi
1.pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēăiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu
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2.pielikums. Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas publikācijas, sanāksmes
protokols
PaziĦojums Vides pārraudzības valsts birojam
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Publikācijas
Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 14.08.2007 130 (3706) > Sludinājumi > PaziĦojumi par teritorijas plānošanu
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Publikācija Balvu rajona laikrakstā Balvu Vaduguns
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Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas
sapulce
PROTOKOLS
Lazdukalna pagasta padome
2007.gada 6.septembris
Piedalās: 10 pagasta iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki (dalībnieku saraksts pievienots protokola
beigās).
Sanāksmi vada Līga OzoliĦa, „Grupa 93”
Protokolē Indra Maderniece, Lazdukalna pagasta padome
Sanāksmi sāk 10.10
Līga OzoliĦa informē par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma risinājumiem, kas iekĜauti pirmajā
redakcijā, vides pārskatu, priekšlikumu iesniegšanas kārtību un turpmākajiem plānojuma izstrādē
paredzētajiem pasākumiem (prezentācija).
Sanāksmē apspriesti arī šādi iedzīvotāju ierosināti jautājumi:
J. Vai nebūtu nepieciešams paredzēt blīvāku apbūvi, kā pašlaik 1.redakcijā iekĜauts, pie RēzekneGulbene krustojuma ar ceĜu uz BeĦislavu.
A. ĥemot vērā, ka Lazdukalna pagastā nav paredzams būtiska būvniecības aktivitāte, un Ħemot vērā, ka
apbūvei „interesantākās” teritorijas ir no ceĜiem sasniedzamās un tuvumā ciema infrastruktūrai, šādas
teritorijas varētu iekĜaut. Jārēėinās ar aizsargjoslu (60 m no ceĜa ass) un apbūves attālumu no valsts 1.
šėiras autoceĜa, ko Latvijas valsts ceĜi norāda nosacījumos kā 50 m no ceĜa ass.
J. BeĦislavas ciemā nav norādītas vēl divas ielas – Lazdu un KĜavu iela.
A. Tiks papildināti apbūves noteikumi.
J. Derīgo izrakteĦu teritorijas nav. Ir iesniegts priekšlikums, pamatojoties uz ăeoloăisku izpēti.
A. Priekšlikumu iekĜausim, attēlojot teritorijas plānojuma laikā zināmās derīgo izrakteĦu teritorijas uz
kartes (kā plānotās derīgo izrakteĦu teritorijas tiek iekĜautas zemes īpašumos „GrunduĜi”, „Mežavidi”
un „Vircāni”. Apbūves noteikumi paredz pašvaldībai iespēju atĜaut meža un lauksaimniecības zemju
transformēšanu derīgo izrakteĦu ieguvei, ja zemes īpašnieks ar ăeoloăiskās izpētes materiāliem pierāda
krājumu esamību. Jo šobrīd visi derīgo izrakteĦu krājumi un zemes īpašnieku intereses tos izstrādāt
nevar tikt izzinātas līdz galam.
J. Ir vairāki neprecīzi māju nosaukumi uz kartes (Saipetnieki – Podnieki)
A. Diemžēl šie nosaukumi ir topogrāfiskajā kartē. Mēs varam tos labot.
J. Kas tiek uzskatīti par servitūta ceĜiem? Vai tie ir redzami kartē?
A. Kartē ir redzami ceĜi no topogrāfiskā plāna, tas lielākajā daĜā nesakrīt ar situāciju dabā attiecībā uz
privātajiem jeb, saskaĦā ar jauno ceĜu likumu, komersantu ceĜiem. Servitūta ceĜi konstatējami zemes
robežu plānos. Ja tas zemes robežu plānā nav atzīmēts, - servitūts nav nostiprināts. Teritorijas
plānojuma ietvaros visus servitūtu jautājumus nav iespējams atrisināt, bet arī Lazdukalna pagastā ir
objekti, līdz kuriem nokĜūšanu atrisināt ir iespējams ar plānojuma palīdzību, piem., ceĜš līdz BeĦislavas
kapiem. Ir vairāki risinājumi, par kuriem deputātiem jāizšėiras un to var noteikt kā plānoto pašvaldības
ceĜu.
J. Paskaidrojuma raksta 42.lpp. minēts ZS Bērzi muzejs, jālabo uz ZS „Saipetnieki” muzejs.
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Kā arī sanāksmē apspriesti un skaidroti vairāki jautājumi, kurus regulē likumi un Ministru kabineta
noteikumi (ierobežojumi saimnieciskajai darbībai aizsargjoslās, īpaši virszemes ūdens objektu un
kultūras pieminekĜu aizsargjoslās), īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, apspriests teritorijas plānojuma
darbība pēc novada izveides.

Sanāksmi beidz 12.10
L. OzoliĦa _________________________
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Dalībnieku reăistrācijas lapa
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3.pielikums. ZiĦojums par institūciju atzinumu iekĜaušanu vides pārskatā
Pozitīvus atzinumus sniegušas Valsts aăentūras „Sabiedrības veselības aăentūra” Gulbenes filiāle,
Balvu rajona padome, Latgales reăiona plānošanas padome, Dabas aizsardzības pārvalde un
kaimiĦu pašvaldības (skat. teritorijas plānojuma 4.daĜu). Tālāk dots pārskats par institūciju atzinumiem
un tajos norādīto ierosinājumu iekĜaušanu vides pārskatā.
Rēzeknes reăionālā vides pārvalde
Atzinums
5.6. Derīgie izrakteĦi. Ieteikumi ietekmes uz
vidi samazināšanai. 16.lpp. Derīgo izrakteĦu
ieguve dabas liegumā ir aizliegta. To nosaka
Ministru kabineta noteikumi, kāpēc vēl
atsevišėi noteikt kādu aizliegumu? Ja pašlaik
ieguve notiek šajās teritorijās, tad tā ir
nelikumīga rīcība. LVĂMA datu bāzē nav
atrodama neviena Lazdukalna pagasta kūdras
atradne. Varbūt šādas teritorijas lieguma zonā
vispār neizdalīt, lai nebūtu pārpratumu?

Virszemes ūdeĦi. Labot upju garumus,
atbilstoši kā Paskaidrojuma rakstā.
5.14. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
25.lpp. Tekstā: ,,Teritorijas plānojums atĜauj
būvniecību dabas liegumā, ja būvniecība nav
paredzēta applūstošā teritorijā.’’ Jūsu pagastā
dabas liegumi ir purvu teritorijas. Dabas
liegumā ir aizliegts veikt zemes transformāciju
un līdz ar to arī veikt būvniecību! Labot šo
nosacījumu!
10. Pasākumi monitoringa nodrošināšanai.
Tekstā: ,,apbūves attīstība dabas lieguma
teritorijā...’’ Šāds apgalvojums ir jāizĦem no
teritorijas plānojuma, jo tas ir pretrunā ar
pastāvošo likumdošanu
Vajadzētu atlikt piesārĦotās vietas uz kartes

Atzīme par iekĜaušanu
Pašlaik kūdras ieguve purvos nenotiek. Tā kā
teritorijas plānojumā šīs kūdras atradnes minētas kā
rajona nozīmes kūdras resursi, to neiekĜaušana
vietējā teritorijas plānojumā nebūtu saskaĦā ar
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu
Nr.883 „Vietējas teritorijas plānošanas noteikumi”
4.13.punktu. Var piekrist, ka normu „pārrakstīšana”
no hierarhiski augstākiem normatīviem aktiem nav
lietderīga, tomēr šajā gadījumā tā ir īpaši uzsvērta,
tā kā purvu teritorijās ir vairāki privāto īpašnieku
zemesgabali.
Vides pārskata 5.6. nodaĜā precizēts, ka kūdras
atradnes nav LVĂMA datu bāzē.
Vides pārskata 5.7.nodaĜā laboti upju garumi:
Aiviekste-182 km, PokratiĦa-20 km, PiestiĦa-15
km.
Viensētas būvniecība izĦemta no atĜautās
izmantošanas veidiem.

Apgalvojums ir izĦemts no vides pārskata
10.nodaĜas un formulēts šādi: „teritorijas
izmantošana dabas liegumu teritorijā - vai nenotiek
vidi degradējoša un piesārĦojoša darbība.”
5.16.nodaĜa papildināta ar 14 potenciāli piesārĦotām
vietām, kurās nepieciešams pārliecināties par
piesārĦojuma līmeni. Vietas atzīmētas kartē.

Valsts meža dienesta ZiemeĜaustrumu virsmežniecība
Atzinums
Grafiskās daĜas noteiktajā kartes (plāna) mērogā nav
iezīmētas mikroliegumu un mikroliegumu buferzonu
teritoriju robežas, kā arī nav norādīti lietotie mikroliegumu
apzīmējumi kartē.
Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartē, kas
nepieciešama atsevišėu plānoto (atĜauto) izmantošanas
veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, lūdzam
Ħemt vērā teritorijas izmantošanas aprobežojumus īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un citos
aizsargājamos dabas objektos.
II. daĜā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

Atzīme par iekĜaušanu
Mikroliegumu teritorijas ir atliktas
plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē,
saskaĦā ar AS „LVM” grafisko
informāciju.
No atĜautās izmantošanas veidiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās ir
svītrota viensēta. 5.14.nodaĜā
papildināti ieteikumi ietekmes uz vidi
mazināšanai „Nebūtu ieteicama
būvniecība dabas liegumā. Ja
būvniecība būs nepieciešama mitrāju
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Atzinums
4.nodaĜas sadaĜā „4.8.1. Īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas un mikroliegumi" teksta daĜā „ 3) Prasības
teritoriju izmantošanai un apbūvei" noteikts, ka
,,2)Būvniecību un labiekārtošanu dabas liegumu ,,LagažasŠnitku purvs" un,, Bērzpils purvs" veic atbilstoši atĜautajai
izmantošanai, bet saskaĦojot ar institūcijām ,kuras
noteiktas vispārējos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
aizsardzības un izmantošanas noteikumos".
Vides pārskata sadaĜas 5,14. „īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas" 25.lpp. tekstā norādīts, ka, Teritorijas
plānojums atĜauj būvniecību dabas liegumā, ja būvniecība
nav paredzēta applūstošā teritorijā, zemesgabalu minimālā
platība noteikta, saskaĦā ar Ministru kabineta 2003. gada
22. jūlija noteikumiem Nr. 415 Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi", - 10 ha."
LR Ministru kabineta 22.07.2007. noteikumu Nr.415 „Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
17.punktā noteikts, ka būvniecība dabas liegumā
pieĜaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam,
ievērojot normatīvajos un dabas aizsardzības plānā (ja tāds
ir) noteikto kārtību un ierobežojumus.
ĥemot vērā augstāk minēto, pašvaldības teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi
nenosaka pieĜaujamās būvniecības kārtību un
ierobežojumus dabas liegumu teritorijā.
II. DaĜā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"
4.nodaĜas sadaĜā „4.8.1. Īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas un mikroliegumi" teksta daĜā „ 3) Prasības
teritoriju izmantošanai un apbūvei" noteikts, ka
„3)Mikroliegumos ir aizliegta meža zemes transformācija,
izĦemot infrastruktūras būvi, ievērojot, ka apbūves blīvums
nedrīkst pārsniegt 0,5% no zemes gabala platības. ".
Plānojuma dokumenta nav ievērotas likumdošanas
prasības, Mikroliegumu aizsardzību nosaka LR Ministru
kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.45
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi".

Atzīme par iekĜaušanu
kompleksa apsaimniekošanai, tā tiks
ietverta dabas aizsardzības plānā.”

Šī norma no TIAN 4.8.1.p. ir izĦemta.

Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra
Atzinums
Atzīme par iekĜaušanu
Ūdens patēriĦa raksturojumu papildināt ar
Informācija par privātajiem urbumiem tiks
informāciju par decentralizētas ūdensapgādes
nodrošināta tālākajā plānošanas gaitā.
artēzisko urbumu t.sk. neizmantojamo urbumu
debitu, dziĜumu, ierīkošanas gadu, apsaimniekotāju
un tehnisko stāvokli
Esošās un plānotās atkritumu apsaimniekošanas
Kā 6.3.nodaĜā minēts, „No 1986.gada līdz
sistēmas raksturojumu papildināt ar informāciju par
2001.gada beigām izgāztuve “Zirgusala” 1,0
atkritumu apjomu un atkritumu noglabāšanas vietām. ha platībā tika izmantota sadzīves atkritumu
novietošanai. Izgāztuvē kopā novietoti 103 m3
atkritumu.” Pašlaik atkritumi tiek izvesti,
saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem.
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4.pielikums. Institūciju atzinumi
Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums

40

Balvu rajona Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020. Vides pārskats

Rēzeknes reăionālā vides pārvalde

Valsts vides dienests

RĒZEKNES REĂIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reă.Nr.90000017078
Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, LV-4601 http://www.rezeknesrvp.gov.lv
Tālr.: +371-4622597 Fakss: +371-4638215

__________________________________________________________________________________________
Rēzeknē
10.09.2007.

Nr. 5.-9./

Uz 08.08.2007.

Nr.162

Lazdukalna pagasta padome
BeĦislava,
p/n Lazdukalns,
Balvu rajons, LV -4577
Par atzinumu Lazdukalna pagasta
teritorijas plānojumam
Valsts vides dienesta Rēzeknes reăionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā- VVD Rēzeknes
RVP) izskatījusi Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma I. redakcijas materiālus 2008.2020.gg.. VVD Rēzeknes RVP nav būtisku iebildumu pret izstrādāto Lazdukalna pagasta
teritorijas plānojuma I.redakciju, bet ierosinām veikt šādus labojumus un precizējumus:
Paskaidrojuma raksts
5.3. Virszemes ūdeĦi. 18.lpp-19.lpp. Nav precīzi norādīti upju garumi. Izmantojot
Ūdenssaimniecisko iecirkĦu klasifikatoru, var atrast noteiktos upju garumus: Aiviekste-182
km, PokratiĦa-20km, PiestiĦa-15km. Nepieciešams veikt korekcijas attiecībā uz iepriekš
minēto visās teritorijas plānojuma daĜās.
5.5. Paaugstināta riska un potenciālie piesārĦojuma avoti. 33.lpp. Lazdukalna pagastā ir
piesārĦotas teritorijas. Kaut arī tās nav reăistrētas piesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu
reăistrā, tās teritorijas plānojumā jāatzīmē, vai vismaz jānosauc. PiesārĦotas teritorijas ir
bijušās mehāniskās darbnīcas, bijušās minerālmēslu un pesticīdu glabātavas, bijušās lopu
kapsētas u.c.
Kartogrāfiskajā materiālā ir atliktas aizsargjoslas abām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām gan
BeĦislavā un gan Skujetniekos. Cik liela ir Skujetnieku ciema attīrīšanas iekārtām noteiktā
aizsargjosla, jo teksta daĜā par to nekas nav minēts?
Vides pārskats
5.6. Derīgie izrakteĦi. Ieteikumi ietekmes uz vidi samazināšanai. 16.lpp. Derīgo izrakteĦu
ieguve dabas liegumā ir aizliegta. To nosaka Ministru kabineta noteikumi, kāpēc vēl atsevišėi
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noteikt kādu aizliegumu? Ja pašlaik ieguve noteik šajās teritorijās, tad tā ir nelikumīga rīcība.
LVĂMA datu bāzē nav atrodama neviena Lazdukalna pagasta kūdras atradne. Varbūt šādas
teritorijas lieguma zonā vispār neizdalīt, lai nebūtu pārpratumu?
5.7.Virszemes ūdeĦi. Labot upju garumus, atbilstoši kā Paskaidrojuma rakstā.
5.14. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 25.lpp. Tekstā: ,,Teritorijas plānojums atĜauj
būvniecību dabas liegumā, ja būvniecība nav paredzēta applustošā teritorijā.’’ Jūsu pagastā
dabas liegumi ir purvu teritorijas. Dabas liegumā ir aizliegts veikt zemes transformāciju un
līdz ar to arī veikt būvniecību! Labot šo nosacījumu!
10.Pasākumi monitoringa nodrošināšanai. Tekstā: ,,apbūves attīstība dabas lieguma
teritorijā...’’ Šāds apgalvojums ir jaizĦem no teritorijas plānojuma, jo tas ir pretrunā ar
pastāvošo likumdošanu.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Virsrakstā plānojuma gadi 2007.-2019. , bet Paskaidrojuma rakstā 2008.-2020.
4.8.1.Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi. Viens no atĜautās
izmantošanas veidiem- viensēta. Jaunu viensētu izbūvēšana lieguma teritorijā ir aizliegta. Par
būvniecību dabas liegumā, labot kā iepriekš!
Kartes:
Vajadzētu atlikt piesārĦotās vietas.
VVD Rēzeknes RVP direktore

Ē.Ruskule

Gritāne 4638203
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Sabiedrības veselības aăentūras Gulbenes filiāle
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Valsts meža dienesta ZiemeĜaustrumu virsmežniecība
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Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra
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Balvu rajona padome
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Latgales plānošanas reăions
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