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I eva ds
Teritorijas plānojums
Pasienes pagasta pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas
pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobeţojumi
ar ilgtermiľa perspektīvu uz 12 gadiem: 2006. – 2018.g...
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detaļplānojumus, kā arī, uzsākot jebkuru
zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robeţu pārdalīšanu, būvniecību, tai skaitā esošo
būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, inţenierkomunikāciju, teritorijas
labiekārtošanu, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību
pašvaldības teritorijā. Lai reālā saimnieciskā darbība noritētu saskaľā ar reģionālajām
īpatnībām un dabas resursu racionālu izmantošanu, pamatojoties uz informāciju par ģeoloģisko
uzbūvi un derīgajiem izrakteľiem.
Pasienes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaľā ar 12.06.2002. LR likumu ―Teritorijas
plānošanas likums‖, 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 ―Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi‖.
Ludzas rajona Pasienes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts pamatojoties uz Pasienes
pagasta padomes 2004.gada 28. aprīļa lēmumu Nr.4.1.& Par Pasienes pagasta teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu.
Pasienes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts laika posmā 2004.- 2006. g.
Projekta raksturojums
Teritorijas plānojuma sastāvs:
- Grafiskā daļa
- Paskaidrojuma raksts un vides pārskats
- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
- Pārskats par Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
Grafiskā daļa sagatavota uz Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātas
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, kartes
pieejamas digitālā veidā Arc View, PDF failu formātā un papīra izdrukās.
Teritorijas plānojuma projekta izpildītāji:
Pasienes pagasta padome
atbildīgā amatpersona - Igors Veikšāns, pagasta padomes priekšsēdētājs
teritorijas plānotāji - Irēna Gasule, Juris Gasuls
konsultants - arhitekte Helēna Dekante, SIA ― I un MC ‖
kartogrāfs - Armīns Skudra, SIA ―GIS projekts‖
Izstrādē iesaistīti pagasta padomes un daţādu nozaru speciālisti, valsts institūciju pārstāvji,
uzľēmēji, iedzīvotāji.
Projekta uzraudzība: Pasienes pagasta padome
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes vadlīnijas
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma mērķis - veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību
Pasienes pagastā.
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma uzdevumi:
1. Izvērtēt teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības
un ierobeţojumus;
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2. Radīt labvēlīgus apstākļus uzľēmējdarbības attīstībai;
3. Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas
nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai;
4. Saglabāt lauksaimnieciskās raţošanas 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.
Pasienes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaľā ar :
1) Latgales telpisko struktūrplānu un atbilst:
Reģiona vīzijas telpiskajai koncepcijai;
Lauku teritoriju vispārējiem mērķiem Latgales reģionā - ievērota vēlamā telpiskā
struktūra
Infrastruktūras stratēģiskajiem mērķiem – ievērota vēlamā telpiskā struktūra ceļu
tīkla attīstībā.
2) Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu (1.redakcija) un atbilst Latgales
teritorijas plānojuma vadlīnijām pagasta teritorijas plānojuma kompetencēs:
1. Vispārējas vadlīnijas attīstības plānošanai;
2. Vadlīnijas apdzīvojuma un urbāno teritoriju plānošanai:
2.1. Apdzīvojuma sistēmas attīstība,
2.3. Lauku apdzīvoto vietu plānošana;
3. Vadlīnijas infrastruktūras plānošanai:
3.1. Transporta infrastruktūras attīstība,
3.3. Inţeniertehniskās infrastruktūras attīstība;
4. Vadlīnijas atvērtās telpas un lauku teritoriju plānošanai:
4.1. Vispārējās vadlīnijas lauku teritorijām.
3) Ludzas rajona teritorijas plānojumu (2. redakcija) un atbilst:
21. Ludzas rajona teritorijas attīstības koncepcija:
21.1. Apdzīvojuma struktūras attīstība,
21.2. Transports un satiksme,
21.3. Inţeniertehnisko tīklu attīstība,
21.4. Atvērtā telpa-dabas teritorijas un lauku vide,
21.5. Pierobeţa
4) Ar Pasienes pagastu robežojošos pašvaldību apstiprinātajiem teritoriju plānojumiem:
Istras pagasta teritorijas plānojumu 2003. – 2014.,
Zilupes novada (Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta) teritorijas plānojumu 2006. – 2018.,
Šķaunes pagastam teritorijas plānojums nav izstrādāts;
sekojot, lai pierobeţas zonā neveidotos teritorijas, kurās līdzās atrastos zemesgabali ar
savstarpēji nesaderīgām vai konfliktējošām plānotām izmantošanām, kā arī, lai teritorijas
plānojumā tiktu ievērotas un attēlotas objektu aizsargjoslas, kas šķērso pašvaldības robeţu.
Pasienes pagasta teritorija plānota kā lauku teritorija ar apdzīvojuma un pakalpojumu centru
Pasienes ciemā un blīvas apbūves teritorijām Pasienes un Šuškovas ciemos.
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1. Vispārējs apraksts
1.1. Pasienes pagasta vīzija un attīstības prioritātes
(Pasienes pagasta teritorijas attīstības koncepcija 1999.)
1.1.1. Pasienes pagasta vīzija
Sakārtota, līdzsvaroti attīstīta teritorija, kas ir draudzīga uzľēmējdarbībai un investīciju
piesaistei, ar saglabātu teritorijas identitāti, ar normāliem dzīves apstākļiem, kur iedzīvotāji ir
nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem pakalpojumiem un prot cienīt un sargāt
kultūrvēsturisko mantojumu.
1.1.2. Pasienes pagasta galvenās attīstības prioritātes
Sociālās vides attīstība
Saimnieciskā attīstība
Infrastruktūras attīstība
Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma aizsardzība

1.2. Pasienes pagasta teritorijas novietojums
Pasienes pagasts ar kopplatību 120 km2 atrodas Ludzas rajona dienvidaustrumu daļā. Tā
teritorijas kontūra ir izstiepta. Lielākais attālums starp robeţpunktiem ziemeļu - dienvidu
virzienā ir 20 km. Mazākais attālums šķērsvirzienā (rietumi – austrumi) pa līniju Kozlova –
Kausa pilskalns ir tikai 4,8 km. Pasienes pagasts ir vistālāk austrumos esošā Latvijas
pašvaldība. Uz robeţas ar Krievijas Federāciju Konovalovas sādţas apkārtnē atrodas galējais
Latvijas Republikas austrumu punkts, kura ģeogrāfiskās koordinātas ir 56o16’34’’ Z platuma
un 28o14’30’’ A garuma. Simboliskais akmens obelisks – „Austras koks‖- uzstādīts 13 km uz
dienvidiem (Meikšānos).
Attālums no pagasta centra – Pasienes ciema - līdz:
- Zilupes pilsētai un tuvākajai dzelzceļa stacijai - 12 km;
- Ludzai – pa autoceļiem P52 un A12 (E22) - 45 km;
- Rēzeknei - 73 km ;
- Rīgai – 312 km;
- Terehovas muitas un robeţkontroles punktam - 14 km.
Ziemeļos 13 km garumā pagasts robeţojas ar Zaļesjes pagastu. 4 km un 1 km (pirms ietekas
Zilupē) garos posmos robeţa iet pa Verbovkas upīti, ap 1 km garā posmā pa Zilupi. Austrumu
robeţa, kas sakrīt ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robeţu un tagad arī ir
Eiropas Savienības (ES) ārējā robeţa, stiepjas 18 km garumā; ap 6 km tā iet pa Zilupi (lejpus
no Ľjavericas upītes ietekas). Dienvidaustrumos un dienvidos 8 km garumā pagasta robeţa
sakrīt ar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas (tātad arī ES) valsts robeţu; ap 6 km
garā posmā tā iet pa Zilupi (līdz Ľjavericas ietekai). Rietumos pagastam ir robeţa ar Istras
pagastu 10 km un ar Krāslavas rajona Šķaunes pagastu 12 km garumā (skatīt 1. shēmu).
Pagasta teritoriju 22 km garumā šķērso autoceļš P 52, kas 5 km ziemeļdaļā un 4 km
dienviddaļā ir ar melno segumu. No tā atzarojas vietējās nozīmes ceļi V520 (Meikšāni –
Draudzības kurgāns), V515 (Pasiene-Pricimova-Jonički), V518 (Šuškova-Osinovka) (skatīt 2.
shēmu).
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1.3. Pagasta vēsturiskā attīstība
Pasienes (sākotnēji - Posines, līdz 1945.g. - Pasienas) pagasts izveidots 19. gs 2. pusē, kad pēc
Baltijas guberľu pašvaldības likuma pieľemšanas (1866.) pagasti atbrīvojās no muiţnieku
uzraudzības un tika izveidota pagasta pašvaldība. Pagasta teritorijā sākotnēji ietilpa tagadējo
Zilupes pilsētas, Zaļesjes pagasta un Istras pagasta austrumdaļa – ietverot Šķaunes ezeru,
savukārt pagasta dienviddaļa sākot ar Šuškovas ciemu ietilpa agrākā Ludzas apŗiľķa Šķaunes
pagasta teritorijā. Pēc dzelzceļa līnijas Ventspils – Maskava atklāšanas 1900.g. ap Rozenovas
staciju Pasienas pagastā sāka strauji attīstīties apdzīvojums un 1931.g. tiek nodibināta Zilupes
pilsēta.
Pasienes (Posines) ciems pieminēts vēstures avotos 16. gs.; 17. gs. beigās Posines muiţā
apmetušies Dominikāľu ordeľa mūki nodibina šeit klosteri ar baznīcu, skolu un bibliotēku,
kas kļūst par tā laika nozīmīgu katolicisma centru (pašreizējā Pasienes Sv Krusta Romas
katoļu baznīca celta 1761.g.; klosteris slēgts 1832.g. ) Ciems veidojies līdzās muiţas centra un
klostera teritorijai kā amatnieku un muiţas kalpotāju apmešanās vieta. 19.gs. beigās Pasienē
ierīkota ambulance, no 1907.g. kādu laiku darbojusies slimnīca. 1935. gadā Pasienas ciemā
bija 49 mājas ar 328 iedzīvotājiem, Pasienes muiţas ēkā no 1925.g. darbojās 6 klašu
pamatskola.
1935. gadā Pasienas pagasta kopplatība bija 170.6 km2, tajā bija 7112 iedzīvotāji, kuru
nacionālais sastāvs bija: 62% - krievu, 25% - latviešu, 12% - poļu; pagastā bija 1613 lauku
saimniecības un 15 tirdzniecības iestādes, ūdensdzirnavas un ķieģeļu dedzinātava,
piensaimniecības krejošanas punkts; no zemes fonda 77% bija LIZ (13147 ha), no kuriem
61% (8112 ha) – aramzeme, 19% (2540 ha) – pļavas, 19% (2495 ha) ganības, un tikai 4.5%
(765 ha ) meţa.
1945.g. pagasts tika sadalīts 9 ciemu administratīvajās teritorijās (Beļajevas, Belomojevas,
Bondaru, Horoševas, Pasienas, Ploskiju, Sirotinas, Tuļovas, Zaļesjes). 1949.g. pagasts tika
likvidēts, ciemi tika iekļauti Zilupes rajonā, bet no 1962.gada - Ludzas rajonā. No 1948 g.
pagastā izveidojās 15 nelieli lauksaimniecības arteļi; 50. – 70.gados notika vairākkārtēja
kolhozu un padomju saimniecību apvienošanās, kā perspektīvo saimniecību centrus attīstot
Zaļesjes, Pasienes un Šuškovas ciemus, līdz 1975.gadā izveidojās padomju saimniecība
―Pasiene‖ ar centru Pasienē un kolhozs ar centru Zaļesjes ciemā. Līdzīgi saimnieciskajam
teritoriju dalījumam 1954.- 1975. gados ciemu teritorijas tika apvienotas, sadalītas un
pārdalītas līdz, pievienojot Šuškovas ciemu Pasienes ciemam, teritorija sadalījās Zaļesjes un
Pasienes ciemos. 1990.g. atjaunots Pasienes pagasts Pasienes ciema teritorijā (skatīt 3. attēlu).
1959. g. Meikšānos Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas robeţsaskares teritorijā tika ierīkota
piemiľas vieta 2. Pasaules kara partizāniem ―Draudzības kurgāns‖ uz kuru no Latvijas puses
ved liepu, Baltkrievijas – bērzu, Krievijas - kļavu aleja; katru gadu jūlija pirmajā nedēļā šeit
tika rīkoti svētki, kuros piedalījās samērā liels dalībnieku skaits un kuri veicināja kaimiľvalstu
iedzīvotāju sadarbību; pasākums iznīka līdz ar starpvalstu robeţkontroles un vīzu reţīma
ieviešanu.
1991.gadā sākās zemes reforma, kuras rezultātā likvidējās padomju saimniecība, bet sākās
jaunu zemnieku un piemājas saimniecību dibināšana un aktīva lauksaimnieciskā raţošana,
kas panīkst pāris gadu laikā, slēdzoties noieta tirgum austrumos un strauji pieaugot raţošanas
izmaksām. Kopumā pēdējo 10 gadu laikā pagasta iedzīvotāju skaits samazinās gan negatīva
dabiskā pieauguma, gan migrācijas rezultātā. Saimnieciskā aktivitāte pagasta teritorijā
vērtējama kā vāja.
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1.4. Apdzīvojuma struktūra, mājokļu raksturojums
1.4.1. Apdzīvojuma struktūra
Apdzīvojuma struktūra ir tipiska Latgales laukiem un tās pamatu veido skrajciemi. Blīvas
apbūves teritorijas veido Pasienes ciems - atbilstošs vidējciema statusam, un - atbilstošs
mazciema statusam - Šuškovas ciems. Pārējās pagasta apdzīvotās vietas atbilst skrajciema
vai viensētu statusam (vidējciems /VC/ - apdz. v. ar koncentrētu apbūvi, ar vairāk kā 100
iedzīvotājiem, sociālo un komunālo infrastruktūru; mazciems /MC/ - apdz. v. ar kompaktu
apbūvi, ko veido vismaz 5 dzīvojamās mājas; skrajciems /SC/ – vēsturiski vienota viensētu
/VS/ grupa ar kopēju nosaukumu).
1. tabula. Pasienes pagasta ciemi (07. 2004., Pasienes pagasta padome)
iedz.sk.
nosaukums
tips nosaukums iedz.sk. tips
nosaukums
Adamova
27
SC Kazaki
6
SC Pricimova
Biksi
16
SC Konovalova 1
SC Reči
Dauguļova
5
SC Koršupļeva
1
SC Sapotľi
Dolgije
10
SC Kozlova
6
SC Tivļova
Garaľi
15
SC Koļesniki
1
VS Torčilova
Gaļici
5
SC Latišonki
3
SC Šeški
Gorbači
2
SC Meikšāni
8
SC Šikuckija
Gorniki
1
VS Noviki
6
VS Šuškova
Grišina
28
SC Pasiene
390
VC Šķaune
Guzniki
17
SC Pedeļeva
3
VS Zoborje
Kalnačova
7
SC Pintas
2
SC Ţoglova
Katalova
27
SC Pirdova
2
SC Trubilova

iedz.sk.

12
2
4
14
9
7
1
110
13
2
12
-

tips
SC
SC
SC
SC
SC
SC
VS
MC/SC
SC
SC
SC

Padomju varas gados jaunā apbūve tika koncentrēta perspektīvajos kopsaimniecību centru
ciemos Pasienē un Šuškovā, vēlāk – tikai Pasienē, vienlaikus samazinoties iedzīvotāju
skaitam skrajciemos. Šis centrtieces process turpinās arī mūsdienās.
Pasienes pagasta 772 (07.2004.) iedzīvotāji dzīvo 35 apdzīvotās vietās ar ciema statusu;
vidējais apdzīvojuma blīvums – 6,4 cilv./km2; Pasienes vidējciemā un Šuškovas mazciemā
dzīvo ~65 % pagasta iedzīvotāju, ~35 % iedzīvotāju apdzīvo viensētas pārējā pagasta
teritorijā.
1.4.2. Mājokļu raksturojums
832 pagasta iedzīvotāji veido 303 mājsaimniecības, kas dzīvo 303 mājokļos (2000.g. tautas
skaitīšanas dati, CSP), no kurām 211 (69.6%) ar 551 iedzīvotāju ir individuālajā mājā, 88
(29%) ar 258 iedzīvotājiem – dzīvoklī, 3– individuālās mājas daļā un 1 - īrētā mājoklī.
283 (93.4%) mājsaimniecībām ar 763 cilvēkiem mājokļi ir viľu privātīpašumā; 4
mājsaimniecības ar 12 cilvēkiem dzīvo pašvaldībai vai organizācijai piederošās ēkās; 14
(4.6%) mājsaimniecībās ar 31 cilvēku mājoklis ir citas personas privātīpašums.
Pēc istabu skaita mājokļos – 42 ir vienistabas mājokļi, 100 - 2 istabu, 112 - 3 istabu, 31– 4
istabu un 17 ir mājokļi ar 5 istabām. Aplūkojot personu skaitu mājokļos saistībā ar istabu
skaitu, 88 (29%) mājokļa istabu skaits ir vienāds ar dzīvojošo personu skaitu, 102 (34%)
mājokļos istabu skaits ir mazāks par dzīvojošo personu skaitu, 112 (37%) mājokļos istabu
skaits ir lielāks par dzīvojošo personu skaitu.
Pēc ēku tipa - vienģimenes mājās atrodas 210 (69.5%) mājsaimniecības ar 545 (67%)
iedzīvotājiem, divdzīvokļu mājās - 4 mājsaimniecības ar 11 iedzīvotājiem, daudzdzīvokļu
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mājās - 88 (29%) mājsaimniecības ar 258 (32%) iedzīvotājiem, no tām 3-9 dzīvokļu mājās 22 mājsaimniecības ar 56 iedzīvotājiem un 10-19 dzīvokļu mājās - 66 mājsaimniecības ar 202
iedzīvotājiem.
2. tabula Mājokļu un tajos dzīvojošo nodrošinājums ar labierīcībām (CSP, 2000.)
Labiekārtojums
Mājoklī ir %
Personu sk.
%
Mājoklī nav Personu sk.
Virtuve
296 98.0
801 98.4
6
13
Elektrība
292 96.7
798 98.0
10
16
Gāze
211 69.9
567 69.7
91
274
Ūdensvads mājoklī
126 41.7
377 46.3
176
437
Kanalizācija
98 32.4
298 36.6
204
516
Tualete mājoklī
95 31.5
286 35.1
207
528
Vanna vai duša
92 30.5
280 34.4
210
534
Pirts
150 49.7
383 47.1
152
431
3. tabula Mājokļu un tajos dzīvojošo personu grupējums pēc ēku uzcelšanas perioda (CSP)
Ēku uzcelšanas periods
Mājokļu sk.
Mājokļu %
Iedzīvotāju sk.
Iedz. %
Līdz 1918. gadam
22
7.3
61
7.5
1919. – 1945. gadi
116
38.4
283
34.8
1946. – 1960. gadi
41
13.6
107
13.1
1961. – 1980. gadi
65
21.5
171
21.0
1981. – 1990. gadi
55
18.2
183
22.5
1991.g. un vēlāk
3
1.0
9
1.1
4. tabula Mājokļu un tajos dzīvojošo personu grupējums pēc ēku ārsienu materiāla (CSP)
Ēku ārsienu materiāls
Ķieģelis, akmens
Betons, dzelzsbetons
Koks
Jaukts vai cits materiāls

Mājokļu sk.
38
51
195
18

Mājokļu %
12.6
16.9
64.6
6.0

Iedzīvotāju sk.
98
167
484
65

Iedz. %
12.0
20.5
59.5
8.0

Skrajciemos 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. Individuālās dzīvojamās ēkas
gan viensētās gan ciemos pārsvarā ir nelielas vienstāva ēkas ar stāviem divslīpju jumtiem.
Pagasta pašvaldības pārziľā ir sabiedriskās ēkas: Pasienes pamatskolas, pagasta padomes un
Tautas nama, FVP ēkas Pasienē un Šuškovas kluba ēka.
Pasienes pagasta problēma ir neapsaimniekotās būves: muţas kungu māja Pasienes ciemā,
bijušie fermu kompleksi un citas bij. lauks. raţošanas būves un objekti pārējā pagasta
teritorijā. Neapsaimniekotās būves, daļu no kurām to īpašnieki ir daļēji demontējuši (noľemot
jumtu segumu u.tml.) degradē pagasta vidi, radot pamestības un postaţas iespaidu.
Neapsaimniekotās būves, kas atrodas tuvu citām ēkām, rada draudus ugunsdrošībai .
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2. Pašreizējā teritorijas izmantošana
2.1. Pagasta zemes fonda struktūra, lietošanas mērķi un
īpašumu struktūra
5. tabula Zemes fonda struktūra (VZD, 2004.)
Zemes fonds Pasienes pagastā ha
%
Zemes fonds kopā
12035.9
LIZ zemes kopā
5355.7
Meţi
5106.5
Purvi
464.4
Krūmāji
364.7
Zem ūdeľiem
232.1
Zem ceļiem
168.3
Zem ēkām un pagalmiem
106.5
Pārējās zemes
237.7

100.00
44.50
42.43
3.86
3.03
1.93
1.40
0.88
1.97

6. tabula Zemes sadalījums pēc lietošanas mērķa (VZD, 2004.)
Lietošanas mērķis
skaits

ha

%

Lauksaimniecība

471

7802.5

Meţsaimniecība

101

4008.6

Satiksmes infrastruktūras objekti

6

125.5

Sabiedriskas nozīmes objekti

8

89.1

Apbūves teritorijas

14

8.8

Inţeniertehniskie tīkli un objekti

1

1.4

7. tabula Zemes īpašumi un lietojumi (VZD, 2004.)
Zemes piederība
Īpašumi ha
Lietojumi ha

Kopā ha

Kopā %

Fizisko personu

7376.8

1727.7

9104.5

75.6

Juridisko personu

1060.7

43.6

1104.3

9.2

Pašvaldības

0.5

311.3

311.8

2.6

Valsts un valsts institūciju

4.2

1397.5

1401.7

11.6

Jaukta statusa kopīpašumi

55.1

-

55.1

0.5

58.5

0.5

12035.9

100.0

Brīvā valsts zeme
kopā

8497.3
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2.2. Dabas pamatnes teritorijas
2.2.1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Nozīmīgs dabas resurss pagastā ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuru kopplatība
sastāda 5355.7 ha jeb 44.5 % no pagasta zemes fonda.
LIZ vidējais novērtējums pagastā ir 33 balles, vidējā kadastrālā vērtība – 70 Ls/ha. 1206.5 ha
LIZ ir meliorētas, no tām 1148.8 ha - ar drenāţu, 57.7 ha – ar vaļējiem grāvjiem.
Pasienes pagastā.2004.g. bija 471 zemes lietojumi un īpašumi ar kopējo platību 7802.5 ha,
kuru lietošanas mērķis ir lauksaimniecība; to teritoriju veido: LIZ 4587.6 ha (1045.2 ha meliorēti) – 58.8%, meţi – 2227.7 ha – 28.5%, krūmāji – 293 ha – 3.7 %, purvi – 266.4 ha –
3.4 %, zem ūdeľiem – 166.7 ha – 2,1%, pagalmi – 90.6 ha – 1,2%, pārējās zemes – 170.5 ha.
8. tabula Lauksaimniecības zemju sadalījums (VZD, 2004.)
Lauksaimniecības zemju lietojuma veidi
ha
%
LIZ kopā
5355.7 100.0
Aramzeme
3963.4
74.0
Pļavas
372.4
6.9
Ganības
1007.6
18.8
Augļu dārzi
12.3
0.2
Meliorētas LIZ
1206.5
22.5
9. tabula. LIZ zemju sadalījums pēc piederības veida (VZD, 2004.)
LIZ zemju īpašums vai lietojums
ha
%
Fizisko personu īpašums un lietojums
4869.0
90.9
Juridisko personu īpašums un lietojums
321.6
6.0
Pašvaldības lietojums
110.7
2.1
Jaukta statusa kopīpašums
15.2
0.3
Valsts institūciju lietojums un īpašums
5.1
0.1
Brīvā valsts zeme
34.1
0.6
10. tabula. LIZ zemju sadalījums pēc lietošanas mērķa (VZD, 2004.)
LIZ zemju lietojuma mērķi
ha
%
Lauksaimniecība
4587.6
85.7
Meţsaimniecība
757.1
14.1
Sabiedriskas nozīmes objekti
9.8
0.2
Pārējās kopā
1.2
0.0
Zemes īpašumu sastāvs pēc to platības ir atšķirīgs, visvairāk ir platības ziľā nelielu zemes
īpašumu (vidējā platība ~10 ha), kas zemes reformas laikā tika piešķirti galvenokārt vietējiem
pagasta iedzīvotājiem zemnieku, piemājas saimniecību un personīgo palīgsaimniecību
uzturēšanai un bijušo zemes īpašnieku mantiniekiem zemes īpašuma tiesību atjaunošanai, ir
arī atsevišķi lieli zemes īpašumi ar platību virs 150 ha.
Pašreiz pagasta teritorijā nav lielu lopu fermu un ganāmpulku, lopi galvenokārt tiek turēti
piemājas kūtīs.
2.2.2. Meži
Meţi aizľem 5106.5 ha jeb 42 % pagasta teritorijas.
Lielākais pagasta meţu apsaimniekotājs ir VAS Latvijas valsts meţi Ziemeļlatgales
meţsaimniecība (lieto meţsaimniecības mērķiem 1281.2 ha).
Pēc uzrādītā lietošanas mērķa - meţsaimniecība – pagastā ir 101 zemes gabals ar kopējo
platību 4008.6 ha, ko aizľem: meţi – 2850.1 ha (71.1 %), LIZ – 757.1 ha (18.9 %), purvi –
194.6 ha (4.9 %), krūmāji –71.2 ha (1.8 %) un citi – 135.6 ha (3.4%). Savukārt, cits lietošanas
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mērķis ir uzrādīts 2256.4 ha (44.2 %) meţa teritoriju: 2227.7 ha
sabiedriskas nozīmes objekti – 28.7 ha.

- lauksaimniecība,

12. tabula. Meža zemju sadalījums pēc lietojuma vai īpašuma veida (VZD, 2004.)
Meža zemju īpašnieka vai lietotāja statuss
ha.
%
Fizisko personu īpašums un lietojums
3291.1
64.4
Valsts institūciju lietojums
1136.3
22.3
Juridisko personu īpašums un lietojums
599.1
11.7
Pašvaldības lietojums
24.1
0.5
Jaukta statusa kopīpašums
38.4
0.8
Brīvās valsts zemes
17.5
0.3
kopā
5106.5
100.0
Pagasta teritorijā darbojas 2 kokapstrādes uzľēmumi: N. Strazdiľa ZS gateris Latišonku c. un
gateris Pasienes bij. mehāniskajās darbnīcās.
2.2.3. Purvi
Purvi aizľem 464.4 ha jeb 4 % pagasta teritorijas. Purvi izvietojošies galvenokārt pagasta A
daļā Zilupes zemienē, pārsvarā ir zāļu purvi. Pagasta centrālajā daļā bijušais 634 ha lielais
Mudovkas purvs, kurā atrodas ievērojamas kūdras iegulas, nosusināts izveidojot meliorācijas
grāvju tīklu, lielākā daļa tā teritorijas apaugusi ar meţu.
Pēc lietošanas mērķa purvu teritorijas tiek lietotas lauksaimniecībai – 266.4 ha (57 % no
kopējās teritorijas), meţsaimniecībai – 194.6 ha (42 %).
Pēdējā laikā Eiropā, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus un rūpējoties par bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu, mainījusies attieksme pret purviem - apzināta to svarīgā loma
klimata regulēšanā un ūdensreţīma uzturēšanā, ekosistēmas dabīgās struktūras un
saglabāšanā.
2.2.4. Krūmāji
Krūmāji aizľem 364.7 ha jeb 3 % pagasta teritorijas. No krūmāju teritorijām 293 ha jeb 80 %
lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, 71.2 ha (19.5 %) – meţsaimniecība. Krūmāji pagasta
teritorijā, izľemot atsevišķas palieľu teritorijas, nav dabisks biotops, pārsvarā veidojušies
aizaugot neapsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm.
2.2.5. Virszemes ūdeņi
Pasienes pagasta teritorija atrodas Veļikajas sateces baseinā. Virszemes ūdeľi aizľem 232.1
ha jeb 2 % no pagasta teritorijas, tos veido upes, strauti, ezeri, dīķi; 72 % šo teritoriju
lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, 22 % - meţsaimniecība, 14.6 ha jeb 6 % - sabiedriskās
nozīmes objekti, ūdenssaimniecība kā lietošanas mērķis nav uzrādīta.
Pasienes pagastā valsts nozīmes ūdensnotekas 36.05 km kopgarumā, tās ir – Zilupe – 13.4
km, Plisunka – 3.45 km, Aglonas strauts un M1 (Gorbaču) grāvis – 8.7 km, Mudovkas strauts
– 5.1 km, N1 (Grišinas) grāvis – 5.4 km; kā arī Verbovkas strauts - gar robeţu ar Zaļesjes
pagastu. Koplietošanas novadgrāvji ir 64.73 km kopgarumā, saimniecības grāvji – 52.8 km.
Pagasta teritorijā ūdensteces neveido nozīmīgas palienes; applūstošās teritorijas neskar
apbūves teritorijas.
Zilupe posmā pa LR un KF robeţu ir publiskā upe.
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2.3. Apbūves teritorijas
Apbūves teritorijas aizľem 106,5 ha jeb 0,9 % pagasta teritorijas. Lielākā daļa apbūves
teritoriju – 90,6 ha (85 %) atrodas uz lauksaimnieciskās izmantošanas zemes; lietošanas
mērķis – lauksaimniecība - ir norādīts arī savrupmājām blīvas apbūves teritorijās un bijušajām
raţošanas teritorijām.
13. tabula. Apbūves teritoriju sadalījums pēc lietošanas mērķa (VZD, 2004.)
Apbūves teritoriju lietojuma mērķi
skaits Kopplatība ha Apbūve ha
Lauksaimniecība
106.5
Meţsaimniecība
7.1
Daudzdzīvokļu māju apbūve
11
6.2
5.3
Darījumu iestāţu apbūves teritorijas
3
2.6
1.6
Sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas
1.9
Raţošanas objektu apbūves teritorijas
Savrupmāju apbūves teritorijas
kopā
106.5
14. tabula. Apbūves teritoriju sadalījums pēc piederības veida (VZD, 2004.)
Apbūves teritoriju īpašums vai lietojums
ha
%
Fizisko personu īpašums un lietojums
84.8
Pašvaldības īpašums un lietojums
13.2
Juridisko personu īpašums un lietojums
8.0
Valsts institūciju īpašums un lietojums
0.4
Jaukta statusa kopīpašumi
0.1

%
85.1
6.7
5.0
1.5
1.8
100.0

79.6
12.4
7.5
0.4
0.1

2.4. Infrastruktūras objekti
2.4.1. Satiksmes infrastruktūra
Pasienes pagastā 168.3 ha jeb 1.4 % teritorijas aizľem ceļi, satiksmes infrastruktūras objekti
aizľem 125.5 ha (75 %) no šīs teritorijas, 30.7 ha ceļu ir lauksaimniecības zemēs, 11.7 ha meţsaimniecības zemēs, 0.4 ha – sabiedriskas nozīmes objektu teritorijā.
15. tabula. Satiksmes infrastruktūras objektu teritoriju sadalījums pēc piederības veida (VZD,‗04.)
SIO teritoriju īpašums vai lietojums
ha
%
Valsts institūciju lietojums
79.0
63
Pašvaldības lietojums
46.5
37
kopā
125.5
100
Pagasta robeţās atrodas valsts ceļi 38.3 km kopgarumā, pašvaldības autoceļi 68.84 km
kopgarumā un ielas 2.44 km kopgarumā, LVM Ziemeļlatgales meţsaimniecības meţa ceļi (7)
9.2 km kopgarumā, iekšaimniecību un servitūta ceļi (skatīt 5. shēmu).
16. tabula. Valsts koplietošanas autoceļi Pasienes pagastā (LVC, 2004.)
Indekss Nosaukums
km
Garums pa ceļu veidiem Šķira/
Nodalījuma
melnais grants grunts tehn.kat. josla (m)
P52
V515
V518
V520
V538

Zilupe-Šķaune-Ezernieki
Jonički-Pasiene
Šuškova-Beļejova
Meikšāni-Draudzības Kurgāns
Zilupe-Pasiene
kopā

21.64
5.36
2.80
4.86
3.60
38.30

8.18
4.86
1.44
14.48
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13.50
5.36
2,80
21.66

2.16
2.16

1/4
2/5
2/5
2/5
2/5

22
19
19
19
19

14

17.1. tabula. Pasienes pagasta pašvaldības koplietošanas autoceļi A grupa*
Autoceļa nosaukums
Pasiene-Gobači
Pasiene-Adamova-Pasiene
Pasiene-Grišins-Katalova
Pricimova -Katalova
Zaborje-Šešku kapi

garums km
1,28
3,24
11,29
3,41
3,41

segums
grants
grants
grants
grants
grants

6 Guzenki- Latišonki
7 Zaborje- Baltkrievijas robeţa

2,10
0,80

grants
grants

Nr
1
2
3
4
5

kopā

piezīmes

tilts 34 m

25.53

17.2. tabula. Pasienes pagasta pašvaldības koplietošanas autoceļi B grupa*
Nr
8
9
10
11
12
13
14

Autoceļa nosaukums
Pasiene-Pasiene 2
Pasiene- Pasiene 3
Torčilova-Gorniki -Piragova
Grišina -Pirdova -Katalova
Skripčini -Pirdova
šuškovs -Šuškova 2
Šuškova-Pinti

garums km
0,39
0,40
3,71
2,81
4,90
0,82
1,69

segums
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants

1,10
3,22
1,49

grants
grants
grants

15 Šuškova -Rudľa
16 Kozlova -Tivļeva-Pinti
17 Garāni -Biksi
kopā

piezīmes

20.53

17.3. tabula. Pasienes pagasta pašvaldības koplietošanas autoceļi C* grupa
Nr
18
19
20
21

Autoceļa nosaukums
Garani-Noviľje
Šķaune-Pedeļeva
Kozlova -Valsts meţš
Pinti -Šeški

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Reči -valsts meţš
Gorbači -Torčiliva
Meikšāni-Kalnaševa
Skripščina- Skripščinas kapi
Garāľi-Garāľi 2
Dolgije -Kolesniki
Noviki -Ļitviki
Meikšāni -Šešku ezers
Gorbači -Karjers

garums km
1.61
1.71
0.41
3.20

segums
grants
grants
grants
grants/ grunts

Adamova -Adamova 2

1.40
2.10
1.31
0.49
0.79
2.09
0.71
1.21
0.49
1.20
1.00
1.00
1.66
0.40

grants
grants/ grunts
grants
grunts
grants
grunts
grunts
grants
grants
melnais / grants
grunts
grunts
grunts
grants

kopā

22.78

Draudzības kurgāna celiņi
Kozlova -Kozlova 2
Garaņi-Gaļici
Adamova-Bukatino
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1.00 / 2.20
0.81 / 1.29

0.3 / 0.9
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*) A - nodrošina satiksmi starp apdzīvotajām vietām vai savieno apdzīvotās vietas ar
augstākas nozīmes autoceļu tīklu; ar brauktuves platumu 8 m;
B - nodrošina piebraukšanu ne mazāk kā 3 viensētām vai zemnieku saimniecībām, kurās
pastāvīgi visu gadu dzīvo cilvēki; ar brauktuves platumu 6 m;
C - nodrošina piebraukšanu pie īpašumiem, kuros cilvēki nedzīvo (mazāk par 6 mēneši gadā)
vai kas nodrošina piebraukšanu pie mazāk par 3 viensētām vai zemnieku saimniecībām; ar
brauktuves platumu 6 m.
17.4. tabula. Pasienes pagasta pašvaldības koplietošanas autoceļi “D” grupa - ielas
Nr nosaukums
1 Adamovas
2 Cerības

garums km
0.20
0.15

segums
grants
grants

brauktuve(m)
6
6

3
4

Egļu
Līvānu

0.10
0.15

grants
grants

6
6

5
6

Klostera
Lauku

0.15
0.60

melnais
grants

6
6

7
8
9

Baznīcas
Padomes
Parka
kopā

0.30
0.50
0.29

melnais
grants
grants

6
6
6

2.44

2.4.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšana
Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ir Pasienes un Šuškovas ciemos.
Pasienes ciemā ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas 42 individuālās, daudzdzīvokļu un
sabiedriskās ēkas, kā ari daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju saimnieciskais sektors; tā sastāv no
ūdensvada ar kopējo garumu 4709 m, sūkľu stacijas un ūdenstorľa (tērauda tvertne 25 m3, h –
15 m, 1969. g ., nolietojums – 100 %), bez ūdens attīrīšanas un dezinfekcijas iekārtas; ūdens
tiek ľemts no urbuma DB14142, patērējot 1/9 – 1/3 iespējamā debita: 30.2 - 93.6 no 276.5
m3/diennaktī, rezervē urbums DB18326 ar iespējamo debitu 648 m3/diennaktī.
Pasienes pagasta Pasienes ciematā saimnieciski – fekālo notekūdeľu savākšanai no
komunālām un sabiedriskām ēkām ir izveidota slēgtā kanalizācijas sistēma kurā pa
kanalizācijas tīkliem (kopgarumu 1492 m, Ø 200 mm; 11 pieslēgumi no objektiem ar kopējo
garumu 1519 m) notekūdeľi paštecē tiek novadīti uz bioloģiskajām notekūdeľu attīrīšanas
iekārtām 2 x BIO – 100, no kurām patreiz darbojas viena sekcija nepilnā noslodzē; attīrītie
notekūdeľi izplūst meliorācijas grāvī uz Zilupi. No 15 savrupmājām ciema ceļa P52 labajā
pusē notekūdeľi tiek savākti krājbedrēs ar tilpumu 6.2 m3, 6 krājbedrēs ar tilpumu 3.2 m3 tiek
uzkrāti notekūdeľi no lopu kūtīm. Pasienes ciema D daļas savrupmāju apbūves teritorijā nav
kanalizācijas sistēmu.
Šuškovas ciema ūdensapgādes sistēmai (sastāv no 1727 m ūdensvada, sūkľu stacijas un 1 m 3
tērauda hidrofora) pieslēgtas 14 objekti – 3 daudzdzīvokļu mājas, 7 savrupmājas, veikals un
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju saimnieciskais sektors. Kanalizācijas sistēmai (326 m)
pieslēgtas tikai 3 daudzdzīvokļu mājas, notekūdeľi nonāk septiķi - nosēdinātājā ar tilpumu 9
m3 (4 X 1.5 m3), no kura ietek meliorācijas grāvī. Komunālajām kūtīm ir 4 6.28 m3
notekūdeľu krājbedres, veikalam ir 1.8 m3 notekūdeľu krājbedre.
2.4.3. Elektroapgāde un elektroniskie sakari
Pasienes pagastā elektroapgādi nodrošina VAS ―Latvenergo‖ Austrumu elektrisko tīklu
Zilupes elektrisko tīklu rajons. Apdzīvotās vietas savieno 20 kv elektropārvades līnijas ar
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20/0,4 kv transformatoru apakšstacijām, no kurām atiet 0,4 kv līnijas līdz elektroenerģijas
patērētājiem.
Uzturot stacionāro telekomunikāciju tīklu, elektroniskos sakarus pagastā, nodrošina SIA
Lattelekom.
Mobilo elektronisko sakaru iespējas: pagasta teritorijā nav pilnīga mobilo sakaru tīkla
pārklājuma, sakari tiek saľemti no bāzes stacijām ārpus pagasta teritorijas.

2.5. Kapsētas
Pasienes pagastā ir 11 darbojošās kapsētu teritorijas:
1. Garaľu
2. Koršupļovas
3. Kozlovas
4. Ļauzinas
5. Meikšānu
6. Pasienes
7. Pintu
8. Reču
9. Skripčinas
10. Šešku
11. Šuškovas
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3. Vides pārskats Pasienes pagasta teritorijai
3.1. Plānošanas dokumenta galvenie termini, mērķi un īss
satura izklāsts, saistība ar citiem plānošanas dokumentiem
Vides pārskats – atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida
plānošanas dokumentā (turpmāk - plānošanas dokumenti), uz kuru attiecas šā likuma
nosacījumi, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē attiecīgā dokumenta, kā
arī iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ľemot vērā plānošanas dokumenta
mērķus, paredzēto realizācijas vietu un darbības jomu.
Ietekme uz vidi - paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas
vai netiešas pārmaiľas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viľa veselību un drošību,
kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības,
kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk arī - stratēģiskais 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 ľemšana
vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un izmantošana lēmumu pieľemšanai, kā arī
informācijas sniegšana par pieľemto lēmumu šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Paredzētā darbība - aprīkojuma un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiľa,
būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai
galarezultāts var būtiski ietekmēt vidi.
3.1.1.Plānošanas dokumenta galvenie mērķi.
Plānošanas dokuments - teritorijas plānojums ir svarīgs instruments katras pašvaldības
attīstības programmas mērķu sasniegšanai, piešķirot tiem teritoriālu dimensiju. Teritorijas
plānojums formulē teritoriālās attīstības iespējas, nosaka atļauto un plānoto teritorijas
izmantošanu. Izstrādājot Pasienes pagasta teritorijas plānojumu, tika ľemts vērā, ka teritoriālā
plānošana ir uzskatāma par līdzekli, ar kura palīdzību iespējams regulēt sabiedrības
mijiedarbību ar vidi, izvirzīt nosacījumus un prasības atsevišķu vides aizsardzības problēmu
risināšanai, tātad ar teritoriālo plānošanu paredzēts veikt preventīvās aizsardzības funkcijas.
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma pamatuzdevums ir noteikt vispiemērotāko Pasienes
pagasta teritorijas izmantošanu un labākos veidus, kas veicinātu saimnieciskās darbības
attīstību pagasta teritorijā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un pašvaldības,
vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku un lietotāju intereses, lai sasniegtu mērķi - ilgtspējīgu un
līdzsvarotu attīstību Pasienes pagastā, ar plānojuma palīdzību risinātu Pasienes pagastam
nozīmīgas vides problēmas:
 nepieciešamo prasību un ierobeţojumu noteikšana zemes izmantošanai pagasta teritorijā;
 priekšnosacījumu veidošana vides kvalitātes nodrošināšanai un teritorijas racionālai
izmantošanai;
 nekustamā īpašuma izmantošanas tiesību un sabiedrības vajadzību līdzsvarošana;
 dabas un kultūras mantojuma, raksturīgās ainavas un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana;
 plānotu vides aizsardzībai būtisku teritoriju – aizsargjoslu, ĪADT - izmantošanu.
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma mērķis - veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību
Pasienes pagastā.
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Pasienes pagasta teritorijas plānojuma uzdevumi:
1. Izvērtēt, pamatojoties uz Pasiens pagasta teritorijas attīstības koncepciju 1999., teritorijas
attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobeţojumus;
2. Radīt labvēlīgus apstākļus uzľēmējdarbības attīstībai;
3. Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas
nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai;
4. Saglabāt lauksaimnieciskās raţošanas 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.
Pagasta teritorijas pamatvērtības, kuras ar teritorijas plānojuma palīdzību nepieciešams
saglabāt vai paaugstināt:
 ūdenstilpju ūdens kvalitāte, kas paver iespēju rekreācijas un tūrisma attīstībai;
 dabas liegums „Grebļukalns‖;
 pietiekami zemes dzīļu resursi, kas nodrošina pagasta vajadzības ar būvmateriālu izejvielu
resursiem un dod pat iespēju tos eksportēt uz blakus pieguļošajiem pagastiem;
 inţeniertīkli, komunālā un satiksmes infrastruktūra.
3.1.2. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi
Vides aizsardzības jomā pastāv valstu starptautiskie mērķi, kuri parādās noslēgtajās
starpvalstu konvencijās un Eiropas Savienības noteiktajās direktīvās: Konvencija par Eiropas
dzīvās dabas un dabisko dzīvotľu 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 bioloģisko daudzveidību – Riodeţaneiro konvencija,
Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību – Bonnas konvencija,
Padomes Direktīva 92/43/EEK (Natura 2000) par dabisko dzīvotľu, savvaļas faunas un floras
aizsardzību (Biotopu direktīva).
Natura 2000 ir Eiropas Savienības (ES) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kas tiek
veidots visās ES dalībvalstīs. Šāda tīkla izveidi nosaka ES Biotopu direktīva. Natura 2000
teritoriju tīklu veido teritorijas, kas ir nozīmīgas ES Biotopu direktīvas I pielikumā norādīto
dabisko biotopu aizsardzībai un II pielikumā minēto sugu dzīvotľu aizsardzībai. Šajā tīklā
tiek iekļautas 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.
„Nacionālās vides politikas plāns 2004. – 2008. gadam‖ nosaka būtiskākās problēmas un
politikas mērķus nacionālā līmenī, kuri ir aktuāli arī Pasienes pagastam. Kā svarīgākie
Pasienes pagastā minami vides aizsardzības mērķi, kas saistīti ar bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un veicināšanu, kā arī mērķi, kas saitīti ar ūdens un gaisa kvalitāti.
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma vides aizsardzības mērķis ir veicināt bioloģisko
daudzveidību (dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu sugu labvēlīgu aizsardzības
statusu), saglabājot vai atjaunojot noteiktiem biotopiem un sugām „Labvēlīgu aizsardzības
statusu‖ (saskaľā ar biotopu direktīvas 92/43/EEK 6.panta nosacījumiem) Natura 2000
teritoriju kontekstā, ľemot vērā ekonomiskās, sociālās, kultūras un reģionālās prasības, kā
līdzekli ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai t.i. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu dabas
aizsardzības plānu izstrādē, lauksaimniecības attīstību, ainavu saglabāšanas un kopšanas
iespējas.
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Lai īstenotu biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzību, jāľem 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 dēļ
noteikta Natura 2000 teritorija, bet gadījumos, ja īpaši aizsargājamās teritorijas esošās sugas
un biotopus ietekmē kādi ārējie notikumi. Aizsardzības pasākumi jārealizē arī ārpus īpaši
aizsargājamām teritorijām.
Nepieciešamos aizsardzības pasākumus var īstenot, tos iekļaujot izstrādājamajos īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos un individuālajos aizsardzības un
izmantošanas noteikumos.
3.1.3. Īss satura izklāsts
Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018 sastāv no četrām daļām:
– Paskaidrojuma raksts ar Vides pārskatu;
– Grafiskā daļa;
– Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;
– Pārskats par Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
Paskaidrojuma rakstā ietverts teritorijas pašreizējās situācijas raksturojums, to ietekmējošie
faktori, attīstības tendences, teritorijas telpiskās struktūras, zemju izmantošanas
infrastruktūras nodrošinājuma raksturojums; vides pārskats, kura uzdevums ir analizēt
teritorijas plānojuma atbilstību izvirzītajiem starptautiskajiem, nacionālajiem un reģionālajiem
vides aizsardzības politikas mērķiem un pamatnostādnēm, kritērijiem un spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem; teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi, kas noteikti atbilstoši
Pasienes pagasta attīstības vīzijai, tiesisko aktu, augstākstāvošo plānošanas dokumentu, valsts
institūciju nosacījumiem un sadarbojoties ar blakus esošo teritoriju pašvaldībām.
Paskaidrojuma raksta sagatavošanā izmantoti pašvaldības, Rēzeknes RVP, Latvijas vides,
ģeoloģijas un metereoloģiojas aģentūras (turpmāk tekstā – VVĢMA), Valsts zemes dienesta
un Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tas tapis sadarbībā ar valsts iestādēm un uzľēmumiem.
Teritorijas plānojuma grafiskā daļa sastāv no 7 kartēm:
1. Pasienes pagasta vienkāršotā topogrāfiskā karte;
2. Pasienes pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana;
3. Pasienes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana;
4. Pasienes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana;
5. Pasienes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana;
6. Šuškovas ciema teritorijas pašreizējā izmantošana;
7. Šuškovas ciema plānotā (atļautā) izmantošana.
Šajās kartēs grafiskā veidā parādīta pašreizējā situācija pagastā un plānotā (atļautā)
izmantošana.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir līdzeklis Pasienes pagasta pašvaldības
attīstības mērķu sasniegšanai, lai, nosakot nekustamā īpašuma īpašnieku, lietotāju un
nomnieku būvtiesības un pienākumus ēku un zemes izmantošanā, veicinātu pagasta
iedzīvotāju veselību, drošību, ērtības, ilgtspējīgu, līdzsvarotu vides attīstību un vispārēju
labklājību, kā arī nepasliktinātu citu personu dzīves apstākļus, neapgrūtinātu šo personu
īpašuma izmantošanu un nepazeminātu šo īpašumu vērtību.
Pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi veidots ar mērķi
dokumentēt un atspoguļot teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un sabiedrības līdzdalību
teritorijas plānojuma izstrādē.
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3.1.4. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem.
Pasienes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, ievērojot LR likumdošanas normatīvos
tiesību aktus, Pasienes pagasta teritorijas attīstības koncepciju 1999, Dabas lieguma
―Grebļukalns‖ dabas aizsardzības plānu (apstiprināts 08.10.2002., VARAM rīkojums Nr.
166); Latgales telpisko struktūrplānu (izstrādāts, bet nav apstiprināts); Latgales reģiona
teritorijas plānojuma un Ludzas rajona teritorijas plānojuma vadlīnijām.

3.2. Vides pārskata sagatavošanas procedūra, iesaistītās
institūcijas, sabiedrības līdzdalība un rezultāti
3.2.1. Vides pārskata sagatavošanas procedūra
Vides pārskats sagatavots saskaľā ar Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr. 157
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums‖ un Vides pārraudzības
valsts biroja 2004.gada 12.novembra lēmumu Nr.80-p ―Par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu‖.
Vides pārskats sagatavots, balstoties uz daţādās datu bāzēs pieejamo informāciju, plānojuma
pirmajā redakcijā piedāvātajiem plānotās (atļautās) izmantošanas risinājumiem. Gatavojot
vides pārskatu, izstrādātājs konsultējies ar Vides pārraudzības valsts biroju, Valsts vides
dienesta Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi. Ľemti vērā
nosacījumi, ko sniegušas sekojošas institūcijas: Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā
nodaļa, a/s „Latvijas valsts ceļi‖, SIA ‖Lattelekom‖, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, Sabiedrības veselības
aģentūra, Lauku atbalsta dienesta austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde.
Izstrādājot teritorijas plānojumu, izmantota informācija, ko sniegusi Ludzas rajona padome,
SIA „Latvijas propāna gāze‖, VAS ―Latvijas valsts meţi‖ Ziemeļlatgales meţsaimniecība,
Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra u.c.
Veicot Pasienes pagasta teritorijas plānojuma stratēģisko novērtējumu, tika pielietoti sekojoši
pamatprincipi:
 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, t.i. vides pārskata gatavošana tika
uzsākta agrīnā teritorijas plānojuma izstrādes stadijā, ievērojot principu, ka ietekmes uz vidi
novērtējums ir izdarāms pēc iespējas agrākā plānojuma sagatavošanas brīdī,
 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika gatavots paralēli Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādei, lai novērtētu teritorijas plānojumā paredzamo
pasākumu un aktivitāšu ieviešanas seku ietekmi uz vidi un nodrošinātu novērtējuma rezultātu
pēc iespējas agrāku pielietošanu teritorijas plāna izstrādē;
un metodes:
 informācijas analīze – tika analizēti Pasienes pagasta teritorijas plānojuma materiāli –
paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pirmā redakcija,
plānojuma kartes, plānojuma dokumentācija attiecībā uz tās pilnīgumu un nozīmīgumu;
 diskusijas – tika organizētas darba tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, lai izvērtētu
teritorijas plānojuma pirmo redakciju un izstrādātu ieteikumus tā uzlabošanai;
 intervijas – telefonintervijas un tikšanās ar amatpersonām iestādēs, kas bija iesaistītas
plānojuma izstrādē, lai ekspertu zināšanas izmantotu vides pārskata sagatavošanai;
 salīdzinošā analīze - šajā analīzē tika izmantota iepriekšējā pieredze, kas iegūta
iepriekšējās līdzīgās stratēģiskajās novērtēšanās.
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3.2.2. Sabiedrības līdzdalība
Vides pārskata sabiedriskā apspriešana organizēta kopā ar teritorijas plānojuma pirmās
redakcijas sabiedrisko apspriešanu. Laika posmā no 2006.gada 23.maija līdz 5.jūlijam
iedzīvotāji varēja iepazīties ar Vides pārskatu un plānojuma materiāliem Pasienes pagasta
padomes telpās, Ludzas rajona mājas lapā - www.ludza.lv. Iedzīvotāju sapulces tika plānota
2006.gada 5. jūlijā Pasienes pagasta padomes telpās. Uz sanāksmi neieradās neviens
interesents, līdz ar to sanāksme netika protokolēta.
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saľemts neviens ieteikums.Kopā dokumenta izstrādes
laikā tika saľemti 3 priekšlikumi: viens no juridiskas un divi no fiziskām personām, Pārskats,
2.nodaļa (5.,6.lpp.).
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3.3. Vispārīgs pagasta dabas vides un resursu raksturojums
3.3.1. Dabas apstākļi
Reljefs. Raugoties no fizioģeogrāfiskā viedokļa apmēram ½ no pagasta teritorijas (tā
ziemeļaustrumu daļa) atrodas Mudavas zemienes Zilupes līdzenumā. Otra puse atrodas
Latgales augstienes austrumu malā. Dagdas pauguraine, kurā ietilpst arī Šķaunes valnis,
aizľem pagasta dienviddaļu un rietumdaļu . Uz robeţas starp šīm reljefa mezoformām atrodas
Kausa (Grebļa, Āža) kalns – ap 5 km garš, līkumains osveida valnis, kura relatīvais augstums
15 – 30 m, platums pie pamatnes tikai 50 – 150 m. Reljefa virsa pazeminās ziemeļu un
austrumu virzienā. Absolūti augstākais zemes virsas punkts atrodas paugura virsotnē Tiuļovas
apkārtnē – 182,0 m v.j.l., bet zemākā vieta – pie Verbovkas ietekas Zilupē – 115,1 m v.j.l..
Dagdas pauguraines reljefa formas ir daţādas izcelsmes (morēnpauguri, kēmi) vidējie un
lielpauguri. Šķaunes valnī apkopotas ziemeļaustrumu - dienvidrietumu virzienā izstieptas
pauguru grupas. Arī lēzeni viļľotajā Zilupes līdzenuma dienvidu daļā vietām paceļas augstāki
pauguri ( Grišinā 163,7 m v.jl.).
Klimats. Tāpat kā visa Latvijas teritorija arī Pasienes pagasts ietilpst mērenās klimata joslas
mēreni kontinentālā klimata apgabalā. Tomēr Latgales augstienes austrumdaļā un Mudavas
zemienē ir jau vairāk izteiktas kontinetalitātes pazīmes. Gada vidējā temperatūra ir ap +5 oC.
Gada aukstākais mēnesis ar vidējo temperatūru -7 oC ir februāris, siltākais – jūlijs ( vidējā
temperatūra +17,5 oC). Ziemās bieţi, it īpaši tās otrajā pusē, gaisa temperatūra noslīd zem -20
o
C, kā rezultātā ezeros katru gadu izveidojas stabila ledus sega. Vasaras vidū (jūlija beigas,
augusta sākums) vērojams gaisa temperatūras maksimums, kas parasti pārsniedz +25 oC.
Aktīvo temperatūru summa 2000 – 2100 oC, kas ir viena no augstākajām Latvijā. Bezsala
periods ilgst 149 – 145 dienas. Nokrišľu summa sastāda ap 650 mm gadā, no kuriem lielākā
daļa izkrīt siltajā periodā. Sniega sega saglabājas 115 – 120 dienu un nokūst marta beigās,
aprīļa sākumā.
Augsnes. Paugurainajā pagasta teritorijas daļā reljefs nosaka sareţģītu mozaīkveida augšľu
kompleksu. Pārsvarā ir velēnu podzolaugsnes ar zemu trūdvielu saturu (līdz 1% no masas).
Starppauguru ieplakās paaugstināta mitruma apstākļu rezultātā uz kūdras cilmieţiem
veidojušās purvu augsnes (trūdvielas 70 %) un slapjās minerālaugsnes ar izteiktām
glejošanās pazīmēm (trūdvielas 20-50 %). Pauguru nogāzes bieţi vien erodētas. Virsotnēs
vietām atsedzas brīvus karbonātus saturoši cilmieţi. Zilupes līdzenumā valdošās ir
velēnglejotās un purvu augsnes, kas veidojas dabiski sliktas noteces apstākļos. Augšľu pH
reakcija ir no vidēji skābas līdz neitrālai. Virskārtā paaugstināts trūdvielu saturs, jo organisko
atlieku sadalīšanās anaerobos apstākļos notiek palēnināti.
Dabas kompleksi. 42 % no pagasta teritorijas aizľem meţi. Tas atbilst vidējam rādītājam
Latvijā. Uz sausajām minerālaugsnēm paugurainē pārsvarā izplatīti prieţu-egļu damakšľi un
egļu vēri ar bērzu un apšu piejaukumu. Smilšainajā līdzenumā uz austrumiem no Pasienes
galvenais meţa tips ir sils, kurā aug priedes. Slapjās minerālaugsnēs un purvu augsnēs
izvietojušies slapjie damakšľi, dumbrāji un purvāji ar bērziem un priedēm.
Lauksaimniecībā izmantojamas zemes īpatsvars ir 45 %. Iekultivēšanas pakāpe vidēja.
Kadastrālā zemes vērtība 77 Ls/ha. Pagasta dienviddaļā Latgales augstienes austrumu nogāzē
noteces apstākļi ir labvēlīgāki nekā Zilupes līdzenumā esošajā ziemeļdaļā un tur nepieciešama
meliorācija. Kopumā nosusināti 1045.2 ha lauksaimniecības zemju jeb 22 %. Nelabvēlīgās
ekonomiskās situācijas dēļ pēdējos 10 gados pieaug ar krūmiem aizaugušu platību īpatsvars,
kas šobrīd pārsniedz 3 %.
Ap 4% no pagasta teritorijas aizľem purvi. Pārsvarā tie ir zemie (zāļu) purvi.
Virszemes ūdeľi aizľem ap 2 % no pagasta teritorijas.
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3.3.2. Pasienes pagasta ģeoloģiskā uzbūve un ģeomorfoloģija
Pasienes pagasta teritorijas ģeoloģiskā uzbūve nav pārāk sareţģīta. Sareţģītāks slāľkopu
sagulums un daudzveidīgāks to sastāvs ir visvecākajiem veidojumiem – kristāliskajam
pamatklintājam, kas ieguļ lielā dziļumā, un jaunākajiem – kvartāra nogulumiem, kuri veido
pašu zemes virspusi.
Pirmskvartāra nogulumi. Ģeoloģiskās uzbūves pamatīpašības Pasienes pagastā, tāpat kā
visā Latvijas teritorijā, nosaka divi platformām raksturīgi elementi: kristāliskais pamatklintājs
un nogulumieţu sega.
Pamatklintājs. Dagdas pauguraines un Zilupes līdzenuma, tāpat kā Latgales augstienes un
Mudavas zemienes, pamatklintāju veido arhaja - proterozoja struktūrkomplekss. Tas
sastāv no daţāda sastāva gneisiem, migmatītiem, stipri metamorfizētiem arhaja
kristāliskajiem slānekļiem, veidojot Latgales granītgneisu masīvu. Tas radies pirms 1,5 –
2,0 miljardiem gadu. Pamatklintāja virsma Ludzas rajona teritorijā ieguļ 830 – 940 m
dziļumā. Šo ieţu denudēto virsu parasti pārklāj daţāda sastāva un krāsas (atkarībā no cilmieţu
sastāva) dēdējuma garoza, kas norāda, ka pirms nogulumieţu segas izveidošanās te ilgstoši
bijusi sauszeme.
Nogulumieţi - subkvartārā virsma - ar kvartāra nogulumiem pārklāts reljefs. Nogulumieţu
segu pārsvarā veido ķīmiskās izgulsnēšanās un klastiskie (drupu) veidojumi. Nogulumieţi
Dagdas paugurainē Pasienes pagasta robeţās atrodas 26 - 72 m dziļumā un to virsma ieguļ
aptuveni 80 m v. j. 1., Zilupes līdzenumā - aptuveni 60 m v. j. 1. Pamatieţu stāvs
veidojies Devonā - marinos vai piekrastes apstākļos. Nogulumieţu virsējo kārtu veido Frānas
stāva Pļaviľu - Salaspils svītas dolomīti un dolomītmerģeļi. Pamatieţu stāva biezums
sasniedz ~ 850 m.
Pētāmajā teritorijā pamatieţu atsegumu nav. Plaisainie šo nogulumu paveidi satur
ievērojamus, samērā labas kvalitātes, ūdens krājumus, kurus izmanto ūdensapgādei.
Kvartāra nogulumi. Kvartārs aptver visjaunāko Zemes attīstības periodu. Tā nogulumi
pārklāj senāku nogulumu denudēto virsmu, kā arī veido pašreizējās reljefa formas. Nogulumu
biezums Dagdas pauguraines robeţās mainās no 40 metriem līdz 72 – 80 m pauguraines
hipsometriski augstākajā daļā, Zilupes līdzenumā – 20 – 35 m.
Kvartāru iedala pleistocēnā (leduslaikmetā), kas sākās pirms 1,7milj. gadu, un holocēnā
(pēcleduslaikmetā). Ar holocēna iestāšanos pirms 10 tūkst. gadiem beidzās leduslaikmets.
Holocēns turpinās arī mūsdienās. Pleistocēna laikā daudzkārtēju krasu klimatisko apstākļu
maiľu rezultātā Latvijas teritoriju vairākkārt klāja kontinentālie segledāji, pēc kuru izzušanas
iestājās starpleduslaikmeti – laikaposmi ar pēcleduslaikmetam (holocēnam) līdzīgām
klimatiskajām īpatnībām. Katru apledojumu raksturo paša ledāja nogulumi (morēnas
nogulumi), kas veido gandrīz vienlaidu segu, kuras biezums parasti svārstās no daţiem līdz
daţiem desmitiem metru. Mazāk izplatīti ir ledāja kušanas ūdeľu veidojumi – fluvioglaciālie
un limnoglaciālie nogulumi. Fluvioglaciālie veidojumi uzkrājās, ledāja kušanas ūdeľu
straumēm pārskalojot ledāja atnesto materiālu, bet limnoglaciālie nogulumi ir stāvošu kušanas
ūdeľu veidojumi iekšledus un pieledāja baseinos. Ledāja un to kušanas ūdeľu nogulumi
sastāda kvartāra griezuma lielāko daļu. Pēcleduslaikmetā (holocēnā) savukārt veidojušies
aluviālie (upju), ezeru, purvu u.c. nogulumi ar mazāku izplatības areālu.
Glacigēnie nogulumi (Latvijas un Kurzemes morēna) sastopami visā pagasta teritorijā.
Vietām to pārklāj fluvioglaciālie, limnoglaciālie un pēcleduslaikmeta nogulumi. Morēna
sastāv no nešķirota sarkanbrūna, brūna, pelēkbrūna smilšmāla vai mālsmilts ar grants, oļu un
daţāda lieluma laukakmeľu piemaisījumu. Morēnas sastāvs nav viendabīgs. Bieţi tās uzbūvē
vērojamas arī smilts – grants, mālu un aleirītu starpkārtas. Atsevišķās vietās smilts un smilts –
grants materiāla starpslāľi izsekojami diezgan lielā platībā, sadalot morēnas slāľkopu divos
slāľos. Morēnas biezums Latgales augstienē vietām sasniedz pat 40 – 50 m.
Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018

24

Fluvioglaciālie nogulumi – daţādgraudaina, pārsvarā smalk- un vidējgraudaina smilts ar
mainīgu grants, oļu piejaukumu. Nogulumu slāľkopā sastop arī grants vai rupjgraudainas
smilts, retāk aleirītu starpslāľus un lēcas, vietām pat atsevišķus laukakmeľus. Lielākos vai
mazākos laukumos šie nogulumi atsedzas zemes virspusē, pārsvarā pagasta dienvidu daļā.
Atsevišķās grēdās, vaļľos un paugurmasīvos fluvioglaciālos veidojumus daļēji vai pilnīgi
pārklāj morēnas sega līdz 5 – 8 m biezumā. Fluvioglaciālo nogulumu biezums parasti
nepārsniedz 10 – 20 m, retos gadījumos pieaugot līdz 30.
Limnoglaciālie nogulumi – smalkgraudaina vai putekļaina smilts, aleirīti un māli pagasta
teritorijā ir maz izplatīti.
Pēcleduslaikmetā (holocēnā) izveidojušies aluviālie, ezeru un purvu nogulumi.
Aluviālie (upju) nogulumi aizľem upju gultnes, terases, palienes un arī vecupes. Tos daţāda
rupjuma smilts ar granti un oļiem, vietām smalkgraudaina un aleirītiska smilts. Sastop arī
aleirītu un kūdras starpslāľus. Alūvijas biezums pētāmajā teritorijā parasti nepārsniedz 1 m.
Ezeru nogulumi sastopami ezerdobēs un to šaurajās ezeru terasēs, nereti arī purvu pamatnē
zem daţāda biezuma kūdras kārtas. Ezeru terases un palieni, kā arī seklus piekrastes iecirkľus
veido daţādgraudaina un smalkgraudaina smilts, bet lielos ezeros – smilts- grants materiāls ar
oļiem. Vietām ezeru piekrastes joslā, īpaši līčos (tagad nereti aizaugušos) 0,2 - 2 m dziļumā
sastop plānas saldūdens kaļķieţa iegulas, kuru biezums reizēm sasniedz 1,7 m. Ezerdobes
tomēr pārsvarā aizpilda daţāda veida sapropeļi, zem kuriem nereti ieguļ māli un aleirīti. Ezeru
nogulumu biezums parasti sasniedz 4 – 5 m, atsevišķos gadījumos pārsniedzot pat 7,5 m.
Purvu nogulumi pagasta teritorijā ir plaši izplatīti starppauguru ieplakās un dominē nelielas
kūdras iegulas. Izšķir augstos (sūnu), zemos (zāļu) un pārejas purvus. Pārsvarā sastopamas
zemo purvu iegulas, kurām raksturīga labi sadalījusies grīšļu, koku – grīšļu, hipnu – grīšļu ,
niedru – grīšļu, hipnu – koku – grīšļu kūdra. Augstie un sevišķi pārejas purvi ir mazāk
izplatīti. To apakšējos horizontus nereti veido zemo purvu kūdra, bet augšējos – vāji un vidēji
sadalījusies sfagnu , spilvu – sfagnu, spilvu – koku – sfagnu, koku – sfagnu kūdra. Purvu
nogulumu biezums Pasienes pagasta teritorijā sasniedz 2 m.
3.3.3. Pasienes pagasta zemes dzīļu resursi
Pasienes pagastā ir izpētītas vairākas derīgo izrakteľu atradnes, kuras ir piesaistītas kvartāra
nogulumieţiem (4. shēma)
Pagasta ziemeļu daļā, uz rietumiem no Pasienes ciema atrodas smilts atradne Adamova, kuras
izpēti 1985.gadā veica Latvijas ģeoloģijas pārvalde. 1,9 ha platībā aprēķināti 212,0 tūkst.m3 A
kategorijas krājumu virs gruntsūdens līmeľa. Virskārtu veido augsne un mālsmilts, kuras
biezums sasniedz 1,6 m, Derīgā slāľa biezums 10,8 m. Minerālie resursi izmantojami
būvniecībai – autoceļu drenējošās kārtas veidošanai. Atradne netiek izmantota.
Uz dienvidrietumiem no Pasienes ciema atrodas smilts-grants-smilts atradne Pasiene, platība
– 3.5 ha, segkārtas vidējais biezums – 1.4 m, derīgā slāľa vidējais biezums – 11.5 m,
izmantojama ceļu būvei. Atradne netiek izmantota.
Pagasta dienvidu daļā atrodas smilts atradne Pintas, kuras izpēti 1980.gadā veica
projektēšanas institūts „Latgiprodortrans‖. 4,73 ha platībā aprēķināti 247,28 tūkst.m3 A
kategorijas krājumu, no tiem – 82,86 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeľa. Smilts smalka un ļoti
smalka. Granulometriskais sastāvs: fr. > 5 mm – 0,0 -1,6 %; fr. 0,63 - 5 mm - 3,4 – 7,6
%; fr. 0,14 – 0,63 mm - 62,2 – 78,0 %; fr.
< 0,14 mm – 13,2 – 33,4 %; putekļu un
māla daļiľu saturs - 3,6 - 13,2 %; filtrācijas koeficients 1,3 – 2,4 m/diennaktī. Virskārtu veido
augsne, kuras biezums 0,05 – 0,4 m, iegulu slāľa biezums 2,75 – 6,45 m, vidēji 5,2m.
Minerālie resursi izmantojami būvniecībai – autoceļu drenējošās kārtas veidošanai. Zeme
lietošanā piešķirta pašvaldībai. Izmantojamā iecirkľa vidus un austrumu daļā ieguļ
būvniecības prasībām neatbilstoša putekļaina un vāji filtrējoša smilts. Izpētes rezultātā
aprēķinātais minēto nogulumu daudzums ir 110,52 tūkst.m3, no tiem – 63,87 tūkst.m3 zem
gruntsūdens līmeľa. Pasienes pagasta padomei laika posmā no 1998.gada 01.jūnija līdz
2018.gada 01.jūnijam ir noteikts smilts ieguves limits 40,0 tūkst.m3, būvniecības prasībām
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neatbilstošas putekļainas un vāji filtrējošas smilts ieguves limits – 60,0 tūkst.m3. Atradne
periodiski tika izmantota līdz 1995.gadam. Krājumi uz 01.01.2005. nav noteikti.
Pagasta dienvidaustrumu daļā atrodas smilts-grants un smilts atradne Skripčāni, kuras izpēti
1985.gadā veica Latvijas ģeoloģijas pārvalde. 4,5 ha platībā aprēķināti 919 tūkst.m 3 A
kategorijas smilts – grants krājumu. Virskārtu veido augsne un morēnas mālsmilts, kuras
biezums 3,3 – 7,2 m, vidēji 5,3 m. Derīgā slāľa biezums 7,0 – 30,0 m, vidēji 19,0 m.
Minerālie resursi izmantojami celtniecības darbiem – ceļu būvei un remontam. Atradne netiek
izmantota.
Pagasta dienvidu daļā, uz ziemeļaustrumiem no smilts atradnes Pintas atrodas smilts-grants un
smilts atradne Šuškova I, kuras izpēti 1998.gadā veica SIA „Pētnieks‖. 1,25 ha platībā
aprēķināti 79,6 tūkst.m3 N kategorijas smilts – grants krājumu, no tiem – 38,6 tūkst.m3 zem
gruntsūdens līmeľa. Arī smilts N kategorijas krājumi noteikti 1,25 ha platībā un tie ir 31,9
tūkst.m3, no tiem – 23,1 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeľa. Minerālie resursi izmantojami
celtniecības darbiem – ceļu būvei un remontam. Granulometriskais sastāvs: smilts - grants fr.
> 70 mm – nav noteikts; fr. 70 - 5 mm – 17,5 – 42,3 %; fr. 5 – 0,63 mm – 22,2 – 47,4
%; fr. 0,63 – 0,14 mm – 26,5 – 34,0 %; fr. < 0,14 mm - 4,7 – 12,0 %; smilts fr. > 5 mm
- 00,0 – 10,0 %; fr. 0,63 – 5 mm – 5,0 - 34,0 %; fr. 0,14- 0,63 mm – 45,0 -61,0 %; fr.
< 0,14 mm – 11,0 -36,0 %. Virskārtu veido augsne un morēnas mālsmilts, kuras biezums 0,0
– 1,9 m, vidēji 0,5 m. Smilts - grants slāľa biezums 3,5 – 10,5 m, vidēji 6,4 m. Smilts slāľa
biezums 0,0 – 7,7 m, vidēji 2,55 m. Zeme lietošanā piešķirta pašvaldībai. Pasienes pagasta
padomei laika posmā no 1998.gada 01.decembra līdz 2004.gada 31.decembrim bija noteikts
smilts-grants un smilts ieguves limits 111,5 tūkst.m3. Pagasta padome veica atradnes izstrādi
pamatojoties uz Valsts ģeoloģijas dienesta izsniegtās licences nr.8/113 (27.04.1999.31.12.2004.) pamata. Ieguves apjomi un kvotas atlikums norādīti 18. tabulā. Krājumi uz
01.01.2005.: N kategorijas smilts – grants -75,84 tūkst.m3, N kategorijas smilts -31,90
tūkst.m3.
18. tabula Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē Šuškova I
Gads
Kvotas atlikums
Ieguve
Smilts -grants smilts
kopā
1998
111 500
0
1999
111 500
800
2000
110 700
0
2001
110 700
0
2002
110 700
800
2003
109 900
1215
2004
108 685
943
2005
107 742

0
800
0
0
800
1215
943

Pagasta teritorijas centrālajā daļā ir vairākas saldūdens kaļkieţa atradnes, kur derīgo slāni
veido Holocēna ezera nogulumi (lQIV). Atradnes Pasiena - 4 kopējā platība ir 0,2 ha.
Aprēķinātie A kategorijas krājumi virs un zem gruntsūdens līmeľa ir 2,91 tūkst. m3. Virskārtu
veido augsne un kūdra, kuras biezums svārstās no 0,85 – 1,7 m, iegulu slāľa biezums 0,9 –
1,7
m.
Minerālie
resursi
izmantojami
lauksaimniecībā
skābo
augšľu
neitralizēšanai. Atradnes Pasiena - 1 kopējā platība ir tikai 0,09 ha. Aprēķinātie A kategorijas
krājumi ir 1,23 tūkst. m3. To atrašanās virs vai zem gruntsūdens līmeľa nav noteikta.
Virskārtu veido augsne un kūdra, kuras biezums svārstās no 0,7 – 1,7 m, iegulu slāľa biezums
1,3 – 1,9 m. Minerālie resursi izmantojami lauksaimniecībā skābo augšľu neitralizēšanai.
Saldūdens kaļkieţa krājumi noteikti arī Dauguļevas perspektīvajā laukā 0,09 ha platībā.
Prognozējamie P kategorijas krājumi ir 0,98 tūkst. m3. To atrašanās virs vai zem gruntsūdens
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līmeľa nav noteikta. Perspektīvais izmantošanas veids - lauksaimniecībā skābo augšľu
kaļķošanai. Atradnes netika un netiek izstrādātas.
Aizaugot ezeriem un pārpurvojoties starppauguru ieplakām laika gaitā veidojušies purvi.
Pirmie no tiem raksturojas ar salīdzinoši lielākām platībām kā otrie. Pārsvarā kūdras atradņu
krājumi apkopoti atbilstoši novērtētajai (N) un prognoţu (P) kategorijai (19. tabula pielikumā), kūdras atradľu robeţas ir aptuvenas. Pagasta teritorijā atrodas 20 kūdras atradnes
vai to daļas, kopējie krājumi (N+P) ir 29 885 tūkst. m3 vai 5061 tūkst. tonnas pie nosacītā
mitruma 40%. Pārsvarā tās ir zemā tipa purva kūdras atradnes. Lielākās atradnes Mudovkas,
Māras – Sūnu, Pupovkas, Koršupļovas lejas. Kūdras ieguve plānota Mudovkas atradnē..
Sapropeļa atradne konstatētas 1 ezerā. Lauziņas (Lauzinas) ezera sapropeļa iegula (Nr. 1924
VĢD kadastrā) aizľem 6,4 ha no ezera platības. Maksimālais slāľa biezums ir lielāks par 7,5
m, vidējais slāľa biezums 6,9 m. Aprēķināti vairāk kā 441,6 tūkst.m3 vai 111,0 tūkst. t P
kategorijas sapropeļa krājumu. Organogēnais silikātu sapropelis izmantojams kā mēslojums.
Sapropeļa iegulas ir arī zem kūdras slāľa Mudovkas, Māras – Sūnu, Pupovkas, atradnēs Nr.
12690, 12707, 12761, 12762, 12820, 12837, 12822, 12857, 12889, 12906. Krājumi nav
noteikti.
No uzskaitītā faktu materiāla var secināt, ka pagasta teritorijā ir vairākas kvartāra minerālo
resursu atradnes, kas var nodrošināt vietējās pašvaldības pieprasījumu pēc celtniecības un ceļu
remontdarbu veikšanai nepieciešamajiem resursiem.
3.3.4.Nacionālās, reģionālās un rajona nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un
objekti
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, mainoties tautsaimniecības struktūrai un attīstības
tendencēm, ir ieguvusi prioritātes statusu Latvijas vides aizsardzībā, jo Latvijā saglabājušās
sugas un biotopi, kuri citās Eiropas valstīs ir reti vai pat gandrīz izzuduši. Sugu un biotopu
aizsardzībai ir izveidota vienota normatīvo aktu sistēma, kura ir pilnībā saskaľota ar ES
direktīvu prasībām. Visas Eiropas Savienības valstis ir apľēmušās izveidot kopīgu
aizsargājamo teritoriju tīklu ar nosaukumu Natura 2000. Kopš 2004. gada arī Latvija
izveidojusi savu daļu no šī tīkla. Tas tika veidots no jau esošajām īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām, pievienojot klāt vēl 122 jaunas aizsargājamās dabas teritorijas. Teritoriju
izveidošanas pamatnosacījums ir visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to
dzīves vietu (biotopu) aizsardzība. Šādu sugu un biotopu saraksti ir iekļauti divās ES
direktīvās – 79/409/EEK (1979.g.2.aprīlī) par savvaļas putnu aizsardzību un 92/43/EEC
(1992.g.21.maijā) par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. To aizsardzība
ir obligāta visām ES valstīm. No direktīvu sarakstos iekļautajām sugām un biotopiem Latvijā
atrodamas un tiek aizsargātas 20 augu, 20 bezmugurkaulnieku, 5 zīdītāju, 3 rāpuļu, 11 zivju,
70 putnu sugu un 60 biotopu veidi. Saskaľā ar15.09.2005. veiktajiem grozījumiem likumā
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām‖, Latvijā ir apstiprināts Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 saraksts. Natura 2000 tīklā Latvijā ir iekļautas
336 teritorijas. Tās aizľem 11,9 % Latvijas platības. Šīm teritorijām ir atšķirīgi aizsardzības
un apsaimniekošanas reţīmi – no minimāliem ierobeţojumiem līdz saimnieciskas darbības
aizliegumam.
Pasienes pagastā ir Natura 2000 teritorija – dabas liegums „Grebļukalns”. Teritorijas tips
„B‖ – teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izľemot putnus, un īpaši aizsargājamo
biotopu aizsardzībai. Dabas lieguma platība 237 ha. Pirmoreiz Grebļa kalns aizsargājamo
dabas objektu sarakstā iekļauts ar LPSR Ministru Padomes1957. gada lēmumu. Ar Latvijas
PSR Ministru Padomes 1977. gada 15. aprīļa lēmumu Nr. 241. teritorijai piešķirts botāniskā
lieguma statuss. Arī Latvijas PSR Ministru Padomes 1987. gada 10. aprīļa lēmumu Nr. 107. 4.
pielikumā ierakstīts, ka Grebļa kalnā 212,3 ha platībā noteikts botāniskā lieguma statuss. Ar
1999. gada 15. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 212 „Noteikumi par dabas
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liegumiem‖ teritorijai ir noteikts dabas lieguma statuss. Teritorija dibināta prieţu meţu uz
osiem aizsardzībai, kas Latvijā un arī Eiropā ir rets biotops. Grebļa kalns ir apm. 5 km gara
osu grēda starp Sešķu un Pintu ezeriem. Sastopama Eiropas direktīvas augu suga meţa
silpurene Pulsatilla patens kā arī daudzas citas retas augu sugas, īpaši osu meţiem
raksturīgais augu sugu komplekss. Dabas lieguma teritorijā ir bagāta tauriľu fauna, kurā
konstatētas vairāk kā 500 sugas. Teritorijā ir sastopamas vairākas aizsargājamu tauriľu sugasEsparsetu zilenītis Agrodiaetus damon D.et Schiff., Tragantzirľu pūcīte Heliophobus kitti
Schawerda, Espersetu raibspārnis Zygaena carniolica Sc., Čemurzieţu diţtauriľš Papilio
machaon L., Ozoliľu krāšľpūcīte Plusidia cheiranthi Tauscher, Lielā kārklu ordeľpūcīte
Catocala adultera Menetries, Sausserţu raibenis Limenitis camilla L..
Dabas lieguma teritorija ligzdo mazais ērglis Aquilla pomarina.
Dabas lieguma teritorijā sastopamas retas augu sugas– Apdzira Huperzia selago, Parastā
miltene Arctostaphylos uva-ursi, Čemuru palēks Chimaphila umbellata, Melnā klintene
Cotoneaster niger, Ruiša pūķgave Dracocephalum ruyschiana, Sarkanā dzeguzene Epipactis
atrorubens, Krustlapu drudzene Gentiana cruciata, Ārstniecības cietsēkle Lithospermum
officinale, Smiltāju esparsete Onobrychis arenaria, Meţa silpurene Pulsatilla patens, Gada
staipeknis Lycopodium annotinum, Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum, Meţa vizbulis
Anemone sylvestris.
Trīs lieguma teritorijā sastopamie biotopi ir iekļauti Eiropas padomes 1992. gada 21. maija
direktīvas „Par dabīgo biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku sugu aizsardzību‖ (92/43/EEC) I
pielikumā:
1.Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju. Abi lieguma teritorijā
iekļautie ezeri – Pintu ezers un Sešķu ezers pieskaitāmi minētajam biotopu tipam;
2.Skujkoku meţi uz osiem. Uz Grebļa kalna augošie meţi ir tipisks šī tipa biotops;
3.Pārmitri platlapju meţi. Nelielā platībā sastopamā melnalkšľu audze atbilst šim biotopa
tipam un palielina bioloģisko daudzveidību lieguma teritorijā.
Zemes īpašuma iekļaušana Natura 2000 teritorijā nenozīmē, ka tajā ir iespējams veikt tikai
dabas aizsardzības pasākumus. Tomēr saimnieciskā darbība tajās ir ierobeţota atkarībā no
teritorijas izveidošanas mērķa. Pirms tādu darbību uzsākšanas Naturas 2000 teritorijā vai
pieguļošajās teritorijās, kas var būtiski ietekmēt Naturas 2000 teritoriju, saskaľā ar likuma
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām‖ ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, pēc kura
darbībai tiek vai nu piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, vai tiek izsniegti
tehniskie noteikumi darbībai. Teritoriju apsaimniekošanai ir pieejams ES un Latvijas vides
aizsardzības fonda finansējums. Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām‖ 21.
pants nosaka, ka veicot tautsaimniecības un teritoriālo plānošanu, zemes ierīcību un meţa
apsaimniekošanu un visu veidu projektēšanas darbus, jāievēro aizsargājamās teritorijas
izvietojums, tās aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāns.
Dabas liegumam „Grebļukalns” Latvijas Dabas fonds ir izstrādājis dabas aizsardzības plānu
1999.-2007.gadiem, kas apstiprināts 08.10.2002. ar VARAM rīkojumu Nr. 166.; lieguma
teritorijai nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
Natura 2000 teritorijas ir pieejamas apmeklētājiem. Tomēr vienmēr der atcerēties, ka šīs
dabas teritorijas ir paredzētas retu un apdraudētu dabas vērtību aizsardzībai un tāpēc tajās pret
dabu ir jāizturas īpaši saudzīgi un arī esošajām un potenciālajām tūrisma un saimnieciskajām
aktivitātēm tajās ir jābūt vispusīgi izvērtētām un pamatotām.
Pasienes pagasta teritorijā nav apzināti dabas pieminekļi – īpaši aizsargājamie koki, kas atbilst
2003. gada 22. jūlija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 415 ―Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi‖ 2. pielikuma nosacījumiem.
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3.3.5. Mikroliegumi, sugu un biotopu aizsardzība
Bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai, saglabājot Latvijai raksturīgo faunu, floru un
biotopus, sugu un biotopu aizsardzības, apsaimniekošanas un uzraudzības regulēšanu, kā arī
īpaši aizsargājamo sugu un biotopu noteikšanas kārtības regulēšanai Latvijā spēkā ir „Sugu un
biotopu aizsardzības likums‖. Sugu un biotopu aizsardzība ir populāciju un biotopu
saglabāšanai vai atjaunošanai optimālā stāvoklī nepieciešamais pasākumu kopums. Biotopu
aizsardzības uzdevums ir nodrošināt tādu faktoru kopumu, kas labvēlīgi ietekmē biotopu un
tam raksturīgās sugas un veicina biotopa dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī tam
raksturīgo sugu izdzīvošanu ilgākā laikposmā. Īpaši aizsargājamie biotopi ir noteikti LR MK
noteikumos Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu‖, kurā iekļautas
tiesību normas, kas izriet no ES Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas
un floras aizsardzību. Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sarakstos tiek iekļautas apdraudētas,
izzūdošas vai retas sugas un biotopi vai sugas, kuras apdzīvo specifiskus biotopus. Īpaši
aizsargājamās sugas un biotopi atrodas īpašā valsts aizsardzībā. Pasienes pagasta teritorijā ir
vairākas īpaši aizsargājamo augu atradnes un ir novēroti īpaši aizsargājamie putni un
dzīvnieki (apraksts pie dabas liegums „Grebļukalns‖). Mikroliegumu veidošanu nosaka „Sugu
un biotopu aizsardzības likums‖, „Meţa likums‖ un tiem pakārtotie normatīvie akti. Viens no
galvenajiem ir MK noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi‖, kuros ir uzskaitītas dzīvnieku, paparţaugu, ziedaaugu, sūnu,
ķērpju un sēľu sugas, putnu sugas un zivju sugas, kurām izveidojami mikroliegumi, kā arī un
MK noteikumi Nr.241 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu sarakstu‖.
Pasienes pagasta teritorijā mikroliegumi līdz šim nav noteikti.
Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu augiem, sēnēm un ķērpjiem vai to daļām visās to
attīstības stadijās ir aizliegtas šādas darbības: lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī
dzīvotľu postīšana, savvaļā ievāktu augu audzēšana, kolekcionēšana, transportēšana,
dāvināšana, pārdošana vai mainīšana. Saskaľā ar MK noteikumiem Nr.117 „Noteikumi par
zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai
bojāšanu‖ par reto un apdraudēto sugu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu vainīgajām
personām ir jāatlīdzina zaudējumi. To atlīdzības apmēri ir noteikti atbilstoši īpaši
aizsargājamo sugu iedalījumam grupās atkarībā no to apdraudētības, sastopamības un
nozīmīguma un to summa svārstās no trīsdesmit minimālajām mēnešalgām par katru indivīdu
līdz vienai minimālajai mēnešalgai. Par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības
prasību neievērošanu vainīgās personas var saukt arī pie administratīvās atbildības un
kriminālatbildības.
Sugu aizsardzībai ir nepieciešama sabiedrības informēšana par īpaši aizsargājamām augu un
dzīvnieku sugām, jo kā liecina Rēzeknes RVP informācija, pārkāpumi šajā jomā bieţi notiek
nezināšanas dēļ.
Pasienes pagasta teritorijā ir noteikti bioloģiski vērtīgi zālāji – 11 pļavas ar kopējo
platību16.5 ha.
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3.3.6. Kultūrvēsturiskie objekti, to raksturojums un kultūrvēsturiskās vides aizsardzība
Saskaľā ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu Pasienes pagasta teritorijā ir
sekojoši kultūras pieminekļi: 20. tabula (VKPAI)
Valsts
aizsardz.
numurs
1659.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
6465.

4010.
4011.
4012.

4013.
4014.
4015.
4016.
4017.
4018.
4019.
4020.

Pieminekļu
vērtības
grupa
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Pieminekļu
veids

Pieminekļu
nosaukums

Pieminekļu atrašanās vieta

Arheoloģija

Skripščinas
senkapi
Šuškovas senkapi

0,4km no Skripščinas
kapsētas
Šuškovas D daļā, Plisunkas
upītes kreisajā krastā
Katalovā

Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arhitektūra

Katalovas
senkapi
Kozlovas senkapi
Latišonku
senkapi
Meikšānu
pilskalns
Pasienes senkapi
(Sopkas)
Kausas pilskalns
ar apmetni
Pakruļu senkapi
Šešku-Zaborjes
senkapi (Sopki)
Šešku senkapi

Pieminekļu
(notikumu)
datējums

Kozlovā
Latišonkos
Meikšānu kapsētā
Pie Pasienes-Dolgijas un
Psienes-Noviku lielceļa
pie bij. Maļinas
Pie Zilupes un Plisunkas
upju satekas
pie Šeškiem un Zaborjes
starp Šeškiem, Pakruļiem
un Surţiem
Pasienē

1761.

Pasienes kapličā

18.gs. II p.

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

*Māksla

Pasienes katoļu
baznīca ar ţogu
un vārtiem
Svečturi (6)

Māksla

Altāris

Pasienes katoļu baznīcā

18.gs. 60.g.

Māksla

Ērģeles

Pasienes katoļu baznīcā

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

*Māksla

Feretrons

Pasienes katoļu baznīcā

1766.-69.,
1809.,
19.gs II p.
18.gs. II p.

*Māksla

Pasienes katoļu baznīcā

18.gs.b.

Pasienes katoļu baznīcā

19.gs.s.

Māksla

Glezna "Sv.Marija
un Dominiks"
Glezna "Sv.
Vincents"
Kancele

Pasienes katoļu baznīca

18.gs. 60.g.

*Māksla

Krucifikss

Pasienes katoļu baznīcā

17.gs.b.

*Māksla

Monstrance

Pasienes katoļu baznīcā

18.gs. III c.

Māksla

Sānu altāris

Pasienes katoļu baznīcā

18.gs. 60.g.

Māksla

Sānu altāris

Pasienes katoļu baznīcā

18.gs. 60.g.

*Māksla
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4021.
4022.

4023.
4024.

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Valsts
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Valsts
nozīmes

Māksla

Sānu altāris

Pasienes katoļu baznīcā

18.gs. 60.g.

*Māksla

Pasienes katoļu baznīcā

18.gs. III c.

*Māksla

Skulptūru grupa
"Kristus
kristīšana"
Spogulis

Pasienes katoļu baznīcā

18.gs. III c.

*Māksla

Svečturi (6)

Pasienes katoļu baznīcā

18.gs.

Arhitektūra

Perspektīvie
Pils

Pasiene, Pasienes muiţā

Arhitektūra

Pagrabs

Pasiene, Pasienes muiţā

Arhitektūra

Parks

Pasiene, Pasienes muiţā

Arhitektūra

Pasienes muiţas
apbūve

Pasiene, Pasienes muiţā

3.3.7. Virszemes ūdeņi un ar tiem saistītie resursi
Pēc upju baseinu dalījuma Pasienes pagasts atrodas Veļikajas baseinā. 2002.gadā tika
izstrādāts Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna projekts. Projekta darba grupa izstrādāja
arī apsaimniekošanas plāna projektu Veļikajas upes baseina Latvijas teritorijā esošajai daļai,
ko paredzēts iekļaut Daugavas baseina apgabalā. Plāns satur vispusīgu esošās situācijas
raksturojumu, tajā ir noteikti vides kvalitātes mērķi un pasākumu programma šo mērķu
sasniegšanai. Raksturojumā informācija apkopota un interpretēta upes sateces baseina
griezumā. Apsaimniekošanas plānā ir izvirzītas prasības katra virszemes ūdensobjekta (VŪO)
kvalitātes mērķu sasniegšanai.
Cauri Pasienes pagastam 13 km garumā ziemeļu virzienā tek Zilupe (Sīnoja) – Veļikajas
(Mudes) kreisā krasta pieteka. Pagasta dienvidu daļā 12 km garā posmā tā uzskatāma kā
dabiska robeţlīnija ar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju. Šajā posmā upes
kritums vēl ir 0,8 m/km, kamēr no Plisunkas ietekas līdz Verbovkas ietekai tas ir tikai 0,3
m/km. Zilupes (Sīnojas) garums Latvijas teritorijā ir 94 km (pēc Latvijas dabas
enciklopēdijas datiem – 80 km). Tā sākas Baltkrievijas Republikā, iztekot no purva uz
rietumiem no Osvejas ezera. Upes kopējais kritums Latvijā ap 30 m un relatīvais – vidēji 0,4
m/km, jo pārsvarā tā tek pa līdzenu, pārpurvotu apvidu Zilupes līdzenumā. Tikai nelielā
posmā lejpus no Plisunkas ietekas upei ir izteikta ieleja. Sateces baseina platība Latvijā 769
km2, kura teritorijā daudz ezeru (lielākie – Plusons, Šķaunes, Istras). Pie Zilupes pilsētas upe
pārveidota ūdenskrātuvē. Gada notece no Latvijas teritorijas sastāda 0,16 km3. Pagasta
teritorijā Zilupē kā kreisā krasta pietekas ietek vairākas mazas upītes – Koršupe, Patmalīšu
upe, Plisunka, Podupe, Verbovka. Tālākā tecējumā upe uzľem Istras, Pudupes, Jučevas
strauta, Kurjankas, Studenkas, Pernovkas un Robeţas ūdeľus. Pēc tam Zilupe ieplūst
Krievijas Federācijas teritorijā.
Zilupes upe posmā pa Latvijas – Krievijas robeţu, saskaľā ar Civillikuma I pielikumu, ir
publiskā upe.
Zilupes upe no Pasienes līdz valsts robeţai, saskaľā ar 12.03.2002.MK noteikumu Nr.118
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeľu kvalitāti‖ 2.1 pielikumu, ir noteikti kā prioritārie
karpveidīgo zivju ūdeľi.
Pagasta teritorijā atrodas vai tai pieguļ seši ezeri – Pintu, Šešku, Aglonkas (Istras pag. ter.),
Pedeļovas, Ļauzinas un ezers bez nosaukuma. Pirmie divi veido ezeru pāri, kuru ezerdobes
atdala Kausa kalns. Tie ietilpst Grebļa (Kausa) kalna dabas liegumā. Morfometriskie dati un
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aizsargjoslu platumi par pagasta ezeriem apkopoti tabulā. Pintu ezerā, saskaľā ar Civillikuma
II pielikumu, zvejas tiesības pieder valstij.
Rūpnieciskās zvejas rīku limiti tiek noteikti Pintu un Šešku ezeros, faktiski rūpnieciskās
zvejas licences netiek izsniegtas nevienā ezerā. Ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumi
nevienam pagasta ezeram nav izstādāti.
Virszemes ūdeľu resursi pagasta teritorijā plaši tiek izmantoti rekreācijā, zivsaimniecībā
(makšķerēšanā).
Peldūdeľu monitoringu veic Sabiedrības veselības aģentūras Rēzeknes filiāle; tuvākā
peldūdeľu ūdens paraugu ľemšanas vieta ir Zilupes upe Zilupes pilsētas teritorijā; rezultāti
2006.g.. – ―ūdens kvalitāte ir laba un peldēties ir atļauts‖, pagasta teritorijā esošajos ezeros
peldudeľu kvalitāte netiek noteikta.
Ekoloģiskās kvalitātes klase upēm noteikta 2001.g.: Zilupei – 4. (slikta), Podupei – 3.
(vidēja), Verbovkai – 2. (laba) (Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 9. tabula
―Upju ekoloģiskā kvalitāte VŪO ―Veļikajas pietekas‖‖)
21. tabula Pasienes pagasta ūdensteces
Nr.p.k. Upes nosaukums
garums, km

Baseina platība, km2

Aizsargjosla, m

1.

Zilupe

180

769 (Latvijā)

300

2.

Plisunka

13

82,8

50

3.

Podupe

7

10

4.

Verbovka

7

10

5.

Patmalīšu upe

3

6.

Koršupe

4

7,69

10
10

22.tabula Pasienes pagasta ūdenstilpju (> 1.0 ha) raksturojums
Ūdenstilpes
Aizsarg- Hidroloģis- Platība Tilpums
josla, m kais baseins
ha
milj.m3
nosaukums

NŪL
(mvjl)

Min
ŪL

1.66

142.9

142.7

1.

Aglonkas ezers
(Istras pag. ter.)

100

Zilupe

27.6

2.

Lauziľas (Lauzānu)
ezers

10

Zilupe

7.2

3.

Pintu ezers

100

Plisūne

39.4

1.81

121.6

121.5

4.

Šešķu ezers

100

Plisūne

40.0

1.20

120.5

120.4

5.

Pedeļovas ezers

10

Plisūne

6.

Ezers bez nosaukuma

10

Plisūne

1.1

3.3.8. Pazemes ūdeņu resursi un to izmantošana
Pasienes pagasta ūdens apgādei izmanto pazemes ūdeľus no kvartāra nogulumiem līdz
Pļaviľu – Daugavas ūdens kompleksiem. Gruntsūdeľu un artēzisko ūdeľu ķīmisko sastāvu
nosaka ieţu un infiltrācijas ūdeľu ķīmiskais sastāvs. Pļaviľu – ūdensnesošais Daugavas ūdens
horizonts iegulst 26 -72 m dziļumā, kas pārklāts ar kvartāla nogulumiem, kas pārstāvēti,
galvenokārt, ar smilšmālu un mālsmilti. Artēzisko un gruntsūdeľu ķīmisko sastāvu nosaka
ieţu un infiltrācijas ūdeľu sastāvs. Šeit dominējošie hidrogēnkarbonātu kalcija – nātrija ūdeľi
(HCO3 – 414,8 mg/l , K+ + Na+ – 32,7 mg/l). Hidrogēnkarbonātu ūdeľu ķīmiskais sastāvs
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pārsvarā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām. Problēmas var rasties ar atsevišķiem
ingredientiem. Aktuālākās no tām ir samērā augsts dzelzs saturs un nepietiekams fluora
saturs. Pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem pazemes ūdeľu kvalitāti kopumā var raksturot kā
labu, papildus dezinfekcija nepieciešama profilakses nolūkā vai epidēmijas gadījumā.
Ūdens ieguvei laika posmā no 1961. līdz 2003.gadiem ir ierīkoti 16 urbumi (Rēzeknes RVP
dati). Urbumu dziļums svārstās no 32 līdz 85 m.
Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzē ir informācija par 15
urbumiem (tabula 23., 4. shēma). No tiem 4 tiek izmantoti ūdens ieguvei un 1 likvidēts. Divi
urbumi ūdensapgādei tiek izmantoti Pasienes un Šuškovas ciemos, vienu Šuškovas ciemā
individuālais lietotājs izmanto bez atļaujas (privatizēts kopā ar fermu). 2003. gadā ierīkotajam
Valsts robeţsardzes RKP „Meikšāni‖ urbumam ūdens ieguve bija paredzēta apmēram 1 m 3
diennaktī. Urbumi atrodas uz īpašnieku zemes, izľemot 3 urbumus, kuri atrodas uz pagasta
zemes.
23. tabula Pasienes pagasta teritorijā esošo ūdensapgādes urbumu raksturojums (VĢD)
Npk DB Nr. ↕ (m) D (l/s) Ierīk.g.

LKS92 Z / A

Izmantošana

Adrese, izmantotājs

1

8896

32

1

2003

5609598/2807158

darbojošs

RKP "Meikšāni"

2

14142

60

3,2

1965

5617376/2809295

darbojošs

Pasienes pag. pad. Pasiene

3

14143

70

3

1968

5612456/2806392

darbojošs

Pasienes pag. pad. Šuškova

4

18231

75

2.5

1986

5617221/2808554

-

f. "Pasiene"

5

18275

60

3

1972

5611571/2806349

-

f. "Ţoglova"

6

18276

60

2

1973

5610279/2805592

-

f. "Meikšāni"

7

18316

65

1,5

1967

5612231/2806252

-

Šuškovas mehāniskās darbnīcas

8

18325

54

1,5

1970

5618084/2809587

-

f. "Pasiene"

9

18326

60

7,5

1969

5617347/2809303

Rezervē

Pasienes pag. pad. Pasiene

10

18327

58

3

1964

5615200/2809547

-

f."Katalova"

11

18351

70

3

1961

5615189/2811456

-

f. "Grišino"

12

18353 56,4

2

1964

5617296/2812176

-

f. "Noviki"

13

18354

2,5

1965

5615200/2809536

likvidēts

f. "Katalova"

14

18355 40,7

1

1965

5614162/2809249

-

f."Garaľi"

15

18435

2

1962

5609295/2804362

-

f. ―Guzenki‖

-

f. ―Šķaune‖

16

45
85
40

1963

Ūdens ieguves avotu sanitāro stāvokli kontrolē Valsts sanitārā inspekcija. Pazemes ūdeľi
Pasienes pagastā ir samērā labi aizsargāti no piesārľojuma. Katram ūdensapgādes urbumam ir
jānosaka likumdošanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā aizsargjoslas un tās ir
jāsaskaľo ar valsts aģentūru „Sabiedrības veselības aģentūra‖.
Stingra režīma aizsargjosla domāta pazemes ūdeľu aizsardzībai no tiešas piesārľojuma
iekļūšanas urbumā. Tās lielumu nosaka atbilstoši ūdens horizonta dabiskās aizsargātības
pakāpei. Urbumiem Nr.14142, 14143, 18326 ir noteikta 10 m stingrā reţīma aizsargjosla.
Bakterioloģiskā aizsargjosla paredzēta pazemes ūdeľu aizsardzībai no bakterioloģiskā
piesārľojuma. Tās lielumu aprēķina tādu, lai ūdens dabiskās plūsmas laikā līdz ūdens
ľemšanas vietai – artēziskā ūdens horizontam - mikroorganismu izdzīvošanas laiks
nepārsniegtu 200 diennaktis. Urbumam Nr.14142 ir noteikta bakterioloģiskā aizsargjosla 40
m pie ūdens patēriľa 93,6 m3/diennaktī un 70 m pie ūdens patēriľa 276,5 m3/diennaktī;
urbumam 14143 attiecīgi 20 m pie ūdens patēriľa 30,2 m3/diennaktī un 75 m pie ūdens
patēriľa 259 m3/diennaktī; urbumam 18326 pašreiz bakterioloģiskā aizsargjosla netiek
noteikta, bet pie maksimālā debita – 7.5 l/s jeb 648 m3/diennaktī – 115 m.
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Ķīmiskā aizsargjosla paredzēta pazemes ūdeľu aizsardzībai no ķīmiskā piesārľojuma. Tās
lielumu aprēķina tādu, lai ūdens ķīmiskā piesārľošana ūdens ľemšanas vietā tās ekspluatācijas
laikā nebūtu iespējama un ūdens kvalitāte atbilstu dzeramā ūdens ieguvei izmantojamo
pazemes ūdeľu ūdens kvalitātes normatīviem. Urbumam Nr.14142 ir noteikta ķīmiskā
aizsargjosla 385 m pie ūdens patēriľa 93,6 m3/diennaktī un 665 m pie ūdens patēriľa 276,5
m3/diennaktī; urbumam 14143 attiecīgi 220 m pie ūdens patēriľa 30,2 m3/diennaktī un 645 m
pie ūdens patēriľa 259 m3/diennaktī; urbumam 18326 pašreiz ķīmiskā aizsargjosla netiek
noteikta, bet pie bet pie maksimālā debita – 7.5 l/s jeb 648 m3/diennaktī – 1020 m
VA SVA Rēzeknes filiālē urbuma aizsargjoslas nav saskaľotas.
Ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina Pasienes pagasta padome.
Pasienes ciema ūdensapgādei izmanto vienu urbumu. Otrs urbums nav izmantojams, jo no tā
nevar izcelt sūkni. Kopējais ūdensvada garums 4,709 km. Ūdens no urbuma tiek padots
Pasienes ciema iedzīvotājiem, pamatskolai, veikalam, katlu mājai, administratīvajām ēkām.
Pasienes ciemā no centralizētā ūdensvada ūdeni lieto 295 iedzīvotāji vai 76% no ciema
iedzīvotāju skaita. Ūdens attīrīšanas iekārtas nav uzstādītas. Bakterioloģiskā ziľā ūdens
atbilst MK noteikumu Nr. 235 „ Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasības‖ nosacījumiem. Ķīmiskās analīzes uzrāda paaugstinātu dzelzs koncentrāciju -1,1
mg/l.
Šuškovas ciema ūdensapgādei izmanto vienu urbumu. No centralizētā ūdensvada ūdeni lieto
73 iedzīvotāji vai 50 % no kopējā iedzīvotāju skaita. 2003. gadā tika izremontēta urbuma
sūkľu māja. Ūdens attīrīšanas iekārtu nav. Bakterioloģiskā ziľā ūdens atbilst MK noteikumu
Nr. 235 „ Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības‖ nosacījumiem.
Ķīmiskās analīzes uzrāda paaugstinātu dzelzs koncentrāciju -1,2 mg/l.
Ūdens patēriľam pa gadiem ir tendece samazināties. Iegūtā ūdens uzskaitei uzstādīti ūdens
skaitītāji. Ūdens ieguve pa gadiem atspoguļota 24. tabulā.
Plānotie tīrākas raţošanas pasākumi:
- ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta pieteikuma sagatavošana;
- ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana .
Seklās grodu akas tiek izmantotas viensētu ūdensapgādei un uzskaite netiek veikta.
24. tabula Pazemes ūdens ieguves apjoms Pasienes pagastā (m3) (2 - ūdens)
Ciems
2002.gads
2003. gads
2004. gads
2005. gads
diennaktī gadā diennaktī gadā diennaktī gadā diennaktī gadā
Pasiene 54,20
19782 45,67
16668 25,47
9295
17.52
6395
Šuškova

9,47

9295

17,26

6299
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908

1.44
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3.4. Vides stāvokļa kvalitātes un piesārņojuma slodzes uz
vidi vērtējums
Pasienes pagasta teritorijā vidē novadītā piesārľojumu daudzumu un līdz ar to vides kvalitāti
nosaka pagasta ģeogrāfiskais stāvoklis – pagasts atrodas salīdzinoši tālu no pilsētām
(neietekmē pilsētu radītais piesārľojums), pagasta teritoriju nešķērso autoceļi ar augstu
satiksmes intensitāti. Detalizētas izpētes par augšľu, gaisa piesārľojuma, trokšľa līmeni
pagasta teritorijā līdzšinējā laikā nav veiktas.
3.4.1. Atmosfēras gaisa kvalitātes raksturojums
Atmosfēras piesārľojums ir nebūtisks, jo pagasta teritorijā nav lielu raţošanas uzľēmumu,
mājokļu sektorā apkure pārsvarā ir decentralizēta, apkures vajadzībām tiek izmantota koksne.
Pagasta teritorija atrodas nomaļus no valsts galvenajām transporta maģistrālēm, līdz ar to
transporta radītais piesārľojums nav problēmjautājumu lokā. Situāciju ietekmējošo faktoru
skaitā varētu būt atzīmējams valsts 1.škiras autoceļš P52, taču transporta plūsma nav intensīva
un nopietnus gaisa kvalitātes pazemināšanas draudus nerada. Transporta kustības radītie
izmeši netiek uzskaitīti.
Pasienes pagasta galvenais stacionārais gaisa piesārľotājs ir Pasienes pagasta pārziľā esošā
Pasienes pamatskolas katlu māja, kur kā kurināmo izmanto koksni un kura no 2004.gada
atskaitās pēc statistikas formas „2.-gaiss‖. 2004.gadā vidē novadītais piesārľojums no katlu
mājas: cietās izkliedētās daļiľas - 1,27 tonnas; oglekļa oksīds – 4,145 tonnas; slāpekļa oksīds
– 0,338 tonnas.
Pagasta teritorijā C kategorijas piesārľojošās darbības apliecinājumu ir saľēmuši šādi
uzľēmumi:
1. Pasienes pagasta padomes Pasienes pamatskolas katlu māja, Pasienes c. (04.02.2004.);
2. Zemnieku saimniecības „Viktorija‖ kokapstrādes uzľēmums, Pasienes c. ( 01. 04.2004.);
3. Pasienes pagasta padomes Šuškovas c. NAI (04.02.2004.);
4. Zemnieku saimniecība „N.Strazdiľa‖ kokapstrādes uzľēmums, Latišonki (29.12.2003.)
3.4.2. Potenciāli piesārņotās vietas
Potenciāli piesārľotās vietas ir teritorijas, kurās, domājams, saimnieciskās darbības rezultātā
radies grunts vai augsnes piesārľojums, kurš šobrīd vai nākotnē var nelabvēlīgi ietekmēt vidi,
apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību, fizisko un juridisko personu īpašumu, intereses un kurš
nav pierādīts ar izpētes un analīţu rezultātiem. Potenciāli piesārľotās vietas ir izveidojušās
cilvēka darbības rezultātā – raţojot, uzglabājot indīgas vielas, veidojot izgāztuves. Potenciāli
piesārľotās vietas rodas:
 atkritumu uzglabāšanas un deponēšanas vietās;
 teritorijās, kurās saimnieciskās aktivitātes saistās ar ilgstošu videi kaitīgu vielu
izmantošanu, raţošanu vai nepareizu uzglabāšanu (DUS, pesticīdu un minerālmēslu
noliktavas, raţošanas teritorijas);
 citu saimniecisko aktivitāšu teritorijas (fermas, kapsētas, karjeri utt.).
Kā potenciāli piesārľotas vietas, saskaľā ar MK noteikumiem Nr.483 „ Piesārľoto un
potenciāli piesārľoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība‖ (no 20.11.2001.), Pasienes
pagastā ir reģistrētas (LVA datu bāze):
1. bijusī cieto sadzīves atkritumu izgāztuve „Gorbači‖ (Z 561615/A 281016);
2. DUS Pasienes ciemā (Z 561740/A 280931);
Pie potenciāli piesārľotām vietām varētu pieskaitīt:
3. Bijušo ķīmikāliju novietni ‖Pasiene‖ un teritoriju ap to;
4. NAI teritoriju Pasienes ciemā,
5. Šuškovas ciema mehāniskās NAI teritoriju,
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6. Mehāniskās darbnīcas teritoriju Pasienes ciemā;
7. Mehāniskās darbnīcas teritoriju Šuškovas ciemā;
8. 11 kapsētu teritorijas;
Piesārľotu vietu, tātad arī vietu, kur būtu jāveic sanācijas darbi pagasta teritorijā nav.

3.4.3. Notekūdeņu apsaimniekošana
Notekūdeľu apsaimniekošanu un B kategorijas piesārľojošas darbības pagasta teritorijā veic
Pasienes pagasta padome, kura ir saľēmusi Atļauju B kategorijas piesārľojošai darbībai Nr.
RET -15-34. Atļaujas darbības laiks 2005. gada 11. aprīlis - 2010. gada 10. aprīlis. Pieteiktās
piesārľojošās darbības veids atbilstoši likuma ―Par piesārľojumu‖ pielikumam vai Ministru
kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 294 ―Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārľojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārľojošās darbības
veikšanai‖ 1. pielikumam - notekūdeľu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru
diennaktī.
Pasienes ciema notekūdeľu attīrīšanai 1987. gadā izbūvētas bioloģiskās notekūdeľu
attīrīšanas iekārtas BIO-200 ar jaudu 200 m3/ diennaktī. Pašreiz tiek darbināta viena BIO-100
sekcija, kuras faktiskā noslodze pašreiz ir ap 20 m3/ diennaktī. Darbojas tikai viens II pakāpes
biodīķis. Dīķī ir dabīgie avoti, tādējādi notekūdeľi pirms izplūdes atšķaidās. Izplūde ir
meliorācijas grāvī un pēc tam Zilupē. No biodīķa trase iet pa zemu, purvainu vietu. Lai gan
attīrīšanas iekārtas ir gan fiziski gan morāli novecojušas, tomēr tās nodrošina notekūdeľu
normatīvo attīrīšanu. NAI nav notekūdeľu dūľu uzglabāšanas vietas, kas atbilstu MK
noteikumu Nr. 365 „ Noteikumi par notekūdeľu dūľu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli‖ prasībām. Kanalizācijas sistēmai pieslēgti 179 iedzīvotāji vai 46 %.
No ūdens lietotāju skaita 61 %. Kopējais pašteces kanalizācijas tīklu garums 3,001 km. Pie
centralizētās kanalizācijas sistēmas nav pieslēgtas Līvānu māju iedzīvotāji, kur notekūdeľi
uzkrājas krājbedrēs.
Šuškovas ciema notekūdeľu attīrīšana notiek mehāniskajās attīrīšanas iekārtās, kas sastāv no
3 nostādinātajiem, neliela pēcattīrīšanas dīķa ar izplūdi grāvī. Caur nostādinātājiem diennaktī
iziet ap 3 m3 notekūdeľu. Faktiski nekāda notekūdeľu attīrīšana nenotiek. Kopējais pašteces
kanalizācijas tīklu garums 0,326 km. Kanalizācijas sistēmai pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas,
t.i. 66 iedzīvotāji vai 45 %. No ūdens lietotāju skaita 90 %.
Pa gadiem no attīrīšanas iekārtām novadīto notekūdeľu un piesārľojošo vielu daudzums
atspoguļots 25. tabulā.
25. tabula No NAI novadīto notekūdeņu un piesārņojošo vielu daudzums, t/g (2-ūdens)
Parametrs
2003. gads
2004. gads
2005. gads
Pasiene Šuškova
Pasiene Šuškova Pasiene Šuškova
Notekūdeľi m3/ gadā
15021
5409
7811
553
5297
235
Suspendētās vielas, t/g
0,447
0,309
0,02
0,026
0.022
0.02
BSP5, t/g
0,53
0,48
0,027
0.016
0.038
ĶSP, t/g
0,86
0,25
0,25
0.09
0.18
0.08
Kopējais slāpeklis, t/g
0,7
0,12
0,0093
0,002
0.005
0.02
Kopējais fosfors, t/g
0,08
0,0164
0,104
0,003
0.0004
0.004
Plānotie tīrākas raţošanas pasākumi - notekūdeľu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija,
kanalizācijas sūkľu stacijas rekonstrukcija (2009. gads).
Var secināt, ka kopumā vidē novadītais piesārľojums no NAI pa ingredientiem nedaudz
palielinās neskatoties uz to, ka notekūdeľu daudzums samazinās.
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3.4.4. Atkritumi un to apsaimniekošana
Atkritumu apsaimniekošanu Latvijā reglamentē „Atkritumu apsaimniekošanas likums‖, MK
noteikumi Nr. 985 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus‖, MK noteikumi Nr. 319 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kartība‖, MK noteikumi
Nr. 365 ―Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem‖, MK
noteikumi Nr. 15 „Noteikumi par prasībām atkritumu poligonu ierīkošanai, kā arī atkritumu
poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai, slēgšanai un rekultivācijai‖ u.c., ES direktīvas un
Bāzeles konvencija. Saskaľā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma‖ 1.pantu atkritumu
apsaimniekošana ir atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un
sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā
atkritumu sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav atkritumu
sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu
sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu
ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Sadzīves atkritumi ir visi tie atkritumi, kuri saskaľā
ar spēkā esošiem normatīviem aktiem netiek klasificēti kā cilvēku veselībai vai videi bīstami.
Pasienes pagastā atkritumu apsaimniekošanu (savākšanu un pārvadāšanu) līdz 31.12.2004.
veica pašvaldība. Pagasta teritorijā savāktos atkritumus nogādāja izgāztuvē Zabolocki Ludzas
rajnona Brigu pagastā. 2003.gadā Pasienes pagastā tika slēgta 0,5 ha lielā Gorbaču sadzīves
atkritumu izgāztuve, kurā rekultivācijas pasākumi pagaidām nav veikti. Kopš 01.01.2005.
Pasienes pagastā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – savākšanu, pārkraušanu un izvešanu
veic a/s „L&T Hoetika‖ Latgales filiāle. Sadzīves atkritumi, galvenokārt, tiek savākti
konteineros, kuru tilpums ir no 0,24 m3 līdz ~7 m3. Atkritumu savākšanas bieţumu nosaka
līguma nosacījumi. Pasienes pagastā centralizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir
iesaistīti tikai daļa iedzīvotāju, galvenokārt, Pasienes ciema iedzīvotāji. Pasienes pagasts
atrodas tālu no darbojošās izgāztuves, tāpēc atkritumu apsaimniekošanas tarifs gan
privātmājām, gan juridiskām personām ir augsts. Pagasta teritorijā netiek veikta dalīta
atkritumu vākšana vai šķirošana. 2005.gadā apstiprinātajā Austrumlatgales atkritumu
apsaimniekošanas plānā paredzēts īstermiľa perspektīvā līdz 2013.gadam ar atkritumu dalītās
vākšanas punktiem nodrošināt vidēji vienu šādu punktu uz katriem 300 - 400 iedzīvotājiem
pilsētās un tiks izveidots vismaz viens šāds punkts visos lauku ciematos, kur ir 200 un vairāk
iedzīvotāji. Pasienes pagasta pašvaldība kopā ar citām Rēzeknes un Ludzas rajonu
pašvaldībām, parakstot sadarbības protokolu, iesaistījās Austrumlatgales sadzīves atkritumu
saimniecības projektā. Tā ietvaros tiks uzbūvēts jauns sanitārām un vides aizsardzības
prasībām atbilstoša reģionālais CSA poligons, izveidota vienota atkritumu apsaimniekošanas
sistēma reģionā un tiks veikta pakāpeniska slēgto izgāztuvju rekultivācija.
Specifisks atkritumu veids ir notekūdeľu attīrīšanas iekārtu dūľas. To apsaimniekošanas
prasības nosaka MK noteikumi Nr.365 ―Noteikumi par notekūdeľu dūľu un to kompostu
izmantošanu, monitoringu un kontroli‖ (20.08.2002). Pagastā esošo bioloģiskajās notekūdeľu
attīrīšanas iekārtās saraţotās dabiski mitrās notekūdeľu dūľas (1.8 t/gadā) bez apstrādes tiek
izvestas uz lauksaimniecībā izmantotajām zemēm.
Vietām ceļmalās, meţos un atpūtas vietās veidojas stihiskas atkritumu izgāztuves, degradējot
ainavu un piesārľojot vidi.
Bīstamo atkritumu apsaimniekošana. Arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanu valstī
reglamentē „Atkritumu apsaimniekošanas likums‖, MK noteikumi Nr. 985 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus‖, MK noteikumi Nr.
319 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kartība‖, MK noteikumi Nr. 529 „Atsevišķu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība‖ u.c. normatīvie akti. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma
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ietver sevī darbības ar bīstamajiem atkritumiem no to radīšanas līdz utilizācijai. Bīstamo
atkritumu radītājs ir atbildīgs par bīstamo atkritumu atdalīšanu no citiem atkritumiem,
atbilstošu uzglabāšanu un līgumu slēgšanu ar organizāciju, kas ir saľēmusi atļauju bīstamo
atkritumu apsaimniekošanai. Valsts līmenī bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
izveide ir attīstībā un orientējoši tiks pabeigta tikai 2010. gadā.
Pēc raksturīgām īpašībām bīstamie atkritumi tiek iedalīti vairākās kategorijās:
 elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) veido sadzīves elektriskās un
elektroniskās iekārtas (tosteri, plītiľas, ledusskapji, radio un TV aparāti, datori, utt.); Latvijā
ar EEIA savākšanu nodarbojas A/S ―BAO‖, kas pašlaik risina jautājumu ar par konteineru
uzstādīšanu EEIA savākšanai arī Ludzas pilsētā un rajonā;
 nolietotie transporta līdzekļi ir īpašs atkritumu veids, kuru apsaimniekošanu saskaľā ar
„Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu‖ ir jānodrošina transportlīdzekļu
īpašniekam, kuram jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis ir jānodod apstrādes
uzľēmumam, kuram jādarbojas saskaľā ar reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas
nosacījumiem;
 lietoto bateriju un akumulatoru savākšana ir tikko uzsākta un par to nav precīzu datu, jo
tos pieľem pārstrādei vairāki uzľēmumi;
 naftas produktus saturošie atkritumi rodas dzelzceļa tīklos, degvielas uzpildes un auto
apkalpes stacijās;
 daudzviet telpu apgaismojumam tiek izmantotas luminiscentās lampas, kuras satur
dzīvsudraba tvaikus; visvairāk izlietoto lampu rodas izglītības iestādēs un rūpniecības
uzľēmumos; ar dzīvsudrabu saturošo atkritumu savākšanu un transportēšanu uz Liepājas
demerkurizācijas centru nodarbojas SIA „Ludzas apsaimniekotājs‖;
 specifiskie medicīnas atkritumi rodas medpunktos, ambulancēs un feldšeru punktos un
tie ir gan vienreizējās lietošanas šļirces, gan pārsienamais materiāls, gan medikamenti, kuriem
beidzies derīguma termiľš u.c.; arī šo atkritumu apsaimniekošanai ir īpašas prasības un to
nokļūšana sadzīves atkritumu izgāztuvēs ir jāierobeţo.
Lielākie bīstamo atkritumu raţotāji Pasienes pagastā ir pamatskola, kur telpu apgaismošanā
tiek izmantotas luminiscentās lampas un mācību laboratorijā rodas nederīgas ķīmiskās vielas
un reaģenti.
Bīstamie atkritumi rodas arī iedzīvotāju sadzīvē, ko pamatā veido baterijas, luminiscentās
dzīvsudraba lampas, šķīdinātāji, laku, krāsu atlikumi, neizlietotie medikamenti, mazgāšanas
un tīrīšanas līdzekļi, kas nonāk mājsaimniecības atkritumu plūsmā, jo reģionā nav izveidota
sistēma šo atkritumu savākšanai. Pēc atkritumu apsaimniekošanas operatoru datiem, bīstamo
atkritumu daudzums mājsaimniecības atkritumos sastāda apmēram 1%. Daļa sadzīves bīstamo
atkritumu, kas rodas autotransporta ekspluatācijas gaitā tomēr tiek atbilstoši utilizēta caur
autoservisa uzľēmumiem. Pašlaik nav izveidota sistēma kā nodalīt iedzīvotāju radītos
bīstamos atkritumus no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas.
Ludzas rajona Isnaudas pagasta Kreičos atrodas SIA „Ludzas apsaimniekotājs‖ bīstamo
atkritumu savākšanas punkts. Uzľēmums ir specializējies bīstamo atkritumu savākšanā,
uzglabāšanā un pārkraušanā. 2002.gada 02.janvārī uzľēmums ir saľēmis atkritumu
savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas atļauju, kura derīga līdz 2006.gada beigām.
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3.4.5. Potenciālie riska objekti un teritorijas
Paaugstināta rūpnieciskā riska objekti pagastā saskaľā ar MK noteikumiem Nr.259
19.06.2001. ―Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas
pasākumi‖ nav konstatēti. Tāpat pagasta teritorija neietilpst īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru
attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības
radītā piesārľojuma ar nitrātiem (LR MK 18.12.2001. noteikumi Nr. 531).
Pasienes pagastā ir vairākas lokālas riska teritorijas:
-

Transporta avāriju riska teritorijas - teritorijas gar valsts nozīmes autoceļiem;

-

Pazemes ūdeņu piesārņojuma riska teritorijas – bijusī cieto sadzīves atkritumu
izgāztuve „Gorbači‖ un bijusī ķīmikāliju novietne ‖Pasiene‖ un teritorija ap tām, kā arī
neapsaimniekotie ūdens urbumi;

-

Ugunsbīstamības riska teritorijas – pagasta teritorijā esošie prieţu meţu masīvi,
teritorija ap gāzes balonu glabātuvi, bieţi vien ugunsbīstamas ir paštaisītās apkures
sistēmas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;

-

Bīstamo ģeoloģisko procesu riska teritorijas - nav izdalītas;

-

Applūšanas riska teritorijas - pagasta teritorijā nav izteikti bīstamu applūstošu teritoriju.
Plūdi ir lokāli (Zilupes upes palienē), nav ilgstoši, postījumi parasti ir nelieli. Applūstošās
teritorijas neskar apbūves teritorijas.

Pagasta teritorijā vērojami vairāki eksodinamisko ģeoloģisko procesu (turpmāk ―ģeoloģisko
procesu‖) izpausmes:
‾ Pārpurvošanās – ir visbieţāk sastopamais eksodinamiskais ģeoloģiskais process;
pārpurvotie iecirkľi aizľem starppauguru ieplakas un plašus pazeminājumus; aktīvi
pārpurvosanās procesi norit Zilupes līdzenumā, it sevišķi lēzenajā Zilupes upes krastā, kā
arī ezeru krastos un tie pamazām aizaug, ezeru aizaugšana saistīta arī ar intensīvu
sapropeļa uzkrāšanos un ezeru ieplaku aizpildīšanos; sakarā ar to, ka pienācīgā līmenī
netiek koptas melioratīvās sistēmas, pārpurvošanās procesu intensitāte pieaug.
‾ Nogāţu noskalošanās – vērojama pavasaros sniega kušanas un, daţkārt, arī intensīvu
nokrišľu laikā Dagdas pauguraines stāvo pauguru nogāzēs, kas nav nostiprinātas ar augu
segu, kā rezultātā tiek erodēta augsne. Šīs teritorijas mainās un ir atkarīgas no
lauksaimniecībā izmantojamo zemju (aramzemes) īpatsvara paugurainē.
‾ Upju dziļuma un sānu erozijas procesi vērojami upju gultnēs, it sevišķi tais posmos, kur
kritums ir lielāks.
3.4.6. Civilās aizsardzības pasākumi
Ārkārtējo situāciju iespējamie cēloľi Pasienes pagasta teritorijā: transporta avārijas uz
autoceļiem; ugunsgrēki cilvēku masu pulcēšanās vietās – tautas namā, skolā, dzīvojamās
apbūves teritorijās, uzľēmumos, sausajos vasaras periodos - meţu masīvos un kūdras purvos;
ūdensvadu, notekūdeľu attīrīšanas iekārtu avārijas; drošības noteikumu neievērošana uz
ūdens; pavasaros un lietavu laikā iespējami plūdi applūstošajās teritorijās.
Lai veidotu pagastā no vides riskiem drošu vidi, pašvaldībai jāizstrādā civilās aizsardzības
pasākumu plāns.
Pagasta teritorijā ir paredzēts izbūvēt 2 helikopteru nosēšanās laukumus, kas ir civilās
aizsardzības objekti.
Ugunsdzēsības vajadzībām pagasta teritorijā ir izmantojamas vairākas ūdens ľemšanas vietas.
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Pašvaldības esošā finansējuma ietvaros, sakarā ar to, ka pagasta teritorija ir sasniedzama 1520 minūtēs VUGD Ludzas nodaļas Zilupes posteľa apkalpes robeţās, ir paredzēta atsevišķa
pašvaldības ugunsdzēsības formējuma veidošana Pasienes ciemā.
Teritorijas plānojums nosaka:
- 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;
ugunsdzēsības hidrantus un ūdens ľemšanas vietas, kā arī virzieni uz tām jānorāda ar
atbilstošām gaismu atstarojošām zīmēm;
- izstrādāt un apgūt pasākumu plānu ārkārtējo situāciju gadījumiem un informēt
iedzīvotājus par rīcību ārkārtējo situāciju gadījumos; paredzēt ārkārtējo situāciju
gadījumos ēkas, telpas iedzīvotāju evakuācijai un īslaicīgai uzturēšanai, kā arī sociālo
nodrošināšanu;
- ierīkot pagasta iedzīvotāju apziľošanas sistēmu ārkārtas situāciju gadījumiem
- 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 (Skolas ielā Nr. 39, Ludzā, LV
5701); jebkuru jaunceltni, rekonstruētu, pārprofilētu, atjaunotu objektu nodot
ekspluatācijā Valsts ugunsdrošības uzraudzības pārstāvim LR likumdošanā noteiktajā
kārtībā.
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3.5. Pasienes pagasta teritorijas plānojuma stratēģiskais
ietekmes uz vidi novērtējums
3.5.1. Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots
Pasienes pagasta teritorijas plānojums, saskaľā ar LR likumu ―Teritorijas plānošanas likums‖
un MK noteikumiem Nr.883 ―Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖, ir
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības pamatdokuments, kurā uzrādīta pašvaldības teritorijas
pašreizējā izmantošana, atļautā izmantošana nākotnē ar perspektīvu uz 12 gadiem., un tajā
izvirzītās izmantošanas iespējas, aprobeţojumi un nosacījumi ir pašvaldības saistošie
noteikumi darbībai Pasienes pagasta teritorijā.
Vienlaicīgi teritorijas plānojuma īstenošana iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem, lietotājiem un
uzľēmējiem atvieglo iespējas veikt teritorijā atļauto saimniecisko darbību, apbūvi,
transformāciju vai citu izmantošanu atbilstoši noteiktajām
likumdošanas prasībām,
neanalizējot lielu daudzumu normatīvo aktu. Vairākas darbības, piemēram - zemes
transformācija, valsts un ES tehniskās palīdzības projektu realizācija, normatīvajos aktos
atļautas tikai saskaľā ar teritorijas plānojumu.
Izstrādātais Pasienes pagasta teritorijas plānojums rada racionālas teritorijas resursu
izmantošanas un esošo vides vērtību saglabāšanas priekšnoteikumus. Ľemot vērā pašreizējos
ekonomiskās attīstības rādītājus un iedzīvotāju skaita dinamiku, plānotajā laika periodā
pagastā netiek prognozēta aktīva apbūves un raţotľu attīstība. Savukārt neliela apjoma
raţošanas, darījumu, dzīvojamās apbūves teritoriju, kā arī tūrisma un rekreācijas pakalpojumu
attīstība iespējama, izmantojot jau esošo infrastruktūru un neradot draudus dzīvās dabas
daudzveidībai un aizsargājamām dabas teritorijām.
Ja plānotajā laika perspektīvā netiek īstenota paredzētā plānotā izmantošana, teritorijas
plānojumā iekļautās prasības, aprobeţojumi un nosacījumi paredz pagasta teritorijā saglabāt
esošo vides kvalitāti.
3.5.2. Iespējamo alternatīvu izvēles pamatojums
Teritorijas plānojuma izstrādāšanas nepieciešamību nosaka likums, tādēļ alternatīva, ka
plānojums netiek izstrādāts, netiek sīkāk analizēta.
Kā alternatīvais variants tiek apskatīts ―nulles‖ variants t.i. – esošā teritorijas izmantošana tiek
noteikta kā plānotā atļautā izmantošana, ļaujot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt
zemes transformāciju atbilstoši zemes īpašnieka vajadzībām. Šāds teritorijas plānojuma
variants varētu novest pie haotiskas attīstības un vides problēmu saasināšanās: haotiskas
apbūves ciemu teritorijās, apgrūtinātas infrastruktūras objektu projektēšanas, savstarpēji
neatbilstošu apbūves teritoriju saskares (raţošanas teritorijas līdzās rekreācijas vai dzīvojamās
apbūves teritorijām); radītu draudus ainavisko, kultūrvēsturisko un dabas vērtību
saglabāšanai, kas kopumā, savukārt, varētu izraisīt dzīves vides kvalitātes pazemināšanos.
Secinājums – ―nulles‖ varianta realizācija ir pretrunā mērķiem, kas tika izvirzīti, izstrādājot
Pasienes pagasta teritorijas plānojumu, šī alternatīva tiek noraidīta.
3.5.3. Vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski
ietekmēt
Izvērtējot vides stāvokli pagasta teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var
būtiski ietekmēt, nozīmīgi ir izvērtēt vides kvalitāti tajās – pazemes, virszemes ūdeľu
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kvalitāti, gaisa kvalitāti, atkritumu apsaimniekošana, vides riskus u.c., kā arī vides stāvokli
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
Gaisa kvalitāte pagasta teritorijā ir laba, jo nav lielu raţošanas uzľēmumu, mājokļu sektorā
apkure pārsvarā ir decentralizēta, apkures vajadzībām tiek izmantota koksne.
Virszemes un pazemes ūdeľu kvalitāte ir apmierinoša – ľemot vērā teritorijas apdzīvojuma
raksturu un saimnieciskās aktivitātes, noslodze uz virszemes un pazemes ūdeľiem vērtējama
kā nebūtiska. Pasienes ciemā ir centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma,
bioloģiskās NAI nodrošina otrējās attīrīšanas pakāpei atbilstoši attīrītu notekūdeľu
novadīšanu vidē. Šuškovas ciemā ir centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma,
mehāniskās NAI nodrošina pirmējās attīrīšanas pakāpei atbilstoši attīrītu notekūdeľu
novadīšanu vidē.
Pagasta teritorijā darbojas atkritumu apsaimniekošanas sistēma, ir apstiprināti pašvaldības
saistošie noteikumi ―Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi‖.
Vides riski pagasta teritorijā galvenokārt ir saistīti ar transporta pārvadājumiem pa valsts
nozīmes autoceļiem.
Pašreizējā situācija dabas lieguma ―Grebļakalns‖ teritorijā ir ļoti daudzveidīga – salīdzinoši
nelielajā teritorijā koncentrētas bioloģiskās, ģeomorfoloģiskās un ainaviskās vērtības.
Lieguma teritorija pagaidām ir maz izmantots rekreācijas un dabas tūrisma potenciāls.
Galvenās problēmas liegumā ir saistītas ar biotopu izmaiľām un reto sugu izzušanu vides
eitrofikācijas rezultātā. Antropogēnā ietekme uz lieguma biotopiem pagaidām nav būtiska, bet
nākotnē, līdz ar dabas tūrisma attīstību, var pieaugt. Tāpēc nepieciešams pagasta teritorijas
plānojumu saistīt ar dabas lieguma „Grebļukalns‖ DAP paredzētajiem pasākumiem –
‾ informācijas zīmju un stendu uzstādīšana par dabas liegumu, tā reţīmu, vērtībām;
‾ tūrisma un rekreācijas infrastruktūras objektu sakārtošana un attīstība – izveidot dabas
taku, labiekārtot atpūtas vietu, ierīkot skatu laukumus, izbūvēt piebraucamo ceļu un
autostāvvietu;
‾ izstrādāt un īstenot zinātnisko programmu, lai atjaunotu retajām sugām piemērotākus
augšanas apstākļus, par liegumu izveidi retajām sugām, par monitoringu izveidi;
‾ izstrādāt Pintu un Šešku ezeriem ekspluatācijas noteikumus, iekļaujot laivu piestātľu
ierīkošanu ezeru krastos, iespējams - apvienojot ar peldvietas ierīkošanu;
‾ veikt informatīvus pasākumus masu medijos, bukletu izdošana, informācija Ludzas lauku
tūrisma aģentūrai.
Pasienes pagasta teritorijas plānojumā paredzēts dabas lieguma teritoriju attīstīt kā dabas
pamatnes teritoriju un dabas liegumu teritoriju (saskaľā ar DAP), bet pieguļošo teritoriju pie
ezeriem – daļēji kā tūrisma un rekreācijas zonu.
3.5.4. Ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas
Pasienes pagasta teritorijā varētu atzīmēt sekojošas vides problēmas, kas saistītas ar
plānošanas dokumentu:
‾ Apbūves un tūrisma rekreatīvās slodzes palielināšanās uz dabas liegumu „Grebļukalns‖,
uz ezeriem piegulošajām teritorijām;
‾ Apbūves un tūrisma slodzes ietekme uz kultūrvēsturiskajiem objektiem un teritorijām;
‾ Ainaviski vērtīgo teritoriju uz austrumiem no autoceļa P52 saglabāšana;
‾ Ar tūrismu saistītās infrastruktūras attīstība – autostāvvietu, piebraucamo ceļu, skatu
laukumu izbūve;
‾ Notekūdeľu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana un uzturēšana Pasienes un Šuškovas
ciemos;
‾ Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
pagasta iedzīvotājiem un viesiem;
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‾ Atkritumu apsaimniekošanas, it sevišķi – savākšanas sistēmas optimizācija, aptverot
viensētas.
3.5.5. Plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums
Izvērtējot Pasienes pagasta teritorijas plānojumu, iespējams izdalīt plānojumā paredzamo
pasākumu tiešās un netiešās ietekmes uz vides kvalitāti.
Tiešās ietekmes:
‾ Vides aizsardzības prasību ievērošana veicot darbības dabas liegumā „Grebļukalns‖
saskaľā ar DAP un teritorijas plānojumu sekmēs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
‾ Vides labiekārtošana, infrastruktūras sakārtošana Pasienes ciemā veicinās vides kvalitātes
uzlabošanos un veicinās cilvēkresursu piesaisti;
‾ Izvirzītās prasības virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzībai nodrošinās ūdens
kvalitātes saglabāšanu.
‾ Jaunas apbūves attīstība noteiktajās teritorijās, degradēto teritoriju rekultivācija sekmēs
vides sakārtošanu;
‾ Teritorijas plānojums nodrošinās mozaīkveida ainavas saglabāšanu, tādēļ tas var ietekmēt
bioloģisko un ainavisko daudzveidību pagastā kopumā.
Netiešās ietekmes:
‾ Tūrisma infrastruktūras objektu attīstība dabas lieguma „Grebļukalns‖ un tam pieguļošajā
teritorijā no vienas puse var sekmēt pagasta ekonomisko attīstību, bet no otras puses,
neievērojot vides prasības, var izraisīt bioloģiskās daudzveidības un virszemes ūdeľu
kvalitātes pasliktināšanos.
‾ Uzľēmējdarbības (kokapstrāde, meţizstrāde, derīgo izrakteľu ieguve, dabas tūrisms)
attīstība, ja tā notiek blakus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tās ietekmē netieši
(dzīvnieku migrācijas traucējumi, troksnis). Pirms darbības uzsākšanas vēlams
konsultēties ar vides aizsardzības speciālistiem, lai minimizētu iespējamo ietekmi.
‾ Tūrisma pieaugums teritorijā rada draudus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,
kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. Šādos gadījumos pašvaldībai jāregulē apmeklētāju
plūsma un jāizveido atbilstoša infrastruktūra vides saglabāšanai – takas, celiľi, atpūtas
vietas, servisa nodrošinājums - nakšľošanas vietas, utml.
‾ Gaisa, ūdens un trokšľa piesārľojums palielinās līdz ar saimnieciskās aktivitātes kāpumu.
Ja šāds piesārľojums nepārsniedz noteiktos limitus, tas vides kvalitāti teritorijā
nepasliktina un ir pieľemams vairumam sugu.
‾ Autoceļu infrastruktūras attīstība var palielināt satiksmes plūsmas intensitāti Pasienes
pagastā, kas savukārt palielina gaisa piesārľojumu, troksni un samazina satiksmes
drošību.
Teritorijas plānojumā paredzētās darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt īslaicīgas, vidēji
ilgas un ilglaicīgas (paliekošas) ietekmes darbībās.
Pie īslaicīgām ietekmēm pieskaitāma:
‾ iedzīvotāju iesaistīšanās pagasta teritorijas plānojuma izstrādāšanas procesā, kā rezultātā
veidojas aktīvas diskusijas par pagasta, tanī skaitā vides attīstību nākotnē;
‾ ēku un autoceļu būvniecība, renovācija un rekonstrukcija; šīs darbības rada salīdzinoši
īslaicīgu traucējumu vidē, kura galvenās problēmas ir komunikāciju pārvietošana,
troksnis, zemsedzes bojājumi, putekļu emisija, būvgruţi; lielākā daļa šo faktoru tiek
neitralizēti līdz ar darbības izbeigšanos.
Vidēji ilgas ietekmes ir saistītas ar:
‾ meţizstrādi, kā rezultātā var tikt pārtraukti dzīvnieku migrācijas koridori un iznīcināti
bioloģiski vērtīgi biotopi;
‾ meliorācijas objektu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, kā rezultātā iespējama augsnes
pārpurvošanās un degradācija.
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Ilglaicīgas ietekmes saistītas ar zemes transformāciju no viena zemes izmantošanas mērķa
citā. Pasienes pagastā zemes transformācijas ierobeţojumi tiek plānoti vietējās nozīmes
vērtīgajās lauksaimniecības zemēs. Pasienes pagastā lielākās izmaiľas tiek plānotas Pasienes
un Šuškovas ciemos, kur daļu no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm plānots transformēt
par individuālās dzīvojamās apbūves teritorijām. Pie ilglaicīgām ietekmēm pieskaitāma arī
lauksaimniecības zemju transformācija meţa zemēs, kā rezultātā samazinās bioloģiski vērtīgo
pļavu biotopu aizľemtā platība un pagasta ainavu daudzveidība, kas samazina bioloģisko un
estētisko vērtību.
Pastāvīgā ietekme saistīta ar Pasienes pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumu
pieľemšanu saistošo dokumentu veidā, nodrošinot būvniecības, zemes izmantošanas un vides
aizsardzības jautājumu tiesisku sakārtošanu pašvaldības līmenī. Kopumā tas var sekmēt
pašvaldības teritorijas attīstību, būtiski nepasliktinot vides kvalitāti.
Summārā ietekme. Īstenojot Pasienes pagasta teritorijas plānojumā paredzētās rīcības, slodze
uz vidi tiktu palielināta. Vienlaicīgi, ievērojot teritorijas plānojumā noteiktās vides prasības,
kopumā ietekme uz vidi tiktu samazināta un līdz ar to vides kvalitāte varētu tikt uzlabota.
3.5.6. Risinājumi, lai novērstu vai samazinātu plānošanas dokumenta īstenošanas
būtisko ietekmi uz vidi, iespējamie kompensēšanas pasākumi
Iespējamās darbību negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai Pasienes pagasta teritorijas
plānojumā tiek paredzēti vairāki pasākumi:
 Pašvaldības vides politika. Pasienes pagasta teritorijas plānojumā uzsvērts, ka Pasienes
pagasta attīstība tiks veicināta saskaľā ar pagasta potenciālajām iespējām – pieejamajiem
resursiem, maksimāli saglabājot dabas un kultūrvēsturisko mantojumu. Tas nozīmē, ka
plānojot visas saimnieciskās darbības, tās jāizvērtē vides un ainavas vērtību saglabāšanas
kontekstā. Pašreizējais vides stāvoklis Pasienes pagasta teritorijā vērtējams kā pamats
kvalitatīvas dzīves vides veidošanai. Pieaugot saimnieciskai aktivitātei un tūrisma plūsmām,
nepieciešams izstrādāt un realizēt vairākus projektus, kas nodrošinātu dabas un ainavisko
vērtību saglabāšanu.
Perspektīvā nopietnākās negatīvās ietekmes uz vidi saistāmas ar šādām rīcībām:
- jaunu individuālās apbūves teritoriju izveide Pasienes ciemā gar maģistrālo ielu P52;
- jaunu individuālās dzīvojamās apbūves vai atpūtas māju kvartāla izbūve Šuškovas ciemā;
- rekreatīvās slodzes palielināšanās uz tūrisma objektiem un tiem pieguļošajām teritorijām.
Pirms jaunu individuālās apbūves teritoriju izveides Pasienes ciemā gar maģistrālo ielu P52
un jaunu individuālās dzīvojamās apbūves vai atpūtas māju kvartāla izbūves Šuškovas ciemā,
nepieciešams šīm teritorijām izstrādāt detālplānojumu. Detālplānojumā nepieciešams parādīt
satiksmes, ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas un citas
nepieciešamās infrastruktūras risinājumu.
Palielinoties tūristu plūsmai, nepieciešams īstenot pasākumus, kas kontrolētu rekreatīvās
slodzes ietekmi uz kultūrvēsturiskajiem un aizsargājamiem dabas objektiem,, kā arī tiktu
ievērotas daţādas aizsargjoslu un tauvas joslas prasības.
Ja plānošanas periodā tiek izstrādāti un stājas spēkā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas –
dabas lieguma „Grebļukalns‖ individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tiks
izvērtēti pagasta teritorijas plānojumā ietverto risinājumu atbilstība šajā dokumentā
ietvertajiem nosacījumiem. Ja nepieciešams, tiks lemts par nepieciešamību izstrādāt
grozījumus teritorijas plānojumā.
Nozīmīgākās pašvaldības rīcības vides politikas realizēšanai Pasienes pagastā:
- nepieciešamo plānošanas dokumentu un pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšana;
- investīciju piesaistīšana vides un tūrisma infrastruktūras objektu veidošanai;
- iedzīvotāju iesaistīšana vides aizsardzības jautājumu risināšanā un plānošanas dokumentu
apspriešanā;
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realizēt kontroli par vides aizsardzības likumdošanas prasību ievērošanu un racionālu
resursu izmantošanu.
Teritorijas plānojumā iestrādātās prasības ietekmes uz vidi minimizēšanai

Galvenais nosacījums no ietekmes uz vidi samazināšanas viedokļa ir Eiropas Savienības un
Latvijas likumdošanā izvirzīto prasību ievērošana.
Izstrādājot Pasienes pagasta teritorijas plānojumu ir ľemtas vērā galvenās vides politikas
pamatnostādnes un ievēroti vides normatīvajos aktos izvirzītās prasības.
Kā galveno uzdevumu Pasienes pagastā var minēt ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcijas
veikšana. Kaut arī šobrīd Latgales reģionā, arī Pasienes pagastā nav novērojama tendence
palielināties iedzīvotāju skaitam, šis faktors ir nozīmīgs , lai to ľemtu vērā paredzot izstrādāt
jaunu notekūdeľu attīrīšanas ietaišu projektus. Šobrīd var uzskatīt, ka pagaidām problēmas ar
notekūdeľu daudzuma palielināšanos nav sagaidāmas, galvenais ir nodrošināt esošā
notekūdeľu daudzuma nogādāšanu līdz attīrīšanas ietaisēm, kvalitatīvu attīrīšanu, tādēļ
plānojot teritoriju attīstību Nirzas pagasta ciemos liela nozīme ir esošo inţeniertīklu
rekonstrukcijai un sakārtošanai, kā arī jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei
(Šuškova), uzturēšanai un apsaimniekošanai, ievērojot to ekspluatācijas tehnoloģiskos
reţīmus. Plānotās raţošanas objektu apbūves teritorijas tiek noteiktas bijušo lauksaimniecības
raţošanas objektu teritorijās, kur daļēji saglabāta infrastruktūra.
Lai atrisinātu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās problēmas Pasienes pagastā, būtu
jāparedz:
- izveidot atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas, šķirošanas un pirmapstrādes vietas, tai skaitā
arī atkritumu kompostēšanu, ekonomiski un teritoriāli piemērotos centros;
- rekultivēt izgāztuvi Gorbačos;
- iesaistīt sadzīves atkritumu centralizētā savākšanā pēc iespējas visus atkritumu raţotājus;
- pēc iespējas vairāk atkritumu pārstrādāt, izmantojot tos kā otrreizējās izejvielas;
- aktivizēt organisko atkritumu kompostēšanu;
- veicināt sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas
jautājumos.
Pasienes pagasta teritorijā ir valsts aizsardzības teritorijas un civilās aizsardzības objekti, nav
sprādzien- vai citādi ugunsbīstamu riska objekti vai teritorijas, kā arī rūpnieciskās raţošanas
uzľēmumu, kas tehnoloģiskajos procesos izmantotu videi bīstamas vielas. Neskatoties uz to ir
jāparedz pagasta teritorijā strādājošo dzīvojošo cilvēku apziľošanas sistēmu izveidi avārijas
un ārkārtējo situāciju gadījumā. Nepieciešams veikt 1%, 5% un 10% applūstošo joslu
precizēšana dabā gar Zilupes upi, nosakot noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un
ierobeţojot pamatapbūvi 10% applūstošajās teritorijās.
Attīstoties tūrismam, pagastā ir jānodrošina atbilstoša infrastruktūra vides saglabāšanai.
Viens no instrumentiem ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšanai ir Latvijas tiesību
aktos noteikto aizsargjoslu prasību ievērošana. Aizsargjoslu uzdevums ir aizsargāt daţāda
veida objektus no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt ekspluatāciju un drošību, vai
pasargāt vidi un cilvēkus no kāda objekta kaitīgās ietekmes. LR Aizsargjoslu likumā ir
noteikti 5 aizsargjoslu veidi. Pasienes pagasta teritorijas plānojumā ir noteikti šādi
aizsargjoslu veidi:
1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas:
1.1. ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslas: Zilupei – 300 m; Aglonkas, Pintu, Šešku ezeriem
– 100 m; Plisunkai – 50 m; Patmalīšu upei, Verbovkai, Koršupei – 10 m; Lauziľas,
Pedeļovas ezeriem un ezeram bez nosaukuma – 10 m;
1.2. meţu aizsargjoslas ap purviem Māras - Sūnu purvam – 100 m, pārējiem par 10 ha
lielākiem purviem – 20 m;
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1.3. aizsargjoslas ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem – 500 m;
1.4. aizsargjoslas ap ūdens ľemšanas vietām urbumiem Nr.14142, 14143, 18326
2. Ekspluatācijas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam, tai skaitā:
2.1. aizsargjoslas gar autoceļiem un ielām:
2.1.1.lauku teritorijā: valsts 1. šķiras autoceļam P52 – 60 m; valsts 2. šķiras autoceļiem V515,
V518, V520, V538 – 30 m; pašvaldības autoceļiem – 30 m;
2.1.2.autoceļiem un ielām ciemu teritorijā sarkano līniju robeţās: maģistrālajām ielām – 15
m; pārējām ielām – 7,5 m
3. Sanitārās aizsargjoslas:
3.1. aizsargjoslas ap kapsētām – 300 m;
3.2. aizsargjosla ap Pasienes ciema notekūdeľu attīrīšanas ietaisēm – 200 m; aizsargjosla ap
Gorbaču sadzīves atkritumu izgāztuvi – 100 m; aizsargjosla ap Šuškovas ciema
notekūdeľu attīrīšanas ietaisēm – 50 m.
Noteikta tauvas josla gar privāto upju un ezeru krastiem: privātiem ūdeľiem tauvas josla - 4
m plata, publiskiem ūdeľiem 10 m plata.
Izstrādājot Pasienes pagasta teritorijas plānojumu, netiek paredzēts, ka īstenojot plānošanas
dokumentā un dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus, tiks būtiski negatīvi ietekmēta
Natura 2000 teritorija – dabas liegums ‖Grebļukalns‖. Bet, ievērojot drošības nosacījumus,
kompensējošos pasākumus ir nepieciešams paredzēt.
Iespējamie kompensēšanas pasākumi tiek apzināti, konsultējoties ar Dabas aizsardzības
pārvaldi, un nosakāmi saskaľā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām‖.
Kompensācijas pasākumos var ietilpt:
- biotopa izveidošana no jauna kādā jaunā vai paplašinātā teritorijā, ko paredzēts iekļaut
Natura 2000 tīklā;
- biotopa uzlabošana attiecīgās teritorijas daļā vai citā Natura 2000 teritorijā, proporcionāli
projekta radītajiem zaudējumiem;
- izľēmuma gadījumos – jaunas teritorijas ierosināšana saskaľā ar Biotopu direktīvu.
3.5.7. Plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes
novērtējums
Pasienes pagasts atrodas Latvijas austrumu pierobeţā un pagasta dienvidaustrumu un
austrumu robeţa ir arī valsts robeţa ar Baltkrieviju un Krieviju, kā arī ES ārējā robeţa ar šīm
valstīm.
Pasienes pagasta upe (Zilupe), kurā šobrīd tiek novadīti attīrīti notekūdeľi ir saistīta ar
kaimiľu valsti, tādēļ arī šajā gadījumā var runāt par pārrobeţu ietekmi.
Pasienes pagastā pierobeţas joslā - 2 km zonā no robeţas atrodas divi kapi: Skripčinas un
Šešku, bet, ľemot vērā nebūtisko apbedījumu intensitāti un atdalošajā joslā esošo purvu
(Skripčinas kapiem) un upi (Šešku kapiem), nav domājams, ka tas varētu radīt pārrobeţu
ietekmi.
Plānojot teritorijas izmantošanu Pasienes pagasta teritorijas plānojumā, pagaidām netiek
paredzēta lielu raţošanas zonu izveide. Ja teritorijas plānojuma darbības laikā tiks plānota
nozīmīga rūpniecības uzľēmuma būve, tad saskaľā ar likumu ―Par ietekmes uz vidi
novērtējumu‖ tiks izvērtētas paredzētās darbības ietekmes uz apkārtējo vidi (paredzētās
darbības izraisītās tiešas vai netiešas pārmaiľas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku,
viľa veselību un drošību, kā arī floru, faunu, bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni,
klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu
mijiedarbību), kā arī uz blakus teritorijām. Raţošanas uzľēmumu būvniecība, par kuriem pēc
IVN procedūras veikšanas tiks konstatēts, ka to darbība var radīt būtiskas pārrobeţu ietekmes,
visticamāk netiks realizēta. Līdz ar to arī nav paredzama šādu raţotľu iespējamā pārrobeţu
ietekme ar piesārľojošo vielu emisijām vidē.
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Reģiona telpiskajā struktūrplānā Austrumu pierobeţa ir noteikta kā teritorija ar īpašu reţīmu
un statusu, bez primārās funkcijas – valsts drošība un robeţu aizsardzība, kā svarīgu apstākli
akcentējot pierobeţas līdzvērtīgas attīstības, t.sk. dzīves un darba apstākļu, transporta un
sakaru pieejamības nodrošināšanu. Lai arī Pasienes pagasta teritoriju nešķērso nacionālās
nozīmes tranzītceļi, arī uz pagasta teritoriju ir attiecināma pietiekami stratēģiski nozīmīga
pozīcija.
3.5.8. Plānošanas dokumenta stratēģiskā novērtējuma veikšanai lietoto galveno
pamatprincipu un metožu apraksts
Plānošanas dokumenta stratēģiskā novērtējuma veikšanai tika izmantoti sekojoši
pamatprincipi :
1) stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra t. i. vides pārskata gatavošana tika
uzsākta teritorijas plānojuma 1. redakcijas (pēc Vides pārraudzības valsts biroja pieľemtā
lēmuma „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu‖) izstrādes
stadijā;
2) stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums tika sagatavots paralēli Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādei, lai novērtētu teritorijas plānojumā paredzamo
pasākumu un aktivitāšu ieviešanas seku ietekmes uz vidi un nodrošinātu novērtējuma
rezultātu pēc iespējas agrāku pielietošanu teritorijas plāna izstrādē;
3) tika veikts plānošanas alternatīvo risinājumu praktisko seku ietekmes novērtējums.
Plānošanas dokumenta stratēģiskā novērtējuma veikšanai tika izmantotas sekojošas metodes:
1) informācijas analīze un ietekmju novērtēšana – tika analizēta plānojumā ietvertā
informācija attiecībā uz tās pilnīgumu, nozīmīgumu un kompleksumu;
2) salīdzinošā analīze – metode tika pielietota, veicot Ludzas rajona pagastu teritoriju daţādu
datu salīdzināšanai;
3) intervijas – tikšanās ar amatpersonām iestādēs, kas bija iesaistītas plānojuma izstrādē, lai
iegūto informāciju un viedokļus izmantotu dokumenta sagatavošanā;
4) diskusijas – tika organizētas darba tikšanās ar nozaru speciālistiem, lai izvērtētu attiecīgās
teritorijas plānojuma daļas un izstrādātu ieteikumus plānojuma uzlabošanai.
3.5.9. Pasākumi plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa nodrošināšanai
Monitoringu veic ar nolūku konstatēt teritorijas plānojuma tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi,
kā arī, lai nepieciešamības gadījumā, izstrādātu teritorijas plānojuma grozījumus. Monitoringu
veic izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par
pārskata teritoriju, kā arī aizsargājamo teritoriju monitoringa datus, ja tādi ir pieejami. Lai
izvērtētu plānošanas dokumenta – t.i. Pasienes pagasta teritorijas plānojuma īstenošanas
monitoringu teritorijā ir paredzēts realizēt īpašus pasākumus dabas lieguma „Grebļukals‖
teritorijā – DAP paredzēts veikt augu un kukaiľu sugu populāciju monitoringu (TP izstrādes
stadijā vēl nav uzsākts) un tūrisma ietekmes monitoringu (arī vēl nav uzsākts).
Monitoringa pasākumi vides kvalitātei Pasienes pagastā veicami saskaľā:
 ar valsts vides monitoringa pasākumiem, ja līdz ar jaunas vides nacionālās monitoringa
programmas izstrādi, tādi tiks izveidoti arī Pasienes pagasta teritorijā;
 vides stāvokļa uzraudzības datiem, ko veic attiecīgās valsts institūcijas un operators,
saskaľā ar atļauju piesārľojošai darbībai nosacījumiem;
 izmantojot valsts statistikas datu bāzes.
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringu plānots veikt trīs reizes
plānojuma ciklā, piesaistot tos kārtējām pašvaldību vēlēšanām, kā arī pašreizējā plānojuma
darbības beigu posmā – 2018. gadā. Šāda monitoringa pārskatu sagatavošana sniegtu
jaunievēlētajai pagasta padomei informāciju par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar vides
aizsardzību. Tāpat iegūtā informācija tiks ľemta vērā, pieľemot lēmumu par nepieciešamību
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grozījumu izdarīšanai pagasta teritorijas plānojumā, kā arī izstrādājot teritorijas plānojuma
nākamo redakciju.

3.6. Kopsavilkums
Vides pārskats sagatavots saskaľā ar 23.03.2004. noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums‖. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums.
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu
attīstību Pasienes pagastā, nosakot vispiemērotāko Pasienes pagasta teritorijas izmantošanu,
saskaľojot valsts, pašvaldības, iedzīvotāju un zemes īpašnieku intereses.
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma uzdevumi:
1) Izvērtēt teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības
un ierobeţojumus;
2) Radīt labvēlīgus apstākļus uzľēmējdarbības attīstībai;
3) Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas
nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai;
4) Saglabāt lauksaimnieciskās raţošanas 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.
Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018 sastāv no četrām daļām:
I daļa Paskaidrojuma raksts ar Vides pārskatu;
II daļa Grafiskā daļa;
III daļa teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;
IV daļa Pārskats par Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādi.
Pasienes pagasta teritorijas plānojumā raksturota pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana,
attīstības priekšlikumi un izvirzīti noteikumi apbūvei un saimnieciskajai darbībai. Plānojumā
tiek norādītas un raksturotas Pasienes pagastā esošās Latvijas un Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī attiecīgie šo teritoriju saimnieciskās izmantošanas
ierobeţojumi, ko nosaka likumdošanas normatīvie akti.
Pasienes pagasts atrodas Ludzas rajonā, un ir nozīmīgs ar to, ka:
 pagasta dienvidaustrumu un austrumu robeţa ir arī valsts robeţa ar Baltkrieviju un
Krieviju, kā arī ES ārējā robeţa ar šīm valstīm,
 tajā atrodas dabas liegums „Grebļukalns‖ - Eiropas nozīmes aizsargājamais dabas objekts
– Natura 2000.
Pasienes pagasta esošā vides stāvokļa raksturojums:
Pazemes ūdeņi un ūdensapgāde
 Nodrošinājums – pietiekams. Krājumi atradnēs nav noteikti. Dominējošā loma – Pļaviľu –
Daugavas ūdens horizontu kompleksam. Centralizēta ūdens ieguve tiek nodrošināta
Pasienes ciemā, Šuskovas ciemā. Gruntsūdeľus no grodu akām pārsvarā izmanto viensētu
nodrošinājumam ar dzeramo ūdeni.
 Kvalitāte: Pļaviľu –Daugavas horizontu ūdens- Fe – palielināts, Ca, Mg – vietām
palielināts, kas rada problēmas ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanā, fluors –
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pazemināts. Gruntsūdeľos no grodu akām – netiek kontrolēts. Nolietojušās ūdensapgādes
sistēmas rada ūdens zudumus un dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanos tīklos.
 Ūdens patēriľš Pasienes pagasta teritorijā samazinās.
 Pazemes ūdeľu piesārľojums nav konstatēts. Iespējamais piesārľojums - bijušajās DUS,
ķimikāliju noliktavas „Pasiene‖, SAI ―Gorbači‖ un l/s raţošanas objektu teritorijās kā arī
caur neapsaimniekotajiem urbumiem .
Virszemes ūdeņi
 Zilupes upe posmā pa Latvijas – Krievijas robeţu, saskaľā ar Civillikuma I pielikumu, ir
publiskā upe.
 Zilupes upe no Pasienes līdz valsts robeţai, saskaľā ar 12.03.2002.MK noteikumu Nr.118
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeľu kvalitāti‖ 2.1 pielikumu, ir noteikti kā
prioritārie karpveidīgo zivju ūdeľi.
 Ekspluatācujas noteikumi nav izstrādāti nevienam no pagasta teritorijā esošajiem ezeriem.
 Virszemes ūdeľu kā peldvietu kvalitātes kontrole VA SVA saskaľā ar 12.03.2002. MK
noteikumiem Nr 118 ―Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeľu kvalitāti‖ netiek
veikta.
 Daļēja ezeru eitrofikācija (aizaugšana), kas veicina sapropeļa nogulu veidošanos tajos.
 Zivju resursu nozveja pagasta ezeros netiek veikta.
 Vērojama rekreatīvās slodzes (atkritumu konteineru, tualešu, piebraucamo ceļu trūkums)
palielināšanās uz ĪADT un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem.
Zemes dzīļu resursi
 Pagastā, salīdzinoši ar citiem rajona pagastiem, ir pietiekami būvmateriālu izejvielu,
kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķieţu krājumi. Varētu arī „eksportēt‖ uz apkārtējiem
pagastiem, ja būtu pieprasījums.
 Ieguve notiek smilts-grants un smilts atradnē „Šuškova‖.
Bioloģiskā daudzveidība
 Resursi ļoti daudzveidīgi – pauguri, līdzenumi, purvi, lauki, meţi, ūdeľi.
 Ir sastopamas aizsargājamo augu sugas, reti biotopi.
 Ir valsts nozīmes ĪADT - dabas liegums „Grebļukalns‖, kas ir arī Eiropas Natura 2000
tīkla sastāvdaļa.
 DAP ir izstrādāti DL „Grebļukalns‖, teritorijai nav savas administrācijas un nav izstrādāti
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
 Vērojama tendence - aktivizējas saimnieciskā darbība DL teritorijā – dabas tūrisms.
Atmosfēras gaisa aizsardzība
 Piesārľojumu rada gan mobilie (transports), gan arī un stacionārie piesārľojuma avoti Pasienes pagasta padomes Pasienes pamatskolas katlu māja, un - pavisam niecīgu nelielās kokzāģētavas (ZS „Viktorija‖ un ZS „N.Strazdiľa‖);
 Vidē novadītais piesārľojums ir niecīgs, MPK netiek pārsniegts un kopējo stāvokli var
raksturot kā labu.
Notekūdeņu attīrīšanas ietaises un kanalizācijas sistēmas
 Notekūdeľu apsaimniekošanu veic Pasienes pagasta padome.
 Daļa notekūdeľu netiek apsaimniekota centralizēti – liels krājbedru skaits.
 ~ 63 % iedzīvotāju dzīvo mājokļos bez kanalizācijas sistēmām, notekūdeľi tiek infiltrēti
gruntī.
 Vidē emitēto notekūdeľu daudzums samazinās;
 vidē emitētie notekūdeľi klasificējami kā „Normatīvi tīri‖.
 Nepieciešama kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Pasienes un
Šuškovas ciemos.

Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018

49

Atkritumi
 Pasienes pašvaldības iestāţu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, uzľēmumu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu veic specializēti uzľēmumi.
 Pagasta lauku teritoriju iedzīvotāji nav iesaistījušies centralizētajā atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā.
 Bīstamie atkritumi rodas nelielā daudzumā un tiek regulāri nodoti specializētajiem
uzľēmumiem atkritumu apsaimniekošanā.
Augsne
 Patreiz Latvijas augsnes ārpus urbanizētām teritorijā ir uzskatāmas par nepiesārľotām.
 Rēzeknes RVP monitoringa rezultāti – augsne gar autoceļiem pārsvarā ir vāji piesārľota ar
naftas produktiem (tieši pagasta teritorijā netika veikts).
Potenciālie riska objekti un teritorijas
 Rūpnieciskā riska teritorijas- nav,
 Ar transporta pārvadājumiem saistītās teritorijas gar valsts nozīmes autoceļiem;
 Pazemes ūdeľu piesārľojuma riska teritorijas – potenciāli piesārľotās teritorijas, slēgtā
SAI „Gorbači‖.
 Ugunsbīstamības riska teritorijas – pagasta teritorijā esošie meţu masīvi,
Vides projekti
 Iesaistīšanās Austrumlatgales sadzīves atkritumu saimniecības projektā.
Pasienes pagasta esošo vides stāvokli teritorijās, kuru var ietekmēt plānošanas dokuments –
t.i. Pasienes pagasta teritorijas plānojums, var uzskatīt par apmierinošu.
Realizējot teritorijas plānojumā minētos pasākumus attiecībā uz Pasienes pagasta attīstību
viennozīmīgi ir skaidrs, ka teritorijas plānojuma īstenošana neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz
apkārtējo vidi, t.sk. arī uz cilvēkiem un viľu veselību.
Pasienes pagasta teritorijas plānojumā ir ievērota pastāvošā vides likumdošana, un tiek
ievēroti noteikumi, kas saistīti ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un aizsargjoslām.
Saskaľā ar Pasienes pagasta teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, lai novērstu vai
samazinātu tā īstenošanas būtisko ietekmi uz vidi, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos tiek paredzēti nosacījumi atsevišķu teritoriju izmantošanai, kā arī izvirzīti
nosacījumi īpaši aizsargājamo teritoriju aizsardzībai un apsaimniekošanai. Ietekmes uz vidi
samazināšanai Pasienes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas daţādas aizsargjoslas
atbilstoši LR „Aizsargjoslu likumam‖. Tās aizsargā daţādus objektus no nevēlamas ārējās
iedarbības, kā arī pasargā vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.
Teritorijas plānojuma risinājumiem netiek piedāvāti alternatīvie varianti.
Izstrādājot Pasienes pagasta teritorijas plānojumu, netiek paredzēts, ka īstenojot plānošanas
dokumentu – t.i. Pasienes pagasta teritorijas plānojumu tiks negatīvi ietekmēta Natura 2000
teritorija, un tādēļ arī kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.
Saistībā ar plānošanas dokumenta – Pasienes pagasta teritorijas plānojuma īstenošanu ir
paredzamas pārrobeţu ietekmes - Zilupes upe, kur galarezultātā tiek novadīti Pasienes ciema
NAI notekūdeľi, tālāk tek pa Krievijas teritoriju.
Veicot Pasienes pagasta teritorijas plānojuma stratēģisko novērtējumu, tika lietoti
pamatprincipi - stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, t.i., vides pārskata
sagatavošana, kā arī stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika gatavots paralēli Pasienes
pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādei - un metodes: informācijas analīze,
diskusijas, intervijas, salīdzinošā analīze.
Lai īstenotu Pasienes pagasta teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringu
teritorijā ir paredzēts izmantot dabas lieguma „Grebļukals‖ teritorijā veicamo monitoringu
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rezultātus – DAP paredzēts veikt augu un kukaiľu sugu populāciju monitoringu un tūrisma
ietekmes monitoringu (TP izstrādes stadijā vēl nav uzsākti), kā arī valsts vides monitoringa
rezultātus (ja līdz ar jaunas vides nacionālās monitoringa programmas izstrādi, vides
monitoringa punkti tiks izveidoti arī Pasienes pagasta teritorijā), vides stāvokļa uzraudzības
datus, ko veic attiecīgās valsts institūcijas un operators, saskaľā ar atļauju piesārľojošai
darbībai nosacījumiem, valsts statistikas datu bāzes.
Kopumā jāsecina, ka plānošanas dokumenta realizācija uzlabos esošo vides stāvokli pagasta
teritorijā, kā arī veicinās teritorijas sakārtotību, potenciālo resursu izmantošanu, vides,
kultūrvēsturisko vērtību un daļēju kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanu. Pasienes pagasta
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pieľemšana nodrošinās būvniecības, zemes
izmantošanas un vides aizsardzības jautājumu tiesisku sakārtošanu pašvaldības līmenī.
Kopumā tas var sekmēt pašvaldības teritorijas attīstību, nepasliktinot vides kvalitāti.
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4. Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana
Pasienes pagasta teritorija plānota kā lauku teritorija ar viensētu apbūvi un apdzīvojuma un
pakalpojumu centru Pasienes ciemu, kā blīvas apbūves teritorijas ir izdalīti Pasienes un
Šuškovas ciemi ar tam atbilstošu zonējumu. Pārējā pagasta teritorijā dominējošie zemes
izmantošanas mērķi – lauksaimniecība un meţsaimniecība. Lai saglabātu lauksaimnieciskās
raţošanas attīstībai piemērotākās zemes (lielākās meliorētās zemes platības), izdalītas vietējās
nozīmes vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai saglabātu vēsturiski veidojušos
kultūrainavu un novērstu ainavas noslēgšanos ap ceļiem, izdalītas vietējās nozīmes ainaviski
vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Teritorijas plānojumā noteiktas likumdošanai
un normatīvajiem aktiem atbilstošas vides un dabas resursu, ekspluatācijas, sanitārās
aizsargjoslas. Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo satiksmes infrastruktūru, paplašināt
sakaru tīklus, saglabāt un paplašināt komunālo infrastruktūru blīvas apbūves teritorijās.

4.1. Dabas pamatnes teritorijas
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) teritorijas izmantošanā tiek izdalītas
šādas saimnieciskās izmantošanas dabas pamatnes teritorijas:
 lauksamniecībā izmantojamās zemes ar viensētu apbūvi,
 meţa zemes,
 ūdens saimniecības (ūdenstilpju un ūdensteču) teritorijas.
Tā kā krūmāji, izľemot atsevišķas palieľu teritorijas, veidojušies aizaugot
neapsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm, plānotā atļautā izmantošanā netiek atsevišķi
izdalītas krūmāju teritorijas, to izmantošana pakārtojama īpašuma lietošanas mērķim.
Teritorijas plānojumā plānotā atļautā izmantošanā netiek atsevišķi izdalītas purvu teritorijas,
to izmantošana pakārtojama īpašuma lietošanas mērķim, kā prioritāru nosakot bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu.

4.1.1. Lauksaimniecības zemes ar viensētu apbūvi
4.1.1.1. Plānotā (atļautā) izmantošana
Teritorijas plānojumā plānotā (atļautā) izmantošanā lauksaimniecības zemes (LIZ) ar viensētu
apbūvi teritorijās ir izdalītas:
‾ lauksaimniecības zemes,
‾ meliorētās lauksaimniecības zemes,
‾ vietējās nozīmes vērtīgās lauksaimniecības zemes,
‾ vietējās nozīmes ainaviski vērtīgās lauksaimniecības zemes,
Pagasta teritorijā nav LIZ, kas atbilst nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju pazīmēm.
Visās LIZ teritorijās ir atļauta lauksaimnieciskās (laukkopības un lopkopības) produkcijas
raţošana (tīrumi, pļavas, dārzi, ganības, savvaļas dzīvnieku dārzs), viensētas (dzīvojamā un
saimnieciskā) apbūve, lopu kūtis, būves lopbarības un lauksaimniecības produkcijas
uzglabāšanai un pārstrādei, atļauta viensētu celtniecība bijušo viensētu vietās un esošo
viensētu rekonstrukcija, meliorācijas sistēmu un dīķu ierīkošana mitruma regulēšanai,
iekšsaimniecības un servitūta ceļu ierīkošana; kā sekundārā izmantošana ir atļauta ar lauku
tūrismu, sportu, atpūtu saistīta izmantošana, zivsaimniecība esošajās ūdenstilpēs,
zemesgabalos pie autoceļiem, ja to pamato ar detālo plānojumu, mazumtirdzniecības un
pakalpojumu objektu ierīkošana.
Visās LIZ teritorijās ir aizliegts pieļaut augsnes auglības pasliktināšanos un pieļaut aizaugšanu
ar krūmiem un nezālēm.
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LIZ zemēs, kur tas netraucē meliorācijas sistēmu, satiksmes vai iţenierinfrastruktūras darbību,
atļauta aleju, atsevišķu koku, koku un dekoratīvo krūmu grupu stādīšana tā, lai kopējais
vienviet esošo koku un krūmu iespējamais vainagu projekcijas laukums nepārsniegtu 0,04 ha
platību un kopējais uz 1 zemes īpašuma esošo koku un krūmu vainagu projekcijas iespējamais
laukums nepārsniegtu 2 % no zemes īpašuma platības.
Lauksaimniecības zemes drīkst transformēt citos zemes izmantošanas veidos likumā noteiktā
kārtībā un dalīt ne mazākos par 2 ha gabalos.
Meliorētās lauksaimniecības zemes drīkst transformēt citos zemes izmantošanas veidos
likumā noteiktā kārtībā, izstrādājot un realizējot meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektu;
dalīt ne mazākos par 2 ha gabalos.
Vietējās nozīmes vērtīgās lauksaimniecības zemes izdalītas ar mērķi saglabāt
lauksaimnieciskās raţošanas attīstībai piemērotākos lauksaimniecības zemju resursus; nav
atļauta šo zemju transformācija un dalīšana mazākās daļās par 10 ha.
Vietējās nozīmes ainaviski vērtīgās lauksaimniecības zemes izdalītas ar mērķi saglabāt
kultūrainavas elementus, teritorijās gar ceļiem – lai novērstu ainavas noslēgšanos ap ceļiem;
nav atļauta šo zemju transformācija meţa zemēs, raţošanas objektu apbūves un derīgo
izrakteľu ieguves teritorijās, dalīšana mazākās daļās par 5 ha.
Saimniecībās lopu novietnēm jāatbilst MK noteikumiem Nr. 511 no 09.09.2003.
―Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības‖; ja lopu ganāmpulki pārsniedz 10
lopu vienības, lopu novietnēm jāatbilst MK noteikumiem Nr. 628 no 27.07.2004. ―Īpašās vides
prasības piesārľojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs‖.
Kritušo dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu utilizāciju
veic specializētie uzľēmumi. Dzīvnieku īpašniekam / turētājam ir pienākums nekavējoties par
dzīvnieka nobeigšanos paziľot praktizējošam veterinārārstam un komersantam, kurš
nodarbojas ar izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
savākšanu (SIA „Ekovide‖ –tālr.: 4207630; 26493111; SIA „Reneta‖ - 3822498; 29337148).
Dzīvnieku īpašniekam/turētājam ir jānodrošina dzīvnieku līķa nogādāšana vietā, kura ir
piebraucama blakusproduktu savākšanas transporta līdzeklim. Dzīvnieku īpašniekam/
turētājam nav jāmaksā par dzīvnieku līķa savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi
un iznīcināšanu. Saskaľā ar valsts atbalsta nosacījumiem komersantam ir jānodrošina
dzīvnieka līķa savākšana 48 stundu laikā – vasaras sezonā un 72 stundu laikā – ziemas
sezonā. Dzīvnieku kautuvju, gaļas sadales un pārstrādes uzľēmumu īpašniekiem ir jāslēdz
līgums ar komersantu par pārtikā neizmantojamo blakusproduktu apsaimniekošanu vai
jānodrošina to pārstrāde / iznīcināšana atbilstoši ES prasībām.
4.1.1.2. Aizsargjoslas
Ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm, lai nodrošinātu to ekspluatāciju un
drošību, tiek noteikta aizsargjosla (AL 18. pants; MKN 258, 13.05.2003.):
‾ ūdensnotekām - abās pusēs 10 metru attālumā no ūdensnotekas krotes;
‾ 30 cm vai lielāka diametra meliorācijas kolektoram - 8 metru attālumā uz katru pusi no
kolektora ass līnijas.
4.1.1.3. Meliorētās LIZ
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: 2. 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.
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3. Atļauts mainīt meliorācijas sistēmu darbības režīmu un tehniskos rādītājus vai izmantot būves un
ierīces būvprojektā neparedzētu funkciju veikšanai:
3.1. ja saņemts Lauku atbalsta dienesta teritoriālās struktūrvienības rakstisks saskaņojums zemes
īpašuma meliorācijas pasē;
3.2. ja saņemts Lauku atbalsta dienesta teritoriālās struktūrvienības rakstisks atzinums (ja zemes
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam zemes īpašuma meliorācijas pase nav izsniegta);
3.3. ja saņemti 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.
4. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas vai iznīcinātas meliorāciju sistēmu būves un ierīces
vai traucēts to darbības režīms.
5. Meliorācijas sistēmas kopj, laikus un sistemātiski veicot šādus pasākumus:
5.1. ūdensnotekām, novadgrāvjiem, kontūrgrāvjiem un susinātājgrāvjiem:
5.1.1. atbrīvošana no sadzīves atkritumiem, zāles, atvasēm, krūmiem, kokiem un piesērējuma vai
šķēršļiem, kas traucē brīvu ūdens kustību vai rada uzstādinājumu;
5.1.2. nostiprinājuma labošana;
5.1.3. nogāžu apaudzēšana ar zālāju un regulāra tā appļaušana;
5.1.4. virszemes ūdens notekreņu labošana;
5.2. drenāžas lokālo bojājumu labošana;
5.3. izteku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;
5.4. drenāžas aku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;
5.5. drenāžas aku nosegšana ar vākiem;
5.6. virszemes ūdens uztvērēju un filtru sakārtošana ūdens uztveršanai;
5.7. virszemes ūdens noteces vagu atjaunošana;
5.8. apūdeņošanas sistēmu labošana;
5.9. sūkņu staciju renovācija;
5.10. aizsprostu un aizsargdambju bojājumu labošana un nogāžu atbrīvošana no atvasēm, krūmiem un
kokiem;
5.11. bojāto caurteku galu nostiprinājumu labošana un atbrīvošana no piesērējuma;
5.12. tiltu un laipu labošana;
5.13. metāla un koka konstrukciju krāsojuma un pretkorozijas pārklājuma atjaunošana.

4.1.1.4. LIZ transformācija
LIZ transformācijas kārtību nosaka MK 20.07.2004. noteikumi Nr.619 ―Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un
izsniedz zemes transformācijas atļaujas‖, kas nosaka:
4. Zemes transformācija atļauta saskaņā ar spēkā esošu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai
detālplānojumu.
5. Zemes transformācija ir aizliegta:
5.2. teritorijās, kurās, transformējot zemes nogabalu, tiek ierobežota servitūtu vai citu apgrūtinājumu
izmantošana, ja nav saņemts rakstisks saskaņojums ar servitūtu vai apgrūtinājumu lietotājiem.
6. Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar saimniecības ēkām par zemes transformāciju
neuzskata šādas darbības:
6.1. ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām;
6.2. būvniecība (izņemot būvniecību meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs);
6.3. ūdenstilpju ierīkošana (izņemot ūdenstilpju ierīkošanu meliorētajās lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs).
7. Šo noteikumu 6.punkta nosacījumi neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un
mikroliegumiem. Lai minētajās teritorijās veiktu attiecīgās darbības, nepieciešams saņemt zemes
transformācijas atļauju saskaņā ar šiem noteikumiem un vides aizsardzību regulējošiem
normatīvajiem aktiem.
9. Transformācijas ierosinātājs zemes transformācijas iesniegumu (1.pielikums MKN) kopā ar
iesniegumā norādītajiem dokumentiem iesniedz Lauku atbalsta dienesta (turpmāk — dienests)
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā atrodas transformējamais zemes
nogabals.
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4.1.1.5. Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
LIZ teritorijas plānojumā ir attēlotas atbilstoši zemes lietojuma veidam, neatspoguļojot
īpašuma lietošanas mērķi.
Lauksaimniecības zemes , augļudārzi, viensētu
apbūves teritorijas
Meliorētas lauksaimniecības zemes
Vietējās nozīmes vērtīgās lauksaimniecības zemes
Vietējās nozīmes ainaviski vērtīgās
lauksaimniecības zemes

L

LM
LV
LA

4.1.2. Mežu teritorijas
4.1.2.1. Plānotā (atļautā) izmantošana
Teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) izmantošanā izdalītas esošās un plānotās meţa
teritorijas.
Fizisko un juridisko personu, pašvaldības un valsts īpašumā esošo meţu izmantošanas un
apsaimniekošanas tiesiskais pamats ir īpašuma tiesības, meţa likumdošana un meţa
inventarizācijas materiāli. Jebkura īpašuma vai lietojuma veida meţu teritorijas izmantošanu,
atbilstoši Meţa likumam, pārrauga Valsts meţa dienesta Ludzas virsmeţniecības Zilupes
meţniecība.
Meţa zemes transformācija jebkurā gadījumā var tikt veikta tikai likumdošanas noteiktajā
kārtībā (MK 28.09.2004. noteikumi Nr. 806).
Meţa stigu teritorijās var tikt ierīkotas meţu šķērsojošas inţenierkomunikāciju līnijbūves un
to ekspluatācijas aizsargjoslas, meţu meliorācijas grāvji vai ari meţu ceļu teritorijas.
Pasienes pagasta blīvas apbūves ciemu teritorijās esošos meţos nav atļautas kailcirtes.
Plānotās meţa teritorijas ir apmeţošanai paredzētās teritorijas, kas atrodas starp meţa
teritorijām vai tām pieguļ un pēc apmeţošanas veidotu vienotus meţa masīvus; līdz zemes
transformācijas veikšanai tās tiek izmantotas atbilstoši esošajam lietojuma mērķim.
Meţa zemes jaunveidojama zemes gabala minimālais lielums – 2 ha.
Transformējot meţa zemē LIZ ar viensētu apbūvi, teritorijas ar apbūvi, mazākas par 2 ha, var
tikt izdalītas kā individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas.
Meţa likums 3.pants (1) Šā likuma objekts ir meţs un meţa zeme:
mežs ir ekosistēma visās tā attīstības stadijās, un tajā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var
sasniegt vismaz 7 metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 % no
mežaudzes aizņemtās platības;
2) meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā
ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces.
35(2) pants: Apsaimniekojot mežu, meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir ievērot
vispārējās dabas aizsardzības prasības, lai:
nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
2) saglabātu meža spēju pasargāt augsni no erozijas;
3) pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas;
4) saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā.
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36.pants: Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežos ir izdalāmi īpaši aizsargājami meža iecirkņi
– mikroliegumi, aizsargājamas zonas gar ūdeņiem un mitrzemēm. Īpaši nozīmīgi mežaudzes struktūras
elementi ir saglabājami visu veidu cirtēs. Šo meža iecirkņu – mikroliegumu izveidošanas kārtību un
apsaimniekošanas režīmu nosaka Ministru kabinets.
37.pants: (1) Vispārējās dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā un saimnieciskās
darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonas laikā nosaka Ministru kabinets. (2) Ja
nepieciešams, papildus vispārējām prasībām Valsts meža dienests var noteikt mikroliegumus, kuru
ierīkošanas kritērijus un kārtību nosaka Ministru kabinets.

4.1.2.2. Aizsargjoslas
Aizsargjoslas ap purviem (šajā gadījumā purvi — ekosistēmas uz kūdras augsnēm, kurās koku
augstums konkrētajā vietā nevar sasniegt vairāk par septiņiem metriem; tiek noteiktas, lai
saglabātu bioloģisko daudzveidību un stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares,
pārejas zonā; aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrzemēm nosaka Meža likums:
aizsargjoslās ap purviem aizliegtas kailcirtes) tiek noteiktas Māras – Sūnu purvam – 100 m,
pārējiem purviem, kuru platība lielāka par 10 ha – 20 m
4.1.2.3. Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Meţu teritorijas plānojumā ir attēlotas atbilstoši zemes lietojuma veidam, neatspoguļojot
īpašuma lietošanas mērķi.
Meţa teritorijas – esošās, plānotās

M

4.1.3. Ūdens saimniecības (ūdenstilpju un ūdensteču) teritorijas
4.1.3.1. Plānotā (atļautā) izmantošana
Ūdens saimniecības teritorijas veido ūdensteces – upes, strauti un grāvji, un ūdenstilpes –
ezeri, dīķi.
Ūdens saimniecības teritoriju izmantošanas mērķi ir:
‾ zivsaimniecība,
‾ ūdens uzkrāšana un novadīšana,
‾ tūrisma, sporta nodarbības un rekreācija,
‾ ūdens ľemšana ugunsdzēsības vajadzībām.
Plānots atjaunot Šuškova dzirnavezeru uz Plisunkas upes.
4.1.3.2. Aizsargjoslas
Ap ūdenstilpēm un ūdenstecēm noteiktas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas (izľemot
gadījumus, kad tās atrodas fiziskās personas īpašuma robeţās vai kalpo ūdens novadīšanai no
piegulošās teritorijas); Pasienes pagasta teritorijas plānojums nosaka šādas ūdensteču un
ūdenstilpju aizsargjoslas lauku teritorijā:
- Zilupei – 300 m,
- Aglonkas, Pintu, Šešku ezeriem – 100 m,
- Plisunkai – 50 m,
- Patmalīšu upei, Verbovkai, Koršupei, Lauziľas ezeram, Pedeļovas ezeram un ezeram bez
nosaukuma – 10 m,
Pasienes ciema teritorijā – Zilupei un Šuškovas ciema teritorijā – Plisunkai – 10 m.
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās tiek noteikti šādi aprobeţojumi:
1) aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, augu
aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu,
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kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas,
izņemot šim nolūkam teritoriju plānojumos paredzētās vietas;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
3) aizliegts veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku
likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai
un apsaimniekošanai. Ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, kailcirte aizliegta visā aizsargjoslas
platumā;
4) aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot
īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai
teritorijas uzbēršanu;
5) 10 metrus platā joslā papildus šā panta 1., 2., 3. un 4.punktā minētajam aizliegts:
a) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
b) celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot kultūras pieminekļu
atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, krastu
nostiprināšanas un tiltu būves, kuģošanas drošībai nepieciešamās būves, peldvietas, laivu un
motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātnes un šo transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās
degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā),
c) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus,
d) ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi,
e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un
snieglaužu seku likvidēšanai,
f) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas
vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai,
g) mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;
h) veikt meža zemju transformāciju, ja tā nav saistīta ar šā punkta ―b‖ apakšpunktā minētajiem
izņēmuma gadījumiem,
i) kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes
īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
6) aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes
ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām;
7) aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas.

Ap ūdenstecēm, kas ir valsts vai koplietošanas novadgrāvji tiek noteiktas arī aizsargjoslas ap
meliorācijas būvēm un ierīcēm 10 m.
Ap pagastā esošiem ezeriem, upēm un strautiem atbilstoši Zvejniecības likumam ir noteikta
tauvas josla: Zilupei posmā, kas sakrīt ar valsts robeţu – 10 m, pārējiem - 4 m no ūdenslīnijas
- lēzeniem krastiem, no krasta nogāţu augšmalas - kraujiem krastiem, turklāt joslas platumā
ietilpst arī zeme no ūdenslīmeľa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. Tauvas joslā bezmaksas
lietošana ir paredzēta: kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeľu uzraudzībai, robeţapsardzībai,
vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Tauvas joslā nedrīkst
izvietot ţogus un būves, izľemot, saskaľotas ar vides aizsardzības institūcijām, laivu
piestātnes, tūrisma un rekreācijas objektus.
4.1.3.3. Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā atzīmētas lielākās (> 0,1 ha ūdenstilpes), ūdensteces
apzīmētas ar ārpusmēroga apzīmējumiem; attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, kas
lielākas par 10 m; tauvas josla kartēs nav attēlota.
Ūdens saimniecības teritorija: ūdenstilpes un
ūdensteces, plānotā ūdenssaimniecības teritorija
Valsts nozīmes koplietošanas ūdensnoteka;
ūdensobjektu aizsargjosla
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4.2. Satiksmes teritorijas
4.2.1. Plānotā (atļautā) izmantošana
Satiksmes teritorijas ir:
‾ ceļu un ielu teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir transporta,
velosipēdu un gājēju satiksme, un ar to saistīto būvju - daţāda veida satiksmes ceļu,
stāvlaukumu, autobusu pieturu, kā arī apgaismošanas, signalizācijas, satiksmes drošības
aprīkojuma - izvietošana;
‾ helikopteru nosēšanās laukumi, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir gaisa
satiksmes un lidaparātu tehniskās apkopes nodrošināšana.
Saskaľā ar likumu ―Par autoceļiem‖ un ―Ceļu satiksmes likums‖ valsts, pašvaldību autoceļi,
māju un uzľēmumu ceļi un to zemes ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm
izmantojami transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm
un gabarītiem.
Ceļu aizsargjoslā atļauts izvietot inţenierkomunikāciju tīklus un objektus.
Teritorijas plānojumā norādīti valsts, pašvaldības un LVM koplietošanas autoceļi, kā arī
norādīti plānotie LVM meţa ceļi;. Pašvaldības autoceļu numerācija 17. tabulā atbilst
plānojuma grafiskajā daļā lietotajai.
Teritorijas plānojums paredz:
- saglabāt esošo koplietošanas autoceļu tīklu;
- jaunu dzīvojamo apbūvi lauku teritorijās atvirzīt ārpus valsts un pašvaldības ceļu
aizsargjoslām, paredzot gar ceļu zaļumu joslu ne šaurāku par 10 m, ciemu teritorijās – aiz
sarkanajām līnijām, paredzot gar ceļu zaļumu joslu ne šaurāku par 6 m, izľemot –
iedibinātas būvlaides gadījumus;
- izbūvēt meţsaimniecības vajadzībām nepieciešamos meţa ceļus, plānoto ceļu trase un
parametri precizējami, izstrādājot un saskaľojot tehnisko projektu;
- izbūvēt robeţapsardzības vajadzībām nepieciešamo rokādes ceļu tīklu, kas ietver esošo ceļu
rekonstrukciju un jaunu ceļu ierīkošanu gar valsts robeţu; ceļu trase un parametri
nosakāmi, izstrādājot un saskaľojot tehnisko projektu;
- ierīkot 2 helikopteru nosēšanās laukumus – pie autoceļa P52 Pasienes ciema dienvidu
pierobeţā un pie autoceļa V520 Meikšānos;
- ierīkot labiekārtotu stāvlaukumu Pasienes ciemā teritorijā starp autoceļu P52 un Baznīcas
ielu pie Pasienes baznīcas.
Teritorijas plānojums rekomendē:
‾ ierīkot gājēju ietves gar valsts un pašvaldības koplietošanas autoceļiem (maģistrālajām
ielām) ciemu teritorijās;
‾ ieklāt melno segumu valsts, pagasta ceļiem un ielām Pasienes ciema teritorijā;
‾ ierīkot nojumes sabiedriskā transporta pieturvietās;
4.2.2. Aizsargjoslas
Lauku teritorijās gar autoceļiem noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas no ceļa ass uz katru
pusi ir:
‾ valsts 1. šķiras autoceļiem — 60 metru,
‾ valsts 2. šķiras autoceļiem un pašvaldības autoceļiem — 30 metru;
ciemu teritorijās gar ceļiem un ielām – ielu sarkano līniju robeţās.
Aizsargjoslās gar autoceļiem aizliegts:
a)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,
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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

Autoceļu aizsargjoslas teritorija paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantotas, ievērojot
likuma Par autoceļiem un Aizsargjoslu likuma noteikumus.
4.2.3. Ielu sarkanās līnijas
Ielām tiek noteiktas šādas sarkanās līnijas (sarkanā līnija — pašvaldības apstiprinātajā
teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobeţo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī
inţenierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma
lietošanas tiesības aprobeţotas saskaľā ar likumiem, no apbūvējamās vai citādā veidā
izmantojamās teritorijas):
- maģistrālajām ielām (valsts un pašvaldības autoceļiem) – 15 m uz abām pusēm no ceļa
ass, izľemot: ielu posmos, kur eksistē iedibināta būvlaide – pa esošo būvlaides līniju;
- pārējām ielām – 7,5 m uz abām pusēm no brauktuves ass līnijas.
4.2.4. Iekšsaimniecību un servitūta ceļi
Teritorijas plānojums nenosaka iekšsaimniecību un servitūta ceļu izvietojumu. Šo ceļu
izvietojums nosakāms, izstrādājot detālplānojumus un zemes ierīcības plānus. Plānojumā
attēlotie iekšsaimniecību un /vai servitūta ceļi attēloti atbilstoši topogrāfiskajai kartei.
Ierīkojot jaunus iekšaimniecības vai servitūta ceļus, to pieslēgumam pie koplietošanas
autoceļiem jāievēro pieslēgumu pakāpenības princips: pieslēgums jāveic - kur tas iespējams pie pagasta autoceļa; ja nav iespējams pieslēgums pie pašvaldības autoceļa, pieslēgums var
tikt veidots pie valsts 2. šķiras autoceļa; jauni pieslēgumi pie autoceļa P52 nav vēlami.
Likums ―Par autoceļiem‖: 6.1 pants. Ceļa servitūts
(1) Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai
zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir
servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna.
(2) Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata
tiesa.
6.2 pants. Ceļa servitūta blakus tiesības
(1) Ceļa servitūta nodibināšanai kalpojošā zemes gabala īpašnieks nevar liegt servitūta lietotājam
izmantot ceļa aizsargjoslas apakšzemes un virszemes komunikāciju ierīkošanai likumā un citos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(2) Ja ceļa servitūta nodibināšanai kalpojošā zemes gabala īpašnieks nenosaka ceļa aizsargjoslu vai
nenosaka to pietiekami lielu, strīdu izšķir tiesa.
(3) Servitūta lietotājs sedz zaudējumus, kas ceļa servitūta nodibināšanai kalpojošā zemes gabala
īpašniekam rodas ceļa servitūta blakus tiesību izmantošanas rezultātā.
23.pants. Valsts ceļu dienesta un ceļu īpašnieka pienākumi
(2) Gadījumos, kad ceļu izmanto satiksmei uz servitūta pamata, ceļa uzturēšanas pienākums ir
servitūta lietotājam.
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4.2.5. Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ceļi attēloti ar ārpusmēroga apzīmējumiem atbilstoši
kartes leģendai, koplietošanas autoceļiem ar atšķirīgu krāsu līnijām norādīta tā nozīme, seguma
veids; norādīti valsts autoceļu indeksi un pagasta ceļu numuri; iezīmētas ceļu aizsargjoslas; ar
raustītu kontūrlīniju attēloti plānotie ceļi.
Satiksmes teritorijas

SC

Helikoptera nosēšanās laukums
SL
Sabiedriskā transporta pieturas vieta
Plānotās ielas

SC

4.3. Īpašās teritorijas
Kā īpašās teritorijas izdalītas teritorijas, kuru esošās vai plānotās izmantošanas rezultātā rodas
vai var rasties ietekme uz ar tām robeţojošos teritoriju vidi vai izmantošanas iespējām, kā arī
teritorijas ar ierobeţotas pieejamības reţīmu.

4.3.1. Kapsētu teritorijas
Pagastā ir šādas 11 darbojošās kapsētu teritorijas:
‾ Garaľu
‾ Meikšānu
‾ Skripčinas
‾ Koršupļovas
‾ Pasienes
‾ Šešku
‾ Kozlovas
‾ Pintu
‾ Šuškovas
‾ Ļauzinas
‾ Reču
Teritorijas plānojumā tiek rezervēta teritorija Pasienes kapsētas paplašināšanai.
Ap darbojošos kapsētu teritorijām noteiktas sanitārās aizsargjoslas 300 m no kapsētas
teritorijas ārējās malas, kurās tiek noteikti šādi aprobeţojumi:
1) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, kad ir veikti
iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka
kvalitatīvu dzeramo ūdeni var nodrošināt, ievērojot aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodiku;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves, izņemot kapsētu
apsaimniekošanai nepieciešamās;
3) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām.
4) papildus minētajam pašvaldība var noteikt zemes izmantošanas aprobežojumus ētisku apsvērumu
dēļ.

Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Kapsētu teritorijas: esošās, plānotās

IK

Kapsētu sanitārās aizsargjoslas teritorija
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4.3.2. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) izmantošanā paredz:
1) saglabāt šādas esošās derīgo izrakteľu ieguves teritorijas:
– Šuškova1 smilts – grants – smilts,
– Pintas smilts – grants – smilts;
2) rezervēt teritoriju derīgo izrakteľu ieguvei:
– Adamovas smilts iegulu teritorijā,
– Pasienes smilts – grants – smilts iegulu teritorijā,
– Pintas smilts – grants – smilts iegulu teritorijā,
– Skripčānu smilts – grants – smilts iegulu teritorijā,
– Mudovkas (Nr.12618) kūdras iegulu teritorijā,
– teritoriju Meikšānu ciema ZR daļā kā iespējamo smilts – grants – smilts iegulu teritoriju.
Karjeru izstrāde veicama atbilstoši likumam ―Par zemes dzīlēm‖ (02.05.96.) un MK
noteikumiem nr. 449 (21.07.05.) ―Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieţi sastopamo
derīgo izrakteľu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas
vispārīgā kārtība‖ un MKN nr. 779 (19.09.2006.) ―Derīgo izrakteľu ieguves kārtība‖.
Objektiem jāatbilst valsts vides aizsardzības institūciju noteiktajām prasībām.
Plānotās derīgo izrakteľu ieguves teritorijas, kur nav uzsākta derīgo izrakteľu ieguve, drīkst
izmantot atbilstoši līdzšinējam zemes lietošanas mērķim, izľemot apbūvi.
Pēc derīgo izrakteľu karjeru ekspluatācijas beigām, teritorijām jāveic rekultivācija.
Derīgo izrakteľu ieguves teritorijas: esošās, plānotās

IJ

4.3.3. Rekultivējamās teritorijas
4.3.3.1. Piesārņotās un degradētās teritorijas
Par potenciāli piesārľotām pagastā uzskatāmas šādas esošās izmantošanas teritorijas:
- kapsētu teritorijas – noteikta sanitārā aizsargjosla 300 m pa perimetru darbojošām
kapsētām;
‾ Pasienes ciema notekūdeľu attīrīšanas iekārtu teritorija – noteikta sanitārā aizsargjosla
200 m pa perimetru;
‾ Šuškovas ciema kanalizācijas nosēdaku-septiķu teritorija – noteikta sanitārā aizsargjosla
50 m pa perimetru;
‾ kanalizācijas krājbedru un kūtsmēslu glabātavu teritorijas;
‾ Gorbaču sadzīves atkritumu izgāztuves teritorija - noteikta sanitārā aizsargjosla 100 m pa
perimetru;
‾ bijušās Pasienes DUS teritorija
Potenciāli piesārľotajās teritorijās un sanitārajās aizsargjoslās ap šīm teritorijām, saskaľā ar
Aizsargjoslu likumu:
‾ aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeľa
paaugstināšanos;
‾ aizliegts būvēt jaunas dzīvojamās ēkas,
‾ aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ľemšanas vietas.
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Par degradētām uzskatāmas:
‾ derīgo izrakteľu ieguves karjeru teritorijas, kurās izstrāde pabeigta vai nav paredzama
turpmāka derīgo izrakteľu ieguve;
‾ teritorijas, kurās atrodas bijušo lauksaimniecības raţošanas uzľēmumu ēku un būvju
drupas.
4.3.3.2. Rekultivējamās teritorijas
Pagasta teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) izmantošanā izdalītas sekojošas rekultivējamās
teritorijas:
‾ karjeru teritorijas, ja karjera izstrāde pabeigta vai nav plānots izstrādi turpināt;
‾ teritorijas, kurās atrodas ēku un būvju drupas.
‾ potenciāli piesārľotās teritorijas (izľemot kapsētu teritorijas) pēc piesārľojošās darbības
beigšanas, izľemot - gadījumā, ja veicot izpēti, potenciāli piesārľotā teritorija netiek atzīta
par piesārľotu.
Pēc rekultivācijas teritorijas izmantojamas atbilstoši pārējās zemes vienības vai to ietverošo
zemju plānotai (atļautai) izmantošanai.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Potenciāli piesārľotās teritorijas un objekti

IP

Rekultivējamās teritorijas un objekti
IR

4.3.4. Valsts aizsardzības objektu teritorijas
Pagasta teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) izmantošanā kā valsts aizsardzības objektu
teritorijas zonētas LR Valsts robeţsardzes Ludzas pārvaldes Pasienes nodaļas
robeţapsardzības objektu teritorijas.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Valsts aizsardzības objektu teritorijas
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4.4. Apbūves teritorijas
4.4.1. Apbūves teritoriju zonējums
Pasienes pagasta teritorijas plānojumā teritorijām, kuru primārais izmantošanas mērķis ir
apbūve, noteikts sekojošs zonējums; detalizētus attiecīgo apbūves teritoriju izmantošanas
noteikumus skatīt Pasienes pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN).
4.4.1.1. Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS)
Individuālās dzīvojamās apbūves teritorija (DzS) nozīmē izbūves teritoriju ciematu teritorijās,
kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu
ģimeľu dzīvojamo māju) vai dvīľu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju)
apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeľu
mājoklis.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas – esošās,
plānotās

DzS

Plānotās individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas,
kuru apbūve precizējama ar detālplānojumu

DzS

4.4.1.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas (DzD)
Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorija (DZD) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais
zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apbūve ar īres vai
privātiem dzīvokļiem.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas

DzD

4.4.1.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saimnieciskās apbūves teritorijas (RM)
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saimnieciskās apbūves teritorija (RM) nozīmē izbūves teritoriju,
kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
saimniecības ēku izvietošana.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Daudzdzīvokļu dz. māju saimnieciskās apbūves teritorijas

RM

4.4.1.4. Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JS)
Sabiedrisko objektu teritorija (JS) nozīmē zemesgabalu, kur primārā zemes, ēkas un būves vai
tās daļas izmantošana kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts un
pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes vai citas
līdzīgas nekomerciālas iestādes.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas – esošās,
plānotās
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4.4.1.5. Darījumu objektu apbūves teritorijas (D)
Darījumu objektu apbūves teritorija (JD) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un
būvju izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes: bankas, viesnīcas, biroji
un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāţu iestādes, kā arī mazumtirdzniecības un
pakalpojumu objekti.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Darījumu objektu apbūves teritorijas – esošās,
plānotās

D

4.4.1.6. Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijas (J)
Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorija (J) nozīmē izbūves teritoriju, kur
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir darījumu un sabiedriskās (publiskās) iestādes,
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti un dzīvojamā apbūve.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Plānotās jauktas sabiedrisko un darījuma objektu apbūves
teritorijas

J

4.4.1.7. Ražošanas objektu apbūves teritorijas (R)
Raţošanas objektu apbūves teritorija (R) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un
būvju izmantošanas veids ir raţošana.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Raţošanas objektu apbūves teritorijas – esošās,
plānotās

R

4.4.1.8. Inženierinfrastruktūras objektu apbūves teritorijas (RI)
Inţenierinfrastruktūras objektu apbūves teritorija (RI) nozīmē izbūves teritoriju, kurā
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts, pašvaldības, citu resoru
inţeniertehniskās apgādes tīklu - ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāţas, telekomunikāciju,
elektroapgādes un citas tehniskās infrastruktūras tīklu, būvju un objektu izvietojuma
teritorijas un objekti, kā arī transporta infrastruktūras uzľēmumi.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Inţenierinfrastruktūras objektu apbūves teritorijas

RI

4.4.2. Plānotās apbūves teritorijas
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana paredz:
‾ jaunu individuālās dzīvojamās apbūves (80% - DzS, 20% - D) teritoriju izveidi Pasienes
ciemā gar esošajām ielām (P48), kuru apbūves priekšnoteikums - apbūves pievienošana
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
‾ jaunu individuālās dzīvojamās apbūves (80% - DzS, 20% - D) teritorijas izveidi Pasienes
ciemā gar maģistrālo ielu (P52), kuras satiksmes, ūdensapgādes un kanalizācijas u.c.
nepieciešamās infrastruktūras izvietojums nosakāms, izstrādājot detālplānojumu;
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‾ jaunu individuālās dzīvojamās apbūves vai atpūtas māju kvartāla (80% - DzS, 20% - D)
izveidi Šuškovas ciemā gar pašvaldības autoceļu (15); apbūves priekšnoteikums apstādījumu teritorijas izveide gar maģistrālo ielu 6 m no sarkanās līnijas;
‾ kā izmantošanas mērķi Pasienes ciemā pašvaldības zemei uz Z no pamatskolas stadiona jaukta sabiedrisko un darījumu objektu apbūve;
‾ kā izmantošanas mērķi teritorijai Pasienes ciemā Padomes ielas un autoceļa P52
krustojumā – darījumu objektu apbūve;
‾ plānotās raţošanas objektu apbūves teritorijas bijušo l/s raţošanas objektu teritorijās, kur
saglabāta infrastruktūra.
Projektējot, būvējot vai pārbūvējot ēkas un būves, jāievēro Pasienes pagasta Teritorijas
izmantošanas un 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 (10.08.1995) un Vispārīgos būvnoteikumus (01.04.1997). Būvtiesību
īstenošanas pārraudzību pagasta teritorijā Pasienes pagasta padome ir deleģējusi Ludzas rajona
būvvaldei;

4.4.3. Nelietojamo būvju atjaunošana vai nojaukšana
Īpašniekiem, kuru būves ir kļuvušas nelietojamas, to izskats degradē ainavu vai tehniskais
stāvoklis rada draudus drošībai, būves jānojauc vai jāsaved kārtībā. Nojaukto ēku un citu
būvju vietas jānotīra un jānolīdzina.
Ierosināt nojaukt ēku var jebkurš pilsonis, kura iesniegumu pagasta padome izskata likumā
noteiktajā termiľa un kārtībā. Būves nelietojamību un tās atjaunošanas vai nojaukšanas
termiľus nosaka pagasta padome uz tehniskās apsekošanas atzinuma pamata, kas sagatavots
saskaľā ar LBN 405-01 ―Būvju tehniskās apsekošana‖ (MK not. Nr. 444 no 16.10.2001.). Ja
noteiktajā termiľā nelietojamās būves īpašnieks šo lēmumu neizpilda, tad pagasta padome
pieľem lēmumu par būves nojaukšanu un nojaukšanas izdevumu piedzīšanu no būves
īpašnieka. Ar nojaukšanu vai atjaunošanu saistītos padomes lēmumus var apstrīdēt tiesā 30
dienu laikā pēc to saľemšanas.

4.4.4. Zemesgabala neatbilstoša izmantojuma statuss
Ja kāda zemesgabala izmantojums likumīgi iesākts, pirms pašvaldība pieľēmusi teritorijas
plānojumu, kas nosaka tam citu izmantošanas veidu, tad šim zemesgabalam ir neatbilstoša
izmantojuma statuss un zemesgabala īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto
izmantojumu, bet jebkuru jaunu būvniecību, piebūvi, esošo ēku pārbūvi, rekonstrukciju un
nojaukšanu vai citu saimniecisko darbību jāveic atbilstoši teritorijas plānojumam un līdz ar to
saistošo apbūves noteikumu prasībām.
Neatbilstoša izmantojuma statuss nosakāms arī:
‾ dzīvojamām ēkām, kuras atrodas ceļu aizsargjoslās (izľemot iedibinātas būvlaides
gadījumus);
‾ visām būvēm ciemu teritorijās, kas atrodas iekšpus ielu sarkanajām līnijām (izľemot
iedibinātas būvlaides gadījumus);
‾ dzīvojamām ēkām, kas atrodas sanitārajās aizsargjoslās un kurām nav nodrošināta
centralizēta ūdensapgāde vai ūdensapgāde no akām vai urbumiem, kas atrodas ārpus sanitārās
aizsargjoslas.
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4.4.5. Robežas
Pasienes pagasta teritorijas plānojumā ir attēlotas pagasta administratīvās teritorijas robeţas
un ar pagasta teritoriju saistītais Latvijas Republikas valsts robeţas posms.
Pasienes pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas Pasienes ciema un Šuškovas ciema blīvas
apbūves teritoriju robeţas.
Pasienes pagasta teritorijas plānojumā ir attēlotas pašreiz eksistējošās zemes gabalu robeţas
(kadastrs)
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Latvijas Republikas valsts robeţa
Pagasta robeţa
Ciema teritorijas robeţa
Zemes gabalu robeţas (kadastrs)
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4.5. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti
Inţeniertehniskās apgādes tīkli un objekti atrodas (var atrasties) uz vai zem vai virs jebkura
zemes gabala un šķērsot citu zemes lietošanas veidu teritorijas. Teritorijas plānojumā
inţeniertehniskās apgādes tīkli un objekti attēloti, lai informētu par to atrašanās vietu un to
aizsargjoslu noteiktajiem ierobeţojumiem attiecīgās teritorijas izmantošanā.
Jaunu inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu ierīkošana (gāzes apgādes, siltumtīklu, ielu
apgaismes tīklu u.c.) un esošo rekonstrukcija vai paplašināšana veicama, atbilstoši spēkā
esošajiem normatīviem un likumdošanai; ir uzskatāma par papildinājumu teritorijas
plānojumam.
Būvniecība vai zemes lietojuma veida transformācija teritorijām, kurās atrodas vai kuras
šķērso inţeniertehniskās apgādes tīkli un objekti, obligāti jāsaskaľo ar organizāciju, kuras
īpašumā vai pārziľā ir att. tīkli vai objekti.

4.5.1. Elektroapgāde
4.5.1.1. Plānotā (atļautā) izmantošana
Lai palielinātu elektroapgādes drošību un uzlabotu ainavu, teritorijas plānojums paredz
pakāpenisku elektropārvades gaisvadu līniju aizstāšanu ar pazemes kabeļlīnijām Pasienes
pagasta ciemu blīvas apbūves teritorijās. Elektropārvades līnijas, kas iet paralēli autoceļiem,
rekonstrukcijas gadījumā maksimāli pietuvināt ceļa nodalījuma joslai.
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā shematiski attēlotas 20 kv elektropārvades līnijas un
transformatoru apakšstacijas.
20 kv elektropārvades līnijas
Transformatoru apakšstacijas
4.5.1.2. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem
Aizsargjoslu likums, 16. pants:
(1) Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm
tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību.
(2) Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido:
1) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20kilovoltiem— 2,5m attālumā no līnijas ass,
b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20kilovoltiem līdz 110kilovoltiem — 4metru
attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,
c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110kilovoltiem— 8metru attālumā no malējiem
vadiem uz ārpusi no līnijas;
2) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās —
zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20kilovoltiem — 6,5m attālumā no līnijas ass,
b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20kilovoltiem līdz 110kilovoltiem — 20metru
attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,
c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110kilovoltiem—30metru 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 1metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par
1metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;
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4) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, —
ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100metru
attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass;
5) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām — zemes
gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1metra attālumā ārpus šo iekārtu
nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.‖

45.pants. Aprobeţojumi aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem
1) Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem papildus šā likuma 35.pantā minētajiem aprobežojumiem
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;
7) aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens elektropārvades kabeļlīnijām iekārtot kuģu, liellaivu un
peldošu celtņu piestātnes, noenkuroties, braukt ar izmestu enkuru un tīkliem, ierādīt zvejas vietas un
zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem, kā arī ierīkot dzirdinātavas;
8) aizliegts skaldīt ledu;
9) aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras
augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus;
10) aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā
arī veikt grunts planēšanu ar tehniku;
11) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju applūdināšanu uz laiku;
12) aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri aizsargjoslā
veic ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus šajā
likumā noteiktajā kārtībā.
(2) Veicot apūdeņošanas grāvju un drenāžas kolektorgrāvju būvi, kā arī ierīkojot nožogojumus un
veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm.
(3) Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja par
to noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku.
(4) Elektroenerģijas apgādes uzņēmumi, kuriem saskaņā ar Enerģētikas likumu ir nepieciešama
licence, izmanto nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem bez atlīdzības par
nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību aprobežojumu.

4.5.2. Elektroniskie sakari
4.5.2.1. Plānotā (atļautā) izmantošana
Teritorijas plānojums paredz pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt mobilo telekomunikāciju
tīkla iekārtas un ar to saistītās inţenierkomunikācijas, paplašināt stacionāro telekomunikāciju
tīklu, kā arī ierīkot jaunus telekomunikāciju, televīzijas vai interneta sakaru tīklus, nenorādot
šim nolūkam konkrētu teritoriju vai trases, bet rekomendējot tīklus veidot kā pazemes
kabeļlīnijas vai - ārpus ciemu teritorijām - izmantojot esošo elektropārvades gaisvadu līniju
balstus.
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Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā shematiski attēloti telekomunikāciju starpcentrāļu kabeļi
un to atzarojumi līdz sadales skapjiem.
Sakaru kabeļlīnija, kabeļu skaits
Starpcentrāle
4.5.2.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem
Aizsargjoslu likums, 14.pants. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem
(1) Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības elektronisko sakaru tīkliem un to infrastruktūras būvēm
tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu un to infrastruktūras būvju maksimālu
aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta
elektronisko sakaru tīklu droša ekspluatācija, radīti zaudējumi tautsaimniecībai un valstij.
(2) 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;
2) gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnijām un elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām, kuras
šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus, — ūdens platība, ko visā tās
dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes, kas atrodas 0,25 jūdžu attālumā no
elektronisko sakaru tīkla jūras kabeļu līnijas (katrā tās pusē) un 100 metru attālumā no kabeļa (katrā
tā pusē) upēs, ezeros, ūdenskrātuvēs un kanālos;
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 3metru 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;
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 1metra attālumā ārpusē no to
nožogojuma vai 5metru 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 2,5metru attālumā no
atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā.‖;

43.pants. Aprobeţojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem
(1) Papildus šā likuma 35.pantā minētajiem aprobežojumiem bez izpildāmo darbu projekta, kas
rakstveidā saskaņots 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;
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2) izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes paraugu
ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem;
3) stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību un mēslojumu, kurt
ugunskurus un ierīkot šautuves;
4) zem elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas kravas, kā arī
ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas;
5) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošo celtņu piestātnes, veikt iekraušanas, izkraušanas, gultnes
padziļināšanas un zemes smelšanas darbus, izmest enkurus, braukt ar nolaistiem enkuriem, ķēdēm,
lotēm, velkamajiem rīkiem un traļiem, ierādīt zvejas vietas, zvejot zivis, vākt augus ar dziļūdens rīkiem,
ierīkot lopu dzirdīšanas vietas, skaldīt un iegūt ledu;
6) nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, kuros ieguldīti elektronisko
sakaru tīklu kabeļi vai uzstādītas elektronisko sakaru tīklu līniju statnes, kabeļu sadales kastes un
sadales skapji (ja būvētājs nav iepriekš pārvietojis elektronisko sakaru tīkla līnijas un iekārtas pēc
saskaņošanas ar to valdītāju);
7) apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes kabeļu līniju trasēm
smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs skābju, sāļu un sārmu notekas;
8) atvērt elektronisko sakaru tīklu neapkalpojamo pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, mikroviļņu
līniju, kabeļu kanalizācijas kabeļaku, šahtu, sadales skapju un kabeļu kastu durvis un lūkas, kā arī
personām, kas minētās līnijas un iekārtas neapkalpo, pieslēgties elektronisko sakaru tīklu līnijām un
iekārtām;
9) veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt telekomunikāciju līniju un iekārtu bojājumus;
10) rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus.
11) apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku vākus, sadales skapjus,
brīdinājuma zīmes un mērstabiņus pazemes kabeļu trasēs, kā arī pārvietot esošās elektronisko sakaru
tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējas saskaņošanas ar to valdītāju.

4.5.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un objekti
4.5.3.1. Plānotā (atļautā) izmantošana
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana paredz:
‾ rekonstruēt un paplašināt Pasienes ciema ūdensapgādes sistēmu, uzstādīt dzeramā ūdens
attīrīšanas un atdzelţošanas staciju;
‾ lai nodrošinātu pazemes ūdeľu horizonta aizsardzību, zemes īpašniekam (lietotājam), uz
kura zemes atrodas ūdens ieguves dziļurbums, jānodrošina urbuma atveres hermētiskums
un jānovērš notekūdeľu vai ķīmisku vielu infiltrācijas iespējamību urbumam pieguļošajā
teritorijā, urbumi, kas netiek lietoti, ir jākonservē vai jātamponē; nelietotās akas jātur
noslēgtas vai jāaizber.
‾ Pasienes pagasta ciemu blīvas apbūves teritorijās rekonstruēt, paplašināt un ierīkot jaunus
kanalizācijas tīklus un notekūdeľu attīrīšanas sistēmas:
‾ visiem objektiem ciemu teritorijā nodrošināt saimnieciski - fekālo notekūdeľu
savākšanu, pieslēdzot pie kanalizācijas sistēmām (kur tas iespējams) vai ierīkojot
kanalizācijas krājbedres;
‾ nostādinātāju – septiķu vietā uzstādīt konteinertipa bioloģisko notekūdeľu attīrīšanas
iekārtas;
‾ nepieļaut jaunu apbūves objektu nodošanu ekspluatācijā, ja tiem nav nodrošināta
saimnieciski - fekālo notekūdeľu savākšana;
‾ ierīkot noteikumiem atbilstošu izlietoto Pasienes NAI dūľu savākšanas un
kompostēšanas laukumu un regulāri veikt komposta iestrādāšanu aramzemē;
‾ Pasienes pagasta ciemu blīvas apbūves teritorijās esošajām mājlopu kūtīm iekārtot
vircas krājbedres un organisko mēslu kompostēšanas laukumus, kas novērstu vircas
infiltrāciju gruntī; pārējā pagasta teritorijā - atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai (MK
noteikumi Nr 628. no 27.07.04. “Īpašās vides prasības piesārľojošo darbību veikšanai
dzīvnieku novietnēs‖).
Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018

70

‾ pēc jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas objektu ierīkošanas, saskaľot vai noteikt
objektiem atbilstošās aizsargjoslas un attēlot tās teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā shematiski attēlotas centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas; attēloti ūdens dziļurbumi, kuru atrašanās vieta ir zināma, attēlotas
aizsargjoslas ūdens ľemšanas vietām
Ūdensapgādes tīkli
Kanalizācijas tīkli
Notekūdeľu
attīrīšanas iekārtas
Ūdens dziļurbums,
ūdenstornis
Dziļurbuma
aizsargjoslas

4.5.3.2. Aizsargjoslas
Ūdens ieguves urbumiem VĢD DB 14142, 14143, 18326 Pasienes ciemā noteiktas
aizsargjoslas (rādiuss no urbuma centra): stingra reţīma – 10 m; bakterioloģiskā aizsargjosla
urbumam Nr.14142 ir noteikta 40 m pie ūdens patēriľa 93,6 m3/diennaktī un 70 m pie ūdens
patēriľa 276,5 m3/diennaktī, urbumam 14143 - 20 m pie ūdens patēriľa 30,2 m3/diennaktī un
75 m pie ūdens patēriľa 259 m3/diennaktī; urbumam 18326 pašreiz bakterioloģiskā
aizsargjosla netiek noteikta, bet pie maksimālā debita – 7.5 l/s jeb 648 m3/diennaktī – 115 m.;
ķīmiskā aizsargjosla urbumam Nr.14142 ir noteikta 385 m pie ūdens patēriľa 93,6
m3/diennaktī un 665 m pie ūdens patēriľa 276,5 m3/diennaktī; urbumam 14143 - 220 m pie
ūdens patēriľa 30,2 m3/diennaktī un 645 m pie ūdens patēriľa 259 m3/diennaktī; urbumam
18326 pašreiz ķīmiskā aizsargjosla netiek noteikta, bet pie bet pie maksimālā debita – 7.5 l/s
jeb 648 m3/diennaktī – 1020 m.
Aizsargjoslu likums, 39.pants. Aprobeţojumi aizsargjoslās ap ūdens ľemšanas vietām:
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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Gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem noteiktas aizsargjoslas 3metri katrā pusē no
cauruļvada ārējās malas.
Aizsargjoslu likums, 48.pants. Aprobeţojumi aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas
tīkliem:
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.

Gar Pasienes ciema NAI noteikta sanitārā aizsargjosla – 200 m, Šuškovas ciema NAI – 50 m.
Aizsargjoslu likums, 55.pants. Aprobeţojumi aizsargjoslās ap ( ) notekūdeľu attīrīšanas
iekārtām:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ( ) notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
2) aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos;
3) aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar ( ) notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju, personāla un apsardzes vajadzībām, laboratorijām, autostāvvietām,
komunikācijām, elektrolīnijām, elektrostacijām, naftas un gāzes vadiem, sūkņu stacijām un pazemes
rezervuāriem;
4) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

4.5.4. Sadzīves atkritumu savākšanas infrastruktūra
Teritorijas plānojums paredz:
- ierīkot betonētus norobeţotus atkritumu konteinerlaukumus daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
apkalpošanai un publiskus šķiroto atkritumu konteinerlaukumus ciemu teritorijās,
- individuālo dzīvojamo māju, uzľēmumu un iestāţu teritorijās atkritumu savākšanai uzstādīt
konteinerus un noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu ar uzľēmumiem, kas
licencēti sniegt šo pakalpojumu;
- izveidot atkritumu savācējtransporta maršrutu, kas apkalpotu pagasta viensētas;
- izveidot kompostēšanas laukumu kompostējamo atkritumu pārstrādei.
Plānotais komunālais un šķiroto atkritumu konteinerlaukums
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4.6. Rekreācijas teritorijas
4.6.1. Tūrisma un atpūtas teritorijas
Pagasta teritorijas plānojumā izdalītas tūrisma un atpūtas teritorijas: 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,
peldvietu, izziľas vai atrakciju taku ierīkošanai paredzētās teritorijas.
Šīs teritorijas ir pārklājušās teritorijām ar citu pamatizmantošanas veidu – lauksaimniecības,
meţu un ūdensteču teritorijām - un šos izmantošanas veidus turpinot, nepieciešams saglabāt šo
teritoriju rekreatīvo un ainavisko vērtību.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Tūrisma un rekreācijas teritorijas – esošās, plānotās

T

4.6.2. Labiekārtotas koplietošanas teritorijas
Pagasta teritorijas plānojumā izdalītas labiekārtotas koplietošanas teritorijas - sabiedrībai brīvi
pieejamas daļēji vai pilnībā mākslīgi veidotas, apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas,
ieskaitot šajās teritorijās esošās ūdenstilpes un ūdensteces:
- parki, skvēri, meţi blīvas apbūves teritoriju robeţās, laukumi, daudzdzīvokļu namu
pagalmu apstādījumi, bērnu rotaļlaukumi un cits labiekārtojums cilvēku atpūtai, tai skaitā
LVM ierīkotās atpūtas vietas;
- sabiedrisko, darījumu un rekreācijas objektu ēkas un būves ietverošā sabiedrībai brīvi
pieejamā ārtelpa;
- ceļu aizsargstādījumi ārpus ceļa nodalījuma joslas, alejas, stādījumi gar ielām ārpus to
sarkanajām līnijām;
- plānotās peldvietas
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Labiekārtotas koplietošanas teritorijas: esošās, plānotās

TK

Plānotā peldvieta

4.6.3. Dabas pamatnes teritorijas
Teritorijas plānojumā plānotajā (atļautajā) izmantošanā Pasienes ciemā izdalītas plānotās
dabas pamatnes teritorijas - neapbūvētas un neapbūvējamas teritorijas ar daļēji vai pilnīgi
dabisku veģetāciju, kuras netiek paredzētas saimnieciskai darbībai, izľemot kopšanai
nepieciešamos pasākumus. Dabas pamatnes teritorijas paredzētas kā sabiedrībai pieejama
ārtelpa ekstensīvai brīvdabas atpūtai, vai arī buferjoslas veidošanai starp autoceļiem,
raţošanas objektiem un dzīvojamo vai sabiedrisko apbūvi.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Dabas pamatnes teritorijas
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4.7. Teritorijas un objekti ar īpašu statusu
4.7.1. Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti
Pasienes pagasta teritorijā atrodas dabas liegums ―Grebļukalns‖, iekļauta Latvijas Natura
2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritoriju sarakstā, kura teritorijas izmantošanu
nosaka ―Dabas lieguma ―Grebļukalns‖ dabas aizsardzības plāns 1999.-2007., kas apstiprināts
08.10.2002. ar VARAM rīkojumu Nr. 166.; lieguma teritorijai nav izstrādāti individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Dabas lieguma teritorija zonēta 1) regulējamā
reţīma zonā; 2) regulējamā reţīma zonā. Stingrā reţīma zonā ir atļautas darbības, kas nav
pretrunā ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem un nerada draudus lieguma galveno vērtību
saglabāšanai:
- teritorijas apmeklēšana apsardzībai, aizsardzības un izmantošanas noteikumu kontrolei un
zinātnisko pētījumu veikšanai;
- ugunsdrošības pasākumi;
- ogošana un sēľošana
stingrā reţīma zonā ir aizliegta:
- meţsaimnieciskā un cita saimnieciskā darbība, izľemot minētās atļautās darbības;
- ekskursiju grupu apmeklējumi;
- augu vai to daļu plūkšana, izraušana, to daļu vākšana jebkurā attīstības stadijā, izľemot
ogošanu un sēľošanu.
Regulējamā reţīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu dabas aizsardzības prasības vietās, kur
pieļaujama cilvēka darbība; regulējamā reţīma zonā ir atļautas:
- visas stingrā reţīma zonā atļautās darbības;
- izziľas taku un skatu laukumu ierīkošana, saskaľojot ar Reģionālo vides pārvaldi;
- atpūtas vietu, laivu piestātľu un citu rekreācijas un sanitāro labiekārtojuma elementu
izveidošana, saskaľojot ar Reģionālo vides pārvaldi;
- individuāli un grupu apmeklējumi;
- peldēšanās un makšķerēšana;
- zvejošana saskaľā ar ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;
- apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami īpaši aizsargājamo sugu un biotopu
saglabāšanai dabas aizsardzības plānā norādītajās vietās;
- iebraukšana dabas liegumā pa pašvaldības 29 autoceļu;
regulējamā reţīma zonā ir aizliegtas:
- stingrā reţīma zonā aizliegtās darbības, izľemot grupu apmeklējumus;
- neattīrītu notekūdeľu ievadīšana ūdenstilpēs un ūdenstecēs;
- pārvietošanās ar motorizētajiem transportlīdzekļiem uz sauszemes un ezeros, ja tā nav
nepieciešama lieguma apsaimniekošanai vai reţīma nodrošināšanai, izľemot iebraukšanu pa
norādīto ceļu; ugunskuru kurināšana, telšu celšana ārpus speciāli norādītām un iekārtotām
vietām.
Pasienes pagasta teritorijā ir noteikti bioloģiski vērtīgi zālāji – 11 pļavas ar kopējo platību16.5
ha. Bioloģiski vērtīgo zālāju izdalīšanas mērķis ir uzturēt un aizsargāt sugām bagātākās zālāju
ekosistēmas; teritorijas atļautā izmantošana – zālāju uzturēšana videi draudzīgā veidā,
īstenojot šādas aktivitātes:
- ekstensīva ganīšana;
- zālāju vēlā pļaušana.
Pagasta teritorijā var tikt noteikti mikroliegumi vērtīgo augu, dzīvnieku un meţa biotopu
aizsardzībai, bioloģiski vērtīgo zālāju teritorijas lauksaimniecības un meţa zemēs, valsts un
pagasta nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas un dabas pieminekļi.
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Katram aizsargājamās dabas teritorijas izmantotājam jāievēro šo teritoriju apsaimniekošanas
noteikumi; zemes īpašnieku un lietotāju pienākums ir nodrošināt aizsargājamo teritoriju
aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu, veikt aizsardzības un kopšanas
pasākumus, kā arī ziľot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai, valsts vides
aizsardzības institūcijai un pašvaldībai par izmaiľām dabas veidojumos, kā arī aizsardzības un
izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.
Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu augiem, sēnēm un ķērpjiem visās attīstības stadijās ir
aizliegta to lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī dzīvotľu postīšana, kā arī savvaļā
ievāktu augu audzēšana, kolekcionēšana, pārdošana. Ierobeţoti izmantojamo īpaši
aizsargājamo sugu indivīdus ir atļauts iegūt limitētos apmēros normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, ja tas nekaitē attiecīgo sugu populācijas saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā
tās dabiskajā izplatības areālā.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Dabas parka teritorija un zonējums: stingra
reţīma zona, regulējama reţīma zona
Bioloģiski vērtīgie zālāji

4.7.2. Aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti
Pasienes pagasta teritorijas plānojumā atzīmēti valsts aizsargājamie valsts nozīmes
nekustamie kultūras pieminekļi (skat. 20. tabulu) un ap tiem noteiktās aizsargjoslas 500 m
rādiusā ap pieminekļa teritoriju; pagasta nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi, to starpā arī
perspektīvajā valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā iekļautie objekti (skatīt
26. tabulu).
26. tabula Pasienes pagasta nozīmes kultūrvēsturiskās vietas un objekti
Nr.
1
2
3
4
5
6

Atrašanās v.
Pasiene
Pasiene
Meikšāni
Pasiene
Meikšāni
Pasiene

Objekta apraksts
Pasienes muiţas apbūve - 19.gs.Ip.. – arhitektūras piemineklis
Pasienes kapu kapliča – arhitektūras piemineklis
Draudzības kurgāns – piemiľas vieta
Pasienes ambulances ēka – arhitektūras piemineklis
―Austras koks‖ – skulptūra - simbols
Piemineklis 2. pasaules karā kritušajiem – piemiľas vieta

Kultūras pieminekļu teritorijas un būves izmantojamas atbilstoši tos ietverošās teritorijas
plānotajai izmantošanai, ievērojot LR likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību
(12.02.1992.) noteikumus un Pasienes pagasta TIAN.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
Valsts nozīmes kultūras pieminekļu teritorija, apzīmējums
Pagasta nozīmes kultūras pieminekļa apzīmējums
Piemineklis, piemiľas vieta

Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018

75

4.7.3. Pierobežas režīma teritorija
Pasienes pagasta teritorijā ir spēkā Pierobežas režīma noteikumi (LR MK 04.11.2002. Nr.
499 Latvijas Republikas pierobeţas reţīma un pierobeţas joslas reţīma noteikumi), kas
nosaka ar Valsts robeţsardzi saskaľot šādas darbības, kuras paredzēts veikt pierobeţā:
1. brīvības atľemšanas iestāţu un psihoneiroloģisko ārstniecības iestāţu izvietošanu;
2. robeţkontroles un robeţapsardzības objektu, kā arī robeţkontroles iekārtu un tehniskā
aprīkojuma fotografēšanu un filmēšanu;
3. bruľotu formējumu manevru un mācību rīkošanu.
2 km platā joslā gar LR valsts robeţu ir spēkā Pierobežas joslas noteikumi (LR MK
04.11.2002. Nr. 499 Latvijas Republikas pierobeţas reţīma un pierobeţas joslas reţīma
noteikumi), kas ierobeţo personu rīcības un kustības brīvību šajā teritorijā:
‾ Ar valsts robeţsardzi nepieciešams saskaľot šādas darbības, kuras paredzēts veikt
pierobeţas joslā: sabiedrisko pasākumu organizēšana, būvniecība, medības, uzľēmumu un
to filiāļu atvēršana, meliorācijas un irigācijas darbi, spridzināšanas un pirotehniskie darbi.
‾ Aizliegts izvietot brīvības atľemšanas iestādes un psihoneiroloģiskās ārstniecības iestādes.
‾ Aizliegts lietot signālraķetes un pirotehniskos signalizācijas līdzekļus, ja to lietošana nav
saistīta ar stihisku nelaimi, katastrofu vai robeţapsardzības pasākumiem.
‾ Lai nepieļautu nelikumīgu valsts robeţas šķērsošanu, Valsts robeţsardzes teritoriālo
pārvalţu priekšniekiem ir tiesības pierobeţas joslā slēgt lauku vai meţu ceļus, stigas,
pārejas vietas un tiltus vai radīt uz tiem šķēršļus (arī uzstādīt īpašas ceļa zīmes),
informējot par to pašvaldību un zemes īpašniekus.
‾ Kuģu, kuteru un citu peldlīdzekļu, kā arī ledusbraukšanas līdzekļu izmantošana, zveja,
peldēšanās un citas darbības upēs, ezeros un citās ūdenstilpēs, pa kurām noteikta valsts
robeţa, atļauta tikai gaišajā diennakts laikā. Visi peldlīdzekļi un ledusbraukšanas līdzekļi,
kas atrodas minētajās ūdenstilpēs, reģistrējami Valsts robeţsardzes teritoriālajā
struktūrvienībā. Nereģistrētu peldlīdzekļu un ledusbraukšanas līdzekļu izmantošana
robeţūdenstilpēs ir aizliegta.
‾ Personām, kuras ir sasniegušas 15 gadu vecumu, izľemot, ja persona ir deklarējusi
dzīvesvietu minētajā teritorijā, vai persona pārvietojas pa valsts autoceļiem, kas šķērso šo
teritoriju, vai persona ir amatpersona (darbinieks) un veic teritorijā dienesta pienākumus,
papildus personu apliecinošam dokumentam ir nepieciešama speciālā caurlaide (atļauja).
Gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas, Baltkrievijas valsts robeţu 12 metru
platumā no robeţlīnijas, vai, ja robeţlīnija noteikta pa novadgrāvju, strautu un upju vidu, no
ūdensteču krotes vai krasta līnijas, zemes platību starp krotes vai krasta līniju un robeţlīniju
papildus iekļaujot, noteikta valsts robežas josla, uz kuru attiecas valsts robeţas reţīms.
Valsts robeţas joslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. (LR valsts robeţas likums
27.10.1994.; LR MK noteikumi Nr.503 29.12.1998. Par Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas valsts robeţas joslas noteikšanu)
Robeţsardzes vajadzībām paredzēta rokādes ceļu tīkla izveidošana, kas ietver esošo ceļu
rekonstrukciju un jaunu ceļu ierīkošanu gar valsts robeţu; ceļu trase nosakāma, izstrādājot un
saskaľojot tehnisko projektu. Shematisks plānoto ceļu izvietojums attēlots 6. shēmā.
Attēlojums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
LR valsts robeţa
Pierobeţas joslas robeţa
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4.8. Ugunsdrošība, civilā aizsardzība, riska teritorijas
Pasienes pagastā kā riska teritorijas tiek noteiktas:
1) autoceļu aizsargjoslu teritorijas – bīstamo kravu avāriju risks un satiksmes avāriju
risks; ierobeţojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam;
2) 20 KV elektropārvades gaisvadu līniju aizsargjoslu teritorijas – avāriju riska
teritorijas; ierobeţojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam;
3) Degvielas un gāzes balonu glabātavu teritorijas – avārijas gadījumā
sprādzienbīstamas teritorijas;
4) Meţu masīvu teritorijas un kūdras iegulu teritorijas – ugunsgrēku riska teritorijas.
Ārkārtējo situāciju iespējamie cēloľi Pasienes pagasta teritorijā: transporta avārijas uz
autoceļiem, tai skaitā iespējama kaitīgu ķīmisku vielu noplūde; ugunsgrēki cilvēku masu
pulcēšanās vietās – tautas namā, izglītības iestādē, dzīvojamās apbūves teritorijās,
uzľēmumos, sausajos vasaras periodos - meţu masīvos un kūdras purvos; ūdensvadu,
notekūdeľu attīrīšanas iekārtu avārijas; drošības noteikumu neievērošana uz ūdens.
Pavasara un ilgstošu lietavu palu teritorijas neskar Pasienes pagasta blīvi apdzīvotas
teritorijas.
Teritorijas plānojums paredz perspektīvā ugunsdzēsības depo izvietošanai Pasienes ciemā, kas
nepieciešams, lai pagasta teritorija ugunsgrēka gadījumā ugunsdzēsējiem būtu sasniedzama
15 minušu laikā, pašreiz Pasienes pagasta Z daļa un Pasienes ciems atrodas teritorijā, kas
ugunsgrēka gadījumā VUGD Ludzas brigādes Zilupes postenim sasniedzama 15 - 25 minūšu
laikā, bet pārējā pagasta teritorija sasniedzama laika periodā, kas ilgāks par 25 min.
Teritorijas plānojums nosaka:
- nodrošināt pagasta teritorijā ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājumu atbilstoši
LBN 222-99 ―Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves‖ (MK not. Nr. 38 no 01.02.2000.);
- saglabāt un uzturēt lietošanas kārtībā ugunsdzēsības ūdenskrātuves; ierīkot ugunsdzēsības
ūdensapgādi pie dabīgām un mākslīgām ūdenskrātuvēm, nodrošināt visus darbojošos
ūdenstorľus un ugunsdzēsības hidrantus ar ierīcēm ugunsdzēsības tehnikas sūkľu
pievienošanai; ugunsdzēsības hidrantus un ūdens ľemšanas vietas, kā arī virzieni uz tām
jānorāda ar atbilstošām gaismu atstarojošām zīmēm;
- izstrādāt un apgūt pasākumu plānu ārkārtējo situāciju gadījumiem un informēt
iedzīvotājus par rīcību ārkārtējo situāciju gadījumos; paredzēt ārkārtējo situāciju gadījumos
ēkas, telpas iedzīvotāju evakuācijai un īslaicīgai uzturēšanai, kā arī sociālo nodrošināšanu;
- ierīkot pagasta iedzīvotāju apziľošanas sistēmu ārkārtas situāciju gadījumiem;
- pagasta pašvaldībai nodrošināt ugunsdzēsības materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu
saskaľā ar LR likumu ―Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums‖ un MK noteikumiem Nr.
280 no 13.04.2004. ―Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem
nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām‖, kā arī
piemērojamiem standartiem;
- 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 (Skolas ielā Nr. 39, Ludzā, LV
5701); jebkuru jaunceltni, rekonstruētu, pārprofilētu, atjaunotu objektu nodot ekspluatācijā
Valsts ugunsdrošības uzraudzības pārstāvim LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
- raţošanas uzľēmumiem veikt rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un izstrādāt
rūpniecisko avāriju novēršanas programmas, objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības
plānus.
Ūdens ľemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām
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5. Grafiskā daļa
5.1. Kartes
Nr Nosaukums

M 1:

Karšu lapas

1

Pasienes pagasta vienkāršotā topogrāfiskā karte

10 000

3

2

Pasienes pagasta teritorijas plānojums.
Pašreizējā (esošā) teritorijas izmantošana, aizsargjoslas

10 000

3

Pasienes pagasta teritorijas plānojums.
Pašreizējā (esošā) Pasienes ciema teritorijas izmantošana

5 000*

1

Pasienes pagasta teritorijas plānojums. Plānotā (atļautā)
Šuškovas ciema teritorijas izmantošana.

5 000*

1

Pasienes pagasta teritorijas plānojums.
Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana, aizsargjoslas

10 000

3

Pasienes pagasta teritorijas plānojums.
Plānotā (atļautā) Pasienes ciema teritorijas izmantošana.

5 000*

1

Pasienes pagasta teritorijas plānojums. Pašreizējā (esošā)
Šuškovas ciema teritorijas izmantošana

5 000*

1

3

4

Pasienes pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas
apzīmējumi
Kopā karšu lapas

1
14

*) M 1:5000 izdrukas ar M 1: 10 000 precizitāti

5.2. Attēli un shēmas
1.

Pasienes pagasts Latgales plānošanas reģiona administratīvā dalījuma kartē

2.

Latgales plānošanas reģiona transporta infrastruktūra

3.

Vēsturiskās administratīvā iedalījuma izmaiľas 20. gs.

4.

Derīgo izrakteľu iegulas Pasienes pagasta teritorijā

5.

Pasienes pagasta autoceļi

6.

Pierobeţas ceļu tīkls Pasienes pagasta teritorijā
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