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IEVADS
Rugāju pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcija izstrādāta 2005.gadā, Rugāju pagasta
padomei sadarbojoties ar konsultāciju uzľēmumu SIA ―Grupa 93‖, pamatojoties uz
noslēgto līgumu. Plānojuma izstrāde uzsākta 12.02.2004. (pieľemts padomes lēmums)
atbilstoši likuma “Teritorijas plānošanas likums‖ (no 22.05.2002.) un MK noteikumu
Nr. 883 (19.10.2004.) ―Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi‖
prasībām un procedūrai.
Plānojums izstrādāts, ľemot vērā sekojošus aspektus:
līdzšinējie pašvaldības plānošanas dokumenti, t.sk. pagasta attīstības programmā1
definētie Rugāju pagasta attīstības mērķi un virzieni,
zemes īpašumu struktūra,
darba uzdevums plānojuma izstrādei,
augstākā plānošanas līmeľa dokumenti, nacionālās programmas un nozaru
attīstības plāni,
apkārtējo pašvaldību (Kubulu, Balvu pagasta, Vectilţas, Lazdukalna, Indrānu,
Daukstu un Stradu) plānošanas dokumenti,
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas plāni,
vides pārskats ,
LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības,
valsts institūciju (Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa, a/s „Latvijas
valsts ceļi‖, a/s ―Latvenergo‖ Ziemeļaustrumu ETR, SIA ‖Lattelekom‖, Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde,
Sabiedrības veselības aģentūra, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļatgales reģionālā
nodaļa, u.c. institūciju (skat. sadaļu „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi‖ )
nosacījumi.
Rugāju pagasta teritorijas plānojumā ietilpst:
 grafiskā daļa mērogā 1:10 000, sagatavota uz Valsts Zemes dienesta
vienkāršotās topogrāfiskā kartes pamatnes (izgatavota 2004.g.), koordinātu
sistēmā LKS – 92, digitālā (dgn* failu formātā, Microstation programmatūrā)
un analogā formātā. Grafiskajos materiālos atspoguļota teritorijas esošā
izmantošana un teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanu.
tekstuālā daļa, ietverot paskaidrojuma rakstu un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumus;


pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi - atsevišķā sējumā apkopota
teritorijas plānojuma izstrādes dokumentācija (pašvaldības lēmumi, darba
uzdevums, valsts institūciju sniegtie nosacījumi, iedzīvotāju iesniegtie
priekšlikumi un plāna izstrādātāju komentāri uz tiem, publikācijas presē,
apspriešanas pasākumu protokoli un citi teritorijas plānojuma sabiedriskās
apspriešanas procesu raksturojošie materiāli).


1

Rugāju pagasta attīstības programma
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PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA
Vietējais līmenis
Līdzšinējo plānošanas aktivitāšu ietvaros ir izstrādāta Rugāju pagasta attīstības
programma (2000.g.). Plānošanas dokuments ietver īsu teritorijas sociāli ekonomiskās
situācijas raksturojumu, teritorijas attīstības stratēģiskos mērķus, ilgtermiľa un
īstermiľa uzdevumus ekonomikas, vides, kultūras aktivitāšu, infrastruktūras attīstības
u.c. jomās2. Teritorijas telpisko attīstību regulējoši plānošanas dokumenti Rugāju
pagastā līdzšinējā laikā nav izstrādāti.
Rajona, reģiona un nacionālais līmenis
Rugāju pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts pirms Balvu rajona teritorijas
plānojuma, kā arī Latgales reģiona teritorijas plānojuma un Nacionālā plānojuma
spēkā stāšanās. Nacionālā plāna sadaļas „Nacionālās nozīmes riska teritorijas‖ darba
versijā, kā arī ar MK noteikumiem apstiprinātie kritēriji un prasības nacionālās
nozīmes lauksaimniecības teritorijām (MK noteikumi Nr. 684 „Noteikumi par
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām‖) Rugāju pagasta teritoriju neskar.
Nacionālā plānojuma sadaļas „Apdzīvojuma struktūra‖ darba versijā minētās
nostādnes ir ľemtas vērā definējot pagasta apdzīvojuma struktūras attīstību.
Saskaľā ar Latgales reģiona telpisko struktūrplānu, Rugāju pagasta teritorija līdzīgi
kā lielākā daļa Balvu rajona ir ievērtēta Latgales reģiona meţsaimnieciski nozīmīgajā
daļā. Nacionālas un reģionālās nozīmes plānotie infrastruktūras attīstības projekti
Rugāju pagastu tiešā veidā neskar.
Saskaľā ar Latgales reģiona struktūrplāna pamatnostādnēm attiecībā uz lauku
teritoriju attīstību, Rugāju pagasta turpmākās izmantošanas nosacījumu izstrādes
pamatā kā svarīgākie ir ľemti vērā sekojoši pamatprincipi:
 nodarbju daţādošanas iespēju veicināšana,
 Latgalei raksturīgās ainavas un apdzīvojuma struktūras saglabāšana, t.sk.
esošo centru - pakalpojumu saľemšanas vietu (Rugāju pagastā - Rugāju
ciems), kā nozīmīgākā vietējā atbalsta punkta apkārtējai lauku teritorijai,
saglabāšana un attīstības veicināšana.
TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS:
NOTEIKT VISPIEMĒROTĀKO TERITORIJAS IZMANTOŠANU UN LABĀKOS
VEIDUS, KAS VEICINĀTU SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ATTĪSTĪBU PAGASTA
TERITORIJĀ, IEVĒROJOT LIKUMDOŠANĀ NOTEIKTOS NOSACĪJUMUS,
PAŠVALDĪBAS, UZĽĒMĒJU, VIETĒJO IEDZĪVOTĀJU, ZEMES ĪPAŠNIEKU UN
LIETOTĀJU INTERESES.

2

Skat. 3.sadaļu ―Teritorijas turpmākās attīstības pamatnostādnes‖
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TERITORIJAS PLĀNOJUMA SATURS, JURIDISKAIS STATUSS
UN PIELIETOJUMS
Rugāju pagasta teritorijas plānojums ir sagatavots, balstoties uz pašvaldības rīcībās
esošo informāciju, valsts institūcijās (Centrālā statistikas pārvalde, Valsts ģeoloģijas
dienests3, Valsts zemes dienests, a/s „Latvijas valsts ceļi‖, VAS ―Latvijas valsts
meţi‖, a/s ―Latvenergo‖ Ziemeļaustrumu ETR, SIA ‖Lattelekom‖, Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvalde, Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, Sabiedrības
veselības aģentūra u.c. institūcijas) pieejamās informācijas, valsts un pašvaldības
iestāţu speciālistu viedokļiem un plānojuma izstrādē iesaistīto ekspertu slēdzieniem.
Teritorijas plānojuma tekstuālā daļa strukturēta divās daļās: „Paskaidrojuma raksts‖
un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖.
I. daļa „Paskaidrojuma raksts‖ ietver trīs nodaļas:
1.nodaļa - teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts, ietverot teritorijas
resursu, vides kvalitātes, infrastruktūras nodrošinājuma, ekonomisko
aktivitāšu un citu aspektu raksturojumu, turpmākās attīstības
priekšnoteikumus,
2.nodaļa - teritorijas attīstības pamatnostādnes, t.sk. teritorijas vērtības,
attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un galvenie uzdevumi
3.nodaļa - teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas risinājumi un to
pamatojumus.
Pielikumi – pievienotas tekstuālo daļu ilustrējošas kartoshēmas, datu tabulas,
fotofiksācijas u.c. papildinoša informācija.
II. daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ietvertas četras nodaļas:
1.nodaļa„Vispārīgie noteikumi”,
2.nodaļa „Noteikumi visai Rugāju pagasta teritorijai”,
3.nodaļa „Atsevišķu teritorijas daļu plānotā (atļautā) izmantošana”,
4.nodaļa „Būvniecības īstenošanas kārtība”.
”Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” ir ietverti detalizēti
nosacījumi un prasības teritorijas izmantošanai, t.sk. nekustamo īpašumu
sadalīšanai (vai apvienošanai), piekļūšanai, apbūvei un labiekārtošanai
(apbūves blīvuma un intensitātes parametri, prasības infrastruktūras
nodrošinājumam u.c.) saskaľā ar MK noteikumu Nr. 883 (19.10.2004.)
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖ 25.punkta prasībām.
Nosacījumu izstrādē ľemti vērā spēkā esošie normatīvie akti, valsts institūciju
nosacījumi, augstākstāvošos plānošanas dokumentos paustās prasības, kā arī
ekspertu viedokļi par piemērotākajiem risinājumiem atbilstoši Rugāju pagasta
situācijai.

3

kopš 01.01.2005. valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra".
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Teritorijas plānojuma grafiskā daļa veidota mērogā 1: 10 000 (Rugāju ciems –
mērogā 1: 5000 ar mēroga 1: 10 000 noteiktību), LKS - 92 sistēmā, analoga un
digitālā veidā. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē ietverta informācija
par esošo zemes lietojumu, apbūvi, infrastruktūras nodrošinājumu atbilstoši kartes
mēroga (1 cm uz kartes – 100 m dabā) detalizācijas iespējām, kā arī ietverta kadastra
informācija (zemes īpašumu robeţas), aprobeţojumi (aizsargjoslas) un plānotās
(atļautās) izmantošanas zonējums. Lietotāju ērtībām grafiskā daļa sagatavota dgn*,
pdf*, jpg* failu formātos.

Rugāju pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats (saistošie noteikumi)
pagasta teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas
plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas nosacījumus.
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālos plānojumus un
uzsākot jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu,
būvprojektēšanu un būvniecību, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu
un citu saimniecisko darbību Rugāju pagasta teritorijā.
Teritorijas plānojums tiek pārskatīts zemāk minētajos gadījumos:
o tiek ievēlēta jauna pašvaldība,
o ir stājušies spēkā rajona plānojums, reģiona vai nacionālais plānojums vai to
grozījumi,
o ir beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks.
Nepieciešamības gadījumā teritorijas plānojumā ir izdarāmi grozījumi. Ierosināt
grozījumus ir tiesības Rugāju pagasta padomei, fiziskām personām (Latvijas
Republikas pilsoľiem) un juridiskām personām, saskaľā ar pastāvošo likumdošanu.
Grozījumu ierosinājumi ir jāpamato, izmaiľu procesam jābūt atklātam, ietverot
sabiedrisko apspriešanu, ievērojot LR normatīvos aktu nosacījumus un noteikto
procesuālo kārtību. Izmaiľas, kuras nav būtiskas un nemaina plānojumā noteikto
teritoriju primāro izmantošanas veidu, ir uzskatāmas par teritorijas plānojuma
precizējumiem.
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TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATPRINCIPI
Rugāju pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaľā ar Teritorijas plānošanas
likumā formulētajiem principiem, Latgales telpiskā struktūrplāna nostādnēm, Rugāju
pagasta attīstības programmā definēto pagasta attīstības vīziju un stratēģiskajiem
mērķiem.
Plānojuma izstrādes ietvaros tika nodrošinātas iespējas sabiedrībai visplašākā mērā
uzzināt, izteikt viedokli un sniegt savu priekšlikumus par pagasta teritorijas turpmāko
izmantošanu. Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma ietvaros tika organizēti sekojoši
informēšanas un iesaistes pasākumi:
• publikācijas laikrakstos „Latvijas Vēstnesis‖ un ―Vaduguns‖,
• informatīvā lapa pagasta laikrakstā uzsākot plānojuma izstrādi,
• pagasta deputātu aptauja,
• uzľēmēju un zemes īpašnieku intervijas,
• tikšanās ar pašvaldības iestāţu pārstāvjiem un pagasta
speciālistiem,
• speciālais plānojuma 1.redakcijas informatīvais izdevums,
• plānojuma apspriešanas sapulce.
Detalizēts plānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas gaitas raksturojums sniegts
sējumā “Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi”.
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BALVU RAJONA RUGĀJU PAGASTA PORTRETS 2005.GADĀ.
Teritorijas
fizioģeogrāfiskais
raksturojums
Teritorijas platība,
iedzīvotāju skaits

Transportģeogrāfiskais
novietojums

Teritorijas struktūra
Īpaši aizsargājamās
daba vērtības

Iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaita
izmaiľas
Apdzīvojuma struktūra

Zemju struktūra
Uzľēmējdarbība

Sociālās infrastruktūra,
pakalpojumu
pieejamība
Teritorijas ekonomiskās
attīstības līmenis

Pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienē. Pagasta A daļa atrodas Adzeles
pacēlumā, bet D daļa Lubānas zemienē. Teritorijai raksturīgs izteikti līdzens reljefs
ar pazeminājumiem. Augstākais punkts (Grūţa kalns) 120 m v.j.l.
Teritorijas platība 318 km2 (31763 ha) - lielākais pagasts Balvu rajonā, t.sk. viens
no lielākajiem pagastiem pēc teritorijas platības Latvijā.
2004.gada nogalē dzīvoja 1849 pastāvīgie iedzīvotāji.
Iedzīvotāju blīvums Rugāju pagastā ir viens no zemākajiem Balvu rajonā- 5,8
iedzīvotāji uz l km2 .
Rugāji atrodas Balvu rajona vidusdaļā.
Attālums no pagasta centra Rugājiem līdz rajona centram Balviem ir 18 km; līdz
Rēzeknei - 62 km (asfaltēts ceļs).
Tuvākās pilsētas: Gulbene - 33 km ( pa grantētu autoceļu caur Upetniekiem); 52
km (caur Balviem pa asfaltētu ceļu); Lubāna - 36 km (33 km grants ceļš);
Attālums līdz Rīgai - 220 km.
Pagasta lielāko teritorijas daļu klāj meţi (71% ), lauksaimniecībā izmantojamā
zeme sastāda 25% (9178,4 ha), purvi 1338,1ha .
Apbūvēto teritoriju īpatsvars ir neliels.
Rugāju pagastā atrodas trīs Natura 2000 nozīmes īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas:
- Dabas liegums ―Pokratas ezers‖
- Dabas liegums ―Pededzes lejtece‖ (lieguma R daļa)
- Dabas liegums „Lagaţas – Šnitku purvs‖ ( lieguma Z daļa)
2004.g. beigās dzīvoja 1849 pastāvīgie iedzīvotāji, t.sk. ~900; strādājošie, 143
bezdarbnieki, 470 pensionāri; 400 - jaunāki par 18 gadiem
Bezdarba līmenis: 13,7 % - salīdzinoši zemāks kā vidēji Balvu rajona lauku
pagastos.
Salīdzinot ar apkārtējām pašvaldībām, pēdējos gados iedzīvotāju skaita izmaiľas ir
nebūtiskas - samazinājums par -2,8 % , kas raksturo Rugāju pagastu, kā teritoriju
ar salīdzinoši labākiem demogrāfiskās situācijas rādītājiem kā citās Balvu rajona
pašvaldībās.
Vēsturiski pagasta teritorijā ir pastāvējušas un šobrīd ar pašvaldība lēmumu
apdzīvoto vietu (ciemu) nosaukumi ir apstiprināti 65 apdzīvotām vietām, t.sk.
atsevišķām no tām iedzīvotāju skaits ir mazāks par desmit.
Pēc iedzīvotāju skaita lielākās no tām ir administratīvais centrs Rugāji (dzīvo 612
iedzīv.), citi lielākie ciemi Tikaiľi (176 ), Stradi (52 ), Medľi (62 ), Pokrata (41).
Blīvi apdzīvotas vietas kritērijiem kā atbilstoši atzīmējami Rugāji.
VZD Kadastrā reģistrā reģistrēta 1541 zemes vienība.
Vidējā zemes cena 2004. gadā bija līdzvērtīga zemes kadastrālajai vērtībai, t.i., 91
Ls/ha.
Iedzīvotāji pamatā ir nodarbināti lauksaimniecībā, kā arī meţizstrādē, valsts un
pašvaldības iestādēs (vidusskola, sociālās aprūpes centrs, pašvaldība, meţniecība).
Salīdzinājumā ar apkārtējām teritorijām, Rugājiem raksturīga attīstība
uzľēmējdarbība pakalpojumu sfērā (Rugājos darbojas tūrisma mītne, interneta
kafejnīca, transporta remonta pakalpojumi, automazgātuve, aptieka, frizētava u.c).
Teritorijas nodrošinājumu ar sociālo infrastruktūru raksturo: vidusskola,
pirmsskolas izglītības iestāde, sociālās aprūpes centrs, aptieka, divas baznīcas,
vairāki veikali, vairākas pasta nodaļas (Rugājos, Medľos, Strazdiľos un
Upetniekos).
Pašvaldību attīstības rangā Rugāju pagasts 2004.g. ieľēma 39. vietu starp Latgales
reģiona pašvaldībām.
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Teritorijas attīstību ietekmējošie faktori
Rugāju pagasts atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Balvu rajona dienvidrietumos.
Pagasts robeţojas ar Madonas rajona Indrānu pagastu dienvidrietumos, Gulbenes
rajona Stradu un Litenes pagastu rietumos, Balvu rajona Kubulu, Balvu pagastiem
ziemeļos,
Bērzkalnes
pagastuziemeļaustrumos,
Vectilţas
pagastu
dienvidaustrumos, Lazdukalna pagastu dienvidos. Gar pagasta rietumu robeţu tek
Pededze.
Kā nozīmīgākais teritorijas attīstību ietekmējošais faktors atzīmējams teritorijas
novietojums nomalē, t.sk. Latgales reģiona perifērijā, ārpus nacionālās nozīmes
pilsētu (Daugavpils, Rēzekne un Jēkabpils) trijstūra (skat1.shēma), nomaļus no
galvenajām transporta maģistrālēm.
Saskaľā ar Latgales reģiona struktūrplānu, Rugāju pagasts līdzīgi kā pārējā Balvu
rajona teritorija ir ietverta reģiona ziemeļu meţu apgabalā. Planotie reģiona mēroga
infrastruktūras projekti Rugāju pagasta teritoriju tiešā veidā neskar. Ľemot vērā
iepriekšminēto, iedzīvotaju skaita, ekonomisko aktivitāšu, t.sk. nekustamā īpašuma
tirgus un būvniecības interešu pieaugums turpmākajos 12 gados neprognozējās.

1.shēma
Rugāju
pagasts
Latgales
reģionā

RUGĀJU
PAGASTS
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Teritorijas nozīmība Balvu rajonā
Balvu rajona telpiskajā struktūrā Rugāju pagasts ieľem salīdzinoši izdevīgu
transportģeogrāfisko stāvokli, ko nosaka novietojums attiecībā pret Balvu un
Rēzeknes pilsētām. Pagasta teritoriju Z – D virzienā šķērso šīs pilsētas savienojošs
valsts 1.šķiras autoceļš ar asfalta segumu.
2.shēma
Pagasta novietojums Balvu rajonā

Rugāju pagasta padome, konsultāciju uzľēmums „Grupa93‖, 2005.g.

11

Rugāju pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. Paskaidrojuma raksts
Ľemot vērā Balvu rajona administratīvo struktūru, valsts iestāţu, uzľēmumu, kā arī
pakalpojumu u.c. aktivitāšu koncentrāciju Balvu pilsētā, galvenais tieces virziens
līdzīgi kā citām Balvu rajona teritorijām ir vērsts uz rajona centru – Balvu pilsētu.
Salīdzinoši tuvāk kā Rēzekne atrodas Gulbenes pilsēta, taču tās sasniedzamību
ierobeţo asfalta seguma neesamība ceļam Rugāji – Upetnieki.
3.shēma
Galvenie tieces virzieni

No ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu pieejamības nodrošinājuma (vidusskola,
sociālās aprūpes centrs, aptieka u.c.) viedokļa, Rugāji ir atzīmējams kā nākamais
rajona nozīmes apakšcentrs aiz Balvu un Viļakas pilsētām, līdzvērtīgs Baltinavai,
Tilţai. Par ekonomiskajām un kultūras aktivātēm pagastā liecina fakts, ka 2001.gadā
Rugāji tika atzīti par „Sakoptāko pagastu‖ Latgales reģionā.
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1.tabula.
Rugāju pagasta sociāli ekonomiskā situācija salīdzinājumā ar citām Balvu rajona
pašvaldībām
Pašvaldība

Iedzīvotāj
u skaits uz
01.01.2004
.

Baltinavas pagasts
Balvu pagasts
Bērzkalnes pagasts
Bērzpils pagasts
Brieţuciema pagasts
Krišjāľu pagasts
Kubuļu pagasts
Kupravas pagasts
Lazdukalna pagasts
Lazdulejas pagasts
Medľevas pagasts
Rugāju pagasts
Susāju pagasts
Šķilbēnu pagasts
Tilţas pagasts
Vectilţas pagasts
Vecumu pagasts
Vīksnas pagasts
Ţīguru pagasts
Viļakas pilsēta
Balvu pilsēta

1593
848
624
1020
722
484
1767
599
1149
395
895
1795
963
1435
1253
530
836
894
976
1786
8243

Teritorijas
platība
(ha)

Bezdarba
līmenis
(%)
2003.1.01.

Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
lielums uz
1 iedz.
2002. g.

Demogrāfiskās
slodzes
līmenis
2003.1.01.

Iedzīvotāju
blīvums uz
1 km2
2003.1.01.

Zemes
vidējā
kadastrālā
vērtība
(Ls/ha)
2000.1.01.

185
83
103
128
84
71
167
4
194
194
99
318
198
97
104
91
125
122
111
8
5

33,5
13,6
11,4
15,3
25,3
29,1
7,5
16,4
19,8
16,7
19,2
12,0
19,2
10,0
24,9
19,1
23,1
10,1
10,8
19,4
9,0

30,2
33,6
24,3
26,4
24,1
27,7
35,0
49,0
24,4
15,4
38,1
27,2
25,6
25,0
36,4
18,6
21,5
27,0
79,0
51,2
80,6

838,6
719,1
560,4
815,5
906,3
699,0
868,8
525,1
759,6
572,0
860,0
713,8
855,3
820,8
865,9
689,2
789,4
762,4
662,7
755,8
525,4

8,9
9,9
6,3
8,2
8,8
7,1
10,7
180,5
6,1
4,6
9,4
5,8
5,1
15,3
12,3
6,0
7,0
7,6
8,9

97,0
140,0
111,0
73,0
84,0
82,0
115,0
173,0
78,0
80,0
99,0
91,0
99,0
101,0
85,0
74,0
99,0
110,0
97,0
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Pastāvīgo
iedzīvotāj
u skaita
izmaiľas
(%)
2003.1998.
-5,5
-3,3
-2,9
-9,4
-6,7
-6,7
2,1
-26,5
-5,0
2,0
-4,4
-2,8
1,7
-0,7
-14,5
-4,2
-4,0
-6,0
-4,1
-10,4
-11,0
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1. nodaļa

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS ESOŠĀS SITUĀCIJAS
RAKSTUROJUMS
1.1. Vispārīgs fiziski ģeogrāfiskais novietojums
1.1.1. Teritorijas virsmas apstākļi, klimats
Pagasta teritorijas fiziski ģeogrāfiskās īpatnības nosaka teritorijas novietojums
Austrumlatvijas zemienes A daļā. Balvu rajona Rugāju pagasts atrodas Daugavas un
Veļikajas upju baseinu ūdensšķirtnē, Austrumlatvijas zemienes ziemeļaustrumu daļā,
kur pagasta A daļa Adzeles pacēlumā, bet D daļa Lubānas zemenienē. Izteikti līdzens
reljefs ar pazeminājumiem. Augstākais punkts Grūţa kalns – 120 m v.j.l. Pagasta
teritorija ir līdzena ar sazarotu, izteiktu hidroloģisko tīklu ar sliktu ūdens noteci.
Zemes virsu veido kvartārā ledus laikmeta ieţi, māls, smilts, smilšmāls, mālsmilts,
kūdra. Lielāko teritorijas īpatsvaru aizľem meţi.
Rugāju pagastā klimats ir mēreni kontinentāls, hidrotermiskais koeficents 1,8-1,9.
Klimatiskajiem laika apstākļiem raksturīga ziemas mēnešos ilgstoši pazemināta
gaisa temperatūra, aukstākie mēneši ir janvāris un februāris. Vidējā minimālā
temperatūra no -26 līdz -27 oC. Vasara samērā silta. Vidējā gaisa temperatūra jūlijā
16,5-17,3 oC. Aktīvo temperatūru summa 1850°-1900°C, gada vidējā temperatūra 6,5oC, bezsala periods vidēji 126-141 dienas gadā. Noturīga ziema, vidējais sniega
segas biezums 25-35 cm, vietām 50-60 cm, sniega sega saglabājas līdz 130 dienām
gadā. Gada vidējais nokrišľu daudzums 550-650 mm, visvairāk jūnijā, jūlijā un
augustā. Vismazākais nokrišľu daudzums ir janvārī un februārī.
1.1.2. Teritorijas ģeoloģiskā uzbūves raksturojums
Rugāju pagastā ģeoloģisko griezumu veido divi pamatelementi – kristāliskais
pamatklintājs un nogulumieţu sega. Kristāliskā pamatklintāja virsma ieguļ pie mīnus
940 – mīnus 980 metru absolūtā augstuma atzīmēm. Tajā sastop senus augšējā arhaja
ieţus gneisus un gneisogranītus. Nogulumieţos, sākot no senākajiem, visdziļāk
iegulošajiem, ir konstatēti venda, kembrija, ordovika, silūra, devona un kvartāra
nogulumi. Nogulumieţu segas kopējais biezums pagasta teritorijā sasniedz 1060 1100 m. Venda un kembrija nogulumus veido kvarca smilšakmeľi, aleirolīti, māli,
kuru kopējais biezums svārstās 150-200 m robeţās. Tos pārklāj ordovika nogulumi,
kurus veido kaļķakmeľi un merģeļi, smilšakmeľi, aleirolīti. Ordovika nogulumu
kopējais biezums šeit ir 180 – 200 m, bet nogulumu virsma ieguļ 590 - 620 m zem
jūras līmeľa. Virs ordovika nogulumiem ieguļ silūra slāľkopa, kurā galvenokārt
sastopami pelēki, zaļganpelēki merģeļi, mālaini merģeļi, melni argilīti, māli,
kaļķakmeľi. To kopējais biezums sasniedz 200 – 210 m, to virsma ieguļ 380 - 400 m
zem jūras līmeľa.
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Devona nogulumi
Devona slāľkopa ir visapjomīgākā visā nogulumieţu segā, tās kopējais biezums
sasniedz 490 – 520 m. Devona ieţiem ir liela nozīme kā nogulumiem, kas veido
zemkvartāra virsmu un tie ir nozīmīgs ūdensapgādes avots visā reģionā. Pagasta
teritorijā raksturīgo smiļšakmeľu un dolomītmerģeļu veidoto devona griezumu aizsāk
Rēzeknes svīta, to pārsedz Pērnavas svīta un Narvas svīta. Narvas svītas nogulumi ir
reģionāls sprostslānis starp augstāk iegulošiem saldūdeľiem un zemāk esošiem
sāļūdeľiem. Augstāk ģeoloģiskajā griezumā ieguļ Arukilas, Burtnieku, Gaujas un
Amatas svītas smilšakmeľi, aleirolīti ar māla starpkārtām. Virs Amatas svītas ieguļ
Pļaviľu un Salaspils svītu dolomīti, domerīti, māli. Augstāk griezumā atrodas
Daugavas svīta ar raksturīgiem tai dolomītiem, merģeļiem un māliem. Daugavas svītu
pārklāj Katlešu svītas nogulumi. Katlešu svītā sastopami sarkanbrūni un raibi māli,
mālaini aleirolīti ar smilšakmeľu un domerītu starpslāľiem. Pagasta nelielā teritorijā
uz ziemeļiem no Kupravas Katlešu svītu vēl pārsedz Ogres svītas smilšakmeľi,
aleirolīti un raibi māli, kuru biezums ir daţi metri.
Kvartāra nogulumi
Kvartāra nogulumi veido nogulumieţu segas augšējo daļu un tiem ir lielākā nozīme
iedzīvotāju saimnieciskajā dzīvē. Rugāju pagasta teritorijā kvartāra nogulumu
kopējais biezums mainās no daţiem līdz 17 metriem.
Adzeles pacēluma pamatieţus sedz 5 - 10 m (vietām līdz 25 m) biezi kvartāra
nogulumi; dominē morēnsmilšmāls, ko vietām dedz rupja fluvioglaciāla smilts,
limnoglaciāla mālsmilts vai māls. Lubāna līdzenuma R daļā lēzeni pauguri, ko veido
akmeľaini smilšmāli.
Vislielākā nozīme pagasta teritorijā ir pēdējā jeb Latvijas leduslaikmeta glacigēnajiem
(ledāja) nogulumiem. Tie veido lielāko daļu no kvartāra ģeoloģiskā griezuma un
mūsdienu reljefa formas gandrīz visā pagasta teritorijā. Glacigēnos nogulumus
pārsvarā pārstāv brūna un sarkanbrūna morēnas mālsmilts, kurā bieţi sastopamas
daţāda sastāva starpkārtas un ieslēgumi. Morēnas slāľa biezums daţviet var pārsniegt
10 m. Salīdzinoši nelielās platībās, virs glacigēnajiem nogulumiem uzguļ un
atsevišķas reljefa formas veido ledāja kušanas ūdeľu straumju (glaciofluviālie)
nogulumi. Tie sastopami atsevišķu, nelielu, grēdu veidā. Šos nogulumus veido daţāda
rupjuma, pārsvarā smalka, smilts ar nelielu smilts un grants piejaukumu, kuru
biezums reti pārsniedz 5 m. Pagasta pašā ZA daļā, nelielā teritorijā, virs glacigēnajiem
nogulumiem ieguļ ledāja kušanas ūdeľu baseinu jeb glaciolimniski nogulumi. Tajos
sastopama smalka, putekļaina smilts un aleirīts, to biezums parasti nepārsniedz daţus
metrus. Leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā (pēdējos 10 tūkstošu gadu posmā)
uzkrājušies Bolupes, Vārnienes un citu nelielo upju ielejās un gultnēs sastopamie
aluviālie nogulumi. Tā ir daţāda rupjuma smilts ar nelielu grants piejaukumu, gan
smalka, aleirītiska smilts un aleirīts. Aluviālo nogulumu biezums reti pārsniedz 1 – 2
m.
Pagasta ezeros sastopami limniskie nogulumi, kas veidojušies jau pēcledus
laikposmā – holocēnā. Tos veido sapropelis, dūľas, smalka smilts, aleirīts, retāk
saldūdens kaļķiezis, sapropelis konstatēts arī vairākos purvos zem kūdras. To biezums
ir no daţiem decimetriem līdz 7,7 metriem.
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1.1.3. Derīgie izrakteľi
Saskaľā ar Latvijas Vides aģentūras rīcībās esošo informāciju, Rugāju pagasta zemes
dzīlēs sastopami vairāku veidu derīgie izrakteľi: māls, smilts, kūdra, sapropelis.
Saimnieciski tiek izmantota smilts atradnes.
2. tabula
Derīgo izrakteľu atradľu koordinātes (LKS -92) 4
Atradnes Nr.
Vģd datu bāzē Atradne,atradnes iecirknis
421
1230
1233
1234
1235
1236

Vecdaudzenes māla atradne
Ilganči - 1987.g.
Stāmeri
Ilganči - 1957.g.
Cūkusala - LĢ
Cūkusala - Ceļuprojekts

X,m
no
6321910
6320397
6323203
6320925
6323638
6323673

līdz
6322296
6320683
6324942
6322778
6324020
6326430

Y,m
no
686560
694070
694396
694042
695808
695781

līdz
686914
694252
695319
695408
696717
697997

Vecdaudzenes māla atradne: krājumi pētīti uz 1962. gada 1. janvārī. A kategorijas
krājumi tiek lēsti 167.00 tūkst.m3 . Pēc granulometriskais sastāva frakcija < 0.005
mm no 40.86 līdz 54.50% . Pēc fizikāli mehāniskajām īpašībām, plastiskuma
skaitlis ir vērtībā no 12.90 līdz 21.20. CO 2 procentuāli sastāda no 5.70 līdz 11.10%
Māls izmantojams ķieģeļu, drenu cauruļu, būvkeramikas raţošanai. Atradnes
izmantošanai ekonomiskajam pamatojumam nepieciešama papildus izpēte.
Smilts iegulas Rugāju pagasta teritorijā ir izvietotas lokālos reljefa paaugstinājumos vaļľos. Smilts atradnes:
Ilganči (1987.g)
Izpētītie krājumi uz 2000. gada 1. janvāri. A kategorijas 96.60 tūkst.m3.
Granulometriskais sastāvs: Frakcija > 5% mm no 0.00līdz 2.00, Rm- no 0.88
līdz 1.78 %) Filtrācijas koeficients (m/dnn) no 0.00 līdz 1.80. Izraktenis
izmantojams būvniecībai, ceļu būvei.
Ilganči - 1957.g. Izpētītie krājumi 1971. gada 1. janvārī. Atradne netiek
izmantota.
Stāmeri: izpētītie krājumi uz 1975. gada 1. janvārī. N kategorijas krājumi
469.00 tūkst.m3. Granulometriskais sastāvs: frakcija Rm (%) no 10.00 līdz
.40. Derīgā izrakteľa izmantošana būvniecībai, ceļu būvei
Cūkusala – LĢ: izpētītie krājumi 1998. gada 1. janvārī. N kategorijas krājumi
773.30 tūkst.m3. Granulmetriskais sastāvs: Rm % no 0.00 līdz 2.20.
Izmantojams būvniecībai, ceļu būvei.
Cūkusala – Ceļuprojekts: izpētītie krājumi 1998. gada 1. janvārī. A
kategorijas krājumi 2000.24 tūkst.m3 Granulometriskais sastāvs: Smiltsgrants, smilts (frakcija > 5 mm- 0.00- 21.60%. Atsijātā smilts Rm1.39 līdz
4

Derīgo izrakteľu kadastra informācija, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, 2005.g.
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3.11%, smilts frakcija > 5 mm0.00 – 0.10 %, smilts Rm no 1.60 līdz 2.53 %.
Fizikāli mehāniskās īpašības: atsijāta smilts filtrācijas koeficients (m/dnn) no
0.30 līdz 16.90; smilts no 2.80 līdz 17.40. Izraktenis izmantojamas
būvniecībai, ceļu būvei. Izstrāde tiek veikta II.un III. iecirknī.
Stāmeru un Cūkusalas atradnēs atrodas pagasta ZA daļā. Ir izsniegtas derīgo
izrakteņu atradnes pases, izstrāde notiek saskaņā ar vides prasībām. Turpmākajiem
12 gadiem plānota izstrādes turpināšana, saskaņā ar vides institūcijās saskaņotajiem
izstrādes apjomiem.
Kūdra
Raksturīgā reljefa saposmotība, apgrūtinātā notece un augstais gruntsūdeľu līmenis ir
veicinājis purvu attīstību. Jāatzīmē, ka kūdra pagasta teritorijā nav pietiekoši pētīta un
pagājušā gadsimta divdesmitajos un piecdesmitajos gados veiktie pētījumi uzskatāmi
par novecojušiem un neprecīziem. Visu atradņu kūdras krājumi apkopoti atbilstoši
prognožu P kategorijai, kūdras atradņu robežas ir aptuvenas.
Sapropelis
Rugāju pagasta teritorijā sapropeļa iegulas atklātas vairākos ezeros. Padomju laikā ir
bijusi uzsākta vietas sagatavošana sapropeļa ieguvei Upetniekos, taču izstrāde nav
uzsākta, šobrīd teritorija ir aizaugusi ar krūmiem. Pēc provizoriskiem datiem, pagasta
ezeros esošo sapropeli var pielietot augsnes mēslošanai, bet atsevišķos gadījumos arī
dziedniecībai. Visās pagasta teritorijā apzinātajās atradnēs aplēsti prognoţu krājumi.
Ezeros konstatēts organogēns silikātu sapropelis ar pelnainību lielāku par 40%. Tos
var rekomendēt izmantot tuvāko lauku mēslošanai, jo augstās pelnainības dēļ nav
ekonomiski izdevīgi to tālu pārvadāt. Lai novērtētu sapropeļa ieguves ekonomiskos
ieguvumus, nepieciešams veikt papildus izpētes darbus.
Kūdras un sapropeļa resursu nodrošinājums un atradņu izvietojums
precizējams turpmākās plānošanas gaitā.
1.1.4. Pazemes ūdens resursi un to aizsargātība
Pagasta teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kas ir ūdeni saturošu un ūdeni
vāji caurlaidīgu slāľkopu mija. Nozīmīgākā pagastam ir aktīvas ūdens apmaiľas
(saldūdeľu) zona, kas aptver kvartāra un pirmskvartāra ūdens horizontus līdz Narvas
sprostslānim. Tajā ietilpst gan sekli iegulošie gruntsūdeľi gan artēziskie ūdeľi.
Bezspiediena ūdeľi jeb gruntsūdeņi izplatīti plaši, to ieguluma dziļums svārstās no
0,1 m purvos līdz 5 un vairāk metriem pauguru virsotnēs, bet parasti tas ir 2 – 3 m
dziļumā. Pagasta teritorijas lielākā daļā nogulumu virskārtu veido morēnas mālsmilts
un smilšmāls. Šajos iecirkľos sastopami tikai sporādiskie gruntsūdeľi un to resursi ir
niecīgi. Glaciofluviālās smilts un smilts – grants izplatības zonās, gruntsūdeľu resursi
ir salīdzinoši vairāk, bet tie ieguļ nedaudz lielākā dziļumā. Šos ūdeľus plaši izmanto
individuālā ūdensapgādē (akas, dīķi, sekli urbumi). Gruntsūdeľi parasti ir mazāk
mineralizēti un mīksti. Nelielā dziļumā ieguļošajās, labi filtrējošās smiltīs sastopami
gruntsūdeľi ar mineralizāciju 0,06 – 0,15g/l un cietību 0,5 – 2 mmol/l. Dzelzs
koncentrācija šādos ūdeľos ir zemāka par 0,2 mg/l. Tomēr šādu gruntsūdeľu resursi ir
ierobeţoti un tie nav aizsargāti no virszemes piesārľojuma. Gruntsūdeľi, neatkarīgi no
ieţu virskārtas litoloģiskā sastāva, parasti var nodrošināt tikai individuālo māju
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vajadzības ar grodu aku palīdzību. Tos plaši izmanto viensētās visā pagastā. Ūdens
ieguves apjomi no šīm akām netiek uzskaitīti. Seklo urbumu jeb spiču raţīgums tikai
atsevišķos lokālos iecirkľos var pārsniegt debitu 0,3 l/sek.
Artēziskie ūdeľi izplatīti pirmskvartāra nogulumos. Pirmais no zemes virsmas ūdens
horizontu komplekss, kas izplatīts visā Rugāju pagastā un jebkurā tā vietā raksturojas
ar ievērojamiem resursiem, ir Pļaviņu – Daugavas ūdens horizontu komplekss. Ūdeni
satur plaisainie dolomitizētie kaļķakmeľi un merģeļi. Urbumi pagasta teritorijā
galvenokārt ierīkoti uz šo horizontu. Tā kvalitāte ir maksimāli tuva ―Dzeramā ūdens
obligātajām nekaitīguma prasībām‖ un tas bez īpašas sagatavošanas var tikt izmantots
ūdensapgādei.
Artēziskiem ūdeľiem ir raksturīga augstāka mineralizācija un cietība – visos
horizontos attiecīgi vidēji tā ir ap 0,3 g/l un 6 mmol/l. Artēzisko saldūdeľu kvalitāte
var neatbilst dzeramā ūdens prasībām tikai pēc dzelzs satura (norma 0,2 mg/l). Tā kā
artēziskajos ūdeľos dzelzs pārsvarā sastopama divvērtīga jona formā, ūdens
atdzelţošana ir veicama ar vienkāršu un lētu metoţu palīdzību. Artēziskie ūdeľi,
salīdzinot ar gruntsūdeľiem, ir daudz labāk aizsargāti.

1.1.5. Augsnes
Pagasta augsnes veidojušās uz nabadzīgiem pārskalotas smilts cilmieţiem. Dominē
velēnu gleja un velēnu glejotās augsnes, kas ir piemērotas zālāju un graudaugu
audzēšanai. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju augšľu relatīvi zemā un vidējā
kvalitāte bez intensīvas mēslošanas un kaļķošanas līdzekļu izmantošanas nedod
iespējas iegūt augstas raţas.
Pagasta centrālajā un austrumdaļā reljefa augstākajās vietās ir vāji un vidēji
podzolētās velēnu podzolaugsnes, skujkoku meţos tipiskās podzolaugsnes, zemākās
vietās daudz velēnu lejaugšľu un velēnpodzolēto glejaugšľu (30% lauksaimniecībā
izmantojamā zeme), kā arī purvu augšľu. Pagasta dienviddaļā dominē velēnu
glejaugsnes, velēnpodzolētās glejaugsnes un purvu augsnes, vietās ar labākiem
drenāţas apstākļiem — velēnu podzolaugsnes.

1.2. Meža resursi
Rugāju pagasta teritorijā meţa zemju platība ir 19122ha5, savukārt meţa platība
17724,9ha. Meţa teritorijas īpatsvars Rugāju pagastā ir 56%, salīdzinoši Balvu rajonā
meţainums 41,1%6. Meţa zemēs nepilnus 6% sastāda purvi, citas uzskaitītās meţa
zemju kategorijas – lauces, pārplūstoši klājumi, zeme zem infrastruktūras objektiem,
kopā aizľem nepilnus 2%. Lielākais purvu īpatsvars – 84%, atrodas valsts meţa
zemēs. Kopumā valsts meţa zemēs meţs aizľem 83%, purvi – 13%. Citu meţa
īpašnieku meţa zemju platībās meţs aizľem 98%.

5

Visu Rugāju pagasta teritorijā esošo meţu pārskatā izmantots Valsts meţa dienesta sagatavotais
informatīvais materiāls – Meţa statistika - 2004
6
LR Zemkopības ministrija. Meţa nozare Latvijā 2003. Rīga, 2004
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Īpašuma
forma
Valsts
Citu
īpašnieku
Kopā

2.tab. Meţa zemju sadalījums (ha)
Meţs
Purvi Lauces Pārplūstoši Zeme zem
Meža zeme
klājumi
infrastruktūras kopā
objektiem
6026,5 898,5
64,7
14,3
180,0
7184,0
11698,4 168,4
17724,9 1066,9

64,0
128,7

2,5
16,8

4,7
184,7

11938,0
19122,0

No kopējās meţa zemju platības pagasta teritorijā 7184ha ir valsts meţa zemes un
11938 ha citu īpašnieku apsaimniekoto meţu zemju platība.
1.att. Meža zemju sadalījums pa īpašuma
formām
Valsts meža
zemes
38%
Citu
īpašnieku
meža zemes
62%

Valsts meţa zemes Rugāju pagasta teritorijā apsaimnieko VAS ―Latvijas valsts meţi‖
Ziemeļlatgales meţsaimniecība. Balvu virsmeţniecības Rugāju meţniecība veic
pārraudzību par meţa apsaimniekošanas funkciju izpildi.
Uz 01.10.04 Rugāju pagasta teritorijā meţa zemēs aizsargājamās dabas teritorijas
sastāda 12% jeb 2261,3ha, meţā – 9% 1592,6ha. Lielāks aizsargājamo dabas teritoriju
īpatsvars ir valsts meţa zemēs(skat. 2.tab.).
Aizsargājamā
teritorija

3.tab. Aizsargājamās teritorijas meţā un meţa zemēs uz 01.10.20047 (ha)
Valsts
Citu
Kopā
Valsts
Citu
Kopā
meţā
īpašnieku meţā
meţa
īpašnieku
meţa
meţā
zemēs
meţa
zemēs
zemēs
515,2
340,8
856
917,8
490,6
1408,4
152,2
0
152,2
169,6
0
169,6

Dabas liegumi
Mikroliegumi
Buferzonas ap
mikroliegumiem
Aizsargājamās zonas
gar ūdeľiem
Īpaši aizsargājamie
meţa iecirkľi
Kopā8

256,2

0

256,2

323,2

0

323,2

0

57,4

57,4

0

62,8

62,8

352,3
1200,4

1,4
392,2

353,7
1592,6

391,6
1713,9

1,4
547,4

393
2261,3

7

Pēc Valsts meţa dienesta sniegtās informācijas
Norādīta daţāda veida aizsargājamo teritoriju kopējā platība, nevis aritmētiskā summa, tā skaitot
nogabala platību vienu reizi, ja šim nogabalam ir vairākkārtēja tiesiskā aizsardzība (vairākas
aizsardzības atzīmes).
8
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Aizsargājamo teritoriju apkopojumā nav iekļauta lielākā daļa aizsargzonu gar
ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mitrzemēm, jo nav apkopota precīza informācija par
kopējām platībām. Šobrīd Latvijā notiek daţādu aizsargājamo teritoriju statusa
pārskatīšana, kas atsevišķā gadījumā var noľemt saimnieciskās darbības
ierobeţojumus, bet citā pastiprināt. Aizsargājamās teritorijas statuss vienmēr
nenozīmē pilnīgu aizliegumu koksnes resursu ieguvei. Saimnieciskie aprobeţojumi uz
10.04.04 Rugāju pagasta teritorijā (skat. 4.tab.) valsts meţa zemju platībās ir šādi:
meţsaimnieciskā darbība aizliegta 4,9% (meţā – 5,3%), galvenā cirte un kopšanas
cirte aizliegta 7,7% (meţā - 8,7%), bet galvenā cirte – 19,9% (meţā - 16,3%).
Citu īpašnieku meţa zemju un meţa platībās galvenā cirte un kopšanas cirte aizliegta
1,8% (meţā – 1,8%), galvenā cirte – 4,1% ( meţā – 2,8%), kailcirte – 4,6 (meţā 3,2%).
Īpašuma
forma

Valsts
Citu
īpašnieku
Kopā10

4.tab. Saimnieciskās darbības aprobeţojumi meţā un meţa zemēs uz 01.10.049 (ha)
Meţa
Meţa
Saimnieciskie aprobeţojumi meţa zemēs/t.sk. meţa platībās
zemju
platība
platība
Meţsaimnieciskā Galvenā cirte un Galvenā cirte Kailcirte
darbība
kopšanas cirte
7184,0
6026,5
352,7/317
202,2/202,2
880/456,6
11938,0 11698,4
217,6/217,6
274,4/124,6
55,4/50
19122,0 17724,9
352,7/317
419,8/419,8
1154,5/581,2 55,4/50

Pavisam Rugāju pagastā meţsaimnieciskās darbības aizliegums attiecas uz 1,8% no
meţa un meţa zemju teritorijas. Pagasta teritorijā galvenā cirte un kopšanas cirte
aizliegta 4,4% meţā zemēs, bet meţā – 4,1%, savukārt tikai galvenās cirtes
aizliegums attiecas uz 10,6% meţa zemju un 7,1% meţa teritorijas. Kailcirtes
pielietojums kopumā aizliegts 10,9 % no meţa zemju teritorijas un 7,4% no meţa
teritorijas.
Pēc augšanas apstākļu rindu sadalījumu, sausieľu meţi jeb meţi, kas aug uz normāla
mitruma minerālaugsnēm sastāda – 33% jeb 5821,4ha. Šādi augsnes apstākļi norāda
par salīdzinoši labām meţa apsaimniekošanas iespējām un mazākiem
kapitālieguldījumiem meţa infrastruktūrā. Slapjie meţi sastāda 30% jeb 5256,3ha.
Turpretī lielāko daļu aizľem nosusinātie meţi – 37% jeb 6647,2ha. Aplūkotā teritorijā
vēsturiski bijis liels pārmitro meţu īpatsvars – 67%.

9

Pēc Valsts meţa dienesta sniegtās informācijas
Meţa platību aprēķinos pa aprobeţojuma veidiem izmantota aritmētiskas summas metode. Tā,
piemēram, kailcirtes aprobeţojuma meţa platība veidojas, kā visu aprobeţojumu meţa platību summa:
meţsaimnieciskā darbība + galvenā cirte un kopšanas cirte + galvenā cirte + kailcirte
10
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2.att. Mežu sadalījums pēc augšanas apstākļu īpatnībām
Sausieņi
33% jeb
5821,4ha

Nosusinātie
meži
37% jeb
6647,2ha

Slapjie meži
30% jeb
5256,3ha

Rugāju pagasta teritorijā ir liels pārmitro un nosusināto meţu īpatsvars. Tas rada
nepieciešamību, ievērojot ekoloģiskās intereses un ekonomisko pamatojumu, plānot
teritorijā atšķirīgu pārmitro meţu un atsevišķos gadījumos arī nosusināto meţu
apsaimniekošanu.
Visbieţāk sastopamākās koku sugas Rugāju pagasta teritorijā meţu masīvos ir bērzs
un priede, kas kā valdošās koku sugas sastopamas 36% jeb 6078,8ha un 35% jeb
5779,3ha (skat. 3.att.). Citas bieţāk sastopamās valdošās koku sugas - egle,
melnalksnis, baltalksnis, apse, attiecīgi ir 10% jeb 1572,4ha, 8% jeb 1277,1ha, 6% jeb
1029,6ha, 5% jeb 750,1ha platībā. Cieto lapu koku – ozolu, ošu meţaudzes ir 11,2ha
un 20,9ha platībā. Skuju koki kopumā pēc platības pagasta teritorijā aizľem 45% jeb
7351,7ha, bet lapu koki - 55% jeb 9208,6ha.
Uz 01.01.2004 Rugāju pagasta teritorijā 1160,1ha platībā ir izcirtumi, šajās teritorijās
šobrīd nav noteikta nākamās meţaudzes valdošā koku suga.
3.att. Sastopamāko valdošo koku sugu mežaudzes (ha)

7000,0

6078,8

5779,3

6000,0
5000,0
4000,0
3000,0

1572,4

1277,1

2000,0

750,1

1029,6

1000,0
0,0
Priede

Egle

Bērzs

Melnalksnis

Apse

Baltalksnis

Aplūkotajā teritorijā ir vērojama neviendabīga audţu vecuma struktūra (skat.4.att.,
5.tab.).
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4.att. Mežaudžu vecuma struktūra
Baltalksnis
Apse
Melnalksnis
Bērzs
Egle
Priede
0%
< 20

10%
21 - 40

20%
41 - 60

30%

40%

61 - 80

50%

81 - 100

60%

70%

101 - 120

80%
121 - 140

90%

100%

141<

5.tab. Audţu sadalījums pa vecuma grupām (ha)
Vecums
Suga
Priede
Egle
Bērzs
Melnalksnis
Apse
Baltalksnis

< 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 120 121 – 140
gadi
gadi
gadi
gadi
gadi
gadi
gadi
565,1 188,4 785,4
1880
1218,6
874,9
238,4
290,3 442,9 210,2 265,7
286,6
67,9
6,6
794,6 1029,1 2463,6 1597,8
174,9
18,8
0
84,9 203,7 432,9 447,9
101,9
5,8
0
125,5 111,7 213,5
213
86,4
0
0
100,4 755,9 173,3
0
0
0
0

141
gadi<
28,5
2,2
0
0
0
0

Pagasta teritorijā samazinājies bērza kā valdošās koku sugas īpatsvars jaunaudţu
vecuma grupā, taču salīdzinot ar citām koku sugām tieši bērza jaunaudzes ir ar lielāko
īpatsvaru. Ļoti liels bērza meţaudţu īpatsvars ir vidēja vecuma grupā.
Samazinājies arī priedes meţaudţu īpatsvars. Līdz 40 gadiem vecas meţaudzes ir
753,5ha platībā, kas ir tikai 13%. Prieţu meţaudzes galvenokārt šobrīd koncentrējas
vidēja vecuma, briestaudţu vecuma grupās. Nākotnē teritorijā samazināsies priedes
koksnes ieguve.
Stabils ir egļu meţaudţu vecuma grupu sadalījums. Egles koksnes deficīts nav
gaidāms. Pēdējos 40 gados meţa atjaunošanā prioritāra suga bijusi egle, kas
atsevišķos gadījumos ir iespējami pretēji augtenes īpatnībām un dabiskas koku sugu
izplatības tendencēm. Šī meţsaimnieciskā rīcība ir nedaudz samazinājusi citu koku
sugu īpatsvaru teritorijā.
Samazinās melnalkšľu jaunaudţu platību īpatsvars, kas saistīts ar meţa mākslīgo
atjaunošanu ar citām koku sugām pēc šo meţaudţu nociršanas un meţaudzēm,
hidromeliorācijas rezultātā, nepieciešamo īpatnību izmaiľu.
Liels saglabājas ir apšu īpatsvars, kas norāda par nocirsto meţaudţu dabiskās
atjaunošanas intensitāti.
Samazinājies baltalkšľu jaunaudţu īpatsvars. 20 līdz 60 gadu veco baltalkšľu audţu
lielais īpatsvars norāda par vēsturisko lauksaimniecībā pamesto zemju dabisko
apmeţošanos.
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Teritorijas audţu kopējā krāja ir 3194689m3. No kopējās krājas skuju koku meţaudţu
īpatsvars sastāda 48% jeb 1545704m3, bet lapu koku - 52% jeb 1648985m3 (skat.
6.tab.).
6. tab. Meţaudţu krāju sadalījums pa īpašuma formām
Īpašuma
forma

Meţa
platība

Valsts
Citu
īpašnieku
Kopā

Kopējā
krāja

Meţaudţu krāja, m3
t.sk. skuju
t.sk. lapu
koku
koku

6026,5

1176227

675469

500758

11698,4
17724,9

2018462
3194689

870235
1545704

1148227
1648985

Meţaudţu krāja, %
Kopēja
t.sk.
t.sk. lapu
krāja
skuju
koku
koku
100
57
43
100
100

43
48

57
52

No kopējās audţu krājas valsts meţos ir 37%, bet citu īpašnieku meţos 63%. Valsts
meţos kopējā krāja ir 1176227m3, skuju koki no krājas sastāda 57%, bet lapu koki
attiecīgi 43%. Savukārt citu īpašnieku meţos kopējā krāja ir 2018462m3, kur skuju
koki sastāda 43%, bet lapu koki 57%.
Meži ir viens no nozīmīgākajiem Rugāju pagasta teritorijas resursiem To
turpmāko izmantošanu nosaka meža nozari regulējošie normatīvie akti.
•

Detalizēti nosacījumi un prasības mežu resursu turpmākai izmantošanai ietverti
plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūve noteikumi”, sadaļā 3.9.
„Mežsaimnieciskās teritorijas” un sadaļā 3.20. „Aizsargjoslas”.
•
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1.3. Vides kvalitāte
1.3.1. Potenciāli piesārľotās teritorijas un objektu ar ietekmi uz vidi
Rugāju pagastā un tā tiešā
tuvumā nav lielu piesārľojuma
avotu, kas varētu būtiski
ietekmēt vides kvalitāti un
cilvēku veselību: pagasta
teritorijā nav liela mēroga
rūpnieciska rakstura
uzľēmumu, kā arī liela apjoma
naftas produktu vai ķimikāliju
glabātuvju vai cita līdzīga
rakstura uzľēmumu, kas varētu
radīt būtisku piesārľojuma
risku. Potenciāli piesārľoto
teritoriju skaitā atzīmējamas
sešas teritorijas (skat. 7.tabulu,
un kartes fragmentā atzīmētas
ar kartas numuru aplītī), t.sk.
bijusī sadzīves atkritumu
izgāztuve, pesticīdu noliktava,
četras teritorijas saistībā
degvielas un smērvielu
uzglabāšanu. Kā degradētās
teritorijas (kartes fragmentā
parādītas ar kārtas Nr. trīsstūrī)
ir atzīmēti bijušie padomju
laika saimnieciskie objekti,
kuros saimnieciskā darbība
ilgstoši nenotiek, būves ir
daļēji nojauktas, teritorijas ir
vizuāli nepievilcīgas.
Teritorijas plānojumā plānotajā izmantošanā šīs teritorijas ir iekļautas rekultivējamo
teritoriju skaitā.
7.tabula
Potenciāli piesārľotās un degradetās teritorijas
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potenciāli piesārľotās teritorijas
Degvielas uzpildes stacija Rugājos
Pesticīdu noliktava
Mehāniskais sektors Tikaiľos
Mehāniskās darbnīcas Rugājos
Ilganču atkritumu izgāztuve
Mehāniskais sektors Strazdiľos
Bijusī dzīvnieku kapsēta (pretī Čušļu kapiem)

Degradētās teritorijas
Ferma Rimstvās
Ferma Medľos
Ferma Aizstirnē
Saimnieciskais sektors Rugājos
Saimnieciskais sektors Tikaiľos
Bijusi daudzdzīvokļu ēka Tikaiľos
Ferma Tikaiľos
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Detalizētas izpētes par augšľu, gaisa piesārľojuma, trokšľa līmeni pagasta teritorijā
līdzšinējā laikā nav veiktas.
Rugāju ciema teritorijā atrodas degvielas uzpildes stacija (uzľēmums "Aleks V", SIA)
DUS teritorijā ir ierīkota gruntsūdeľu monitoringa sistēma. Pārbaudes tiek veiktas
regulāri, 1x gadā. Saskaľā ar uzľēmuma sniegto informāciju, uzľēmuma darbība
atbilst vides prasībām. Uzľēmuma darbība tiek organizēta saskaľā ar C kategorijas
apliecinājumu par piesārľojoša darbības atļauju. Citu C kategorijas piesārľojošas
darbības veic kokapstrādes uzľēmumi (z/s „Māriľas‖ un „Rūķīši‖, SIA „Delta 9V),
PKS „Linda‖ (darbības joma – piena savākšana), z/s „Viļumene‖ un „Strautiľi‖
(darbības joma – kautuve). B kategorijai atbilstošu piesārľojošu darbību veic
pašvaldība (notekūdeľu attīrīšanas jomā) un SIA „Harmonija J.V‖ (kokapstrādes
jomā). A kategorijas piesārľojošas darbības uzľēmumi Rugāju pagasta teritorijā un tā
apkārtnē neatrodas.
Iepriekšminēto uzņēmumu izvietojums un turpmākā plānotā darbība nav pretrunā ar
vides prasībām un teritorijas kopējās attīstības kontekstu.
1.3.2. Gaisa kvalitāte
Atmosfēras gaisa piesārľojums Rugāju pagastā nav būtisks, jo pagasta teritorijā nav
lielu raţošanas uzľēmumu, mājokļu sektorā apkure ir decentralizēta, apkures
vajadzībām tiek izmantota koksne.
Pagasta teritorija atrodas nomaļus no valsts galvenajām trasportmaģistrālēm, līdz ar to
transporta radītais piesārľojums nav problēmjautājumu lokā. Situāciju ietekmējošo
faktoru skaitā ir atzīmējams valsts 1.škiras autoceļš Balvi – Kapūne, taču transporta
plūsma nav intensīva (mazāk par 900 automašīnām diennaktī) un nopietnus vides
kvalitātes pazemināšanas draudus nerada.
1.3.3. Virszemes ūdeľi
Ľemot vērā teritorijas apdzīvojuma raksturu un saimnieciskās aktivitātes, noslodze uz
virszemes un pazemes ūdeľiem vērtējama kā nebūtiska. Pagasta teritorijā nav lielu
lauksaimniecisko uzľēmumu un zemnieku saimniecību, līdz ar to lauksaimniecības
zemju izmantošana ir ekstensīva un difūzā, kā arī punktveida rakstura piesārľojums
no lauksaimnieciskās darbības pagasta teritorijā nav problēmjautājumu lokā.
Rugāju pagasts pilnībā atrodas Daugavas sateces baseina teritorijā. Lielākā teritorijas
daļa pieder Bolupes virszemes ūdensobjekta (turpmāk tekstā VŪO) sateces
apakšbaseinam, pati D daļa – Aiviekstes VŪO , R daļa – Pededzes VŪO.
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5. att.
Rugāju pagasta novietojums Daugavas baseina teritorijā izdalīto VŪO robeţās11

Rugāju
pagasta
novietojums
Bolupes
VŪO sateces
apakšbaseinā

Nozīmīgāko ūdensteču raksturojums
o Pededze - lielākās ūdenstece Rugāju pagastā, skar Rugāju pagasta R
robeţu aptuveni 13 km garumā. Pededze ir pieskaitāma ritrāla tipa
upēm. Upes kopējais garums 159 km. Pededze sākas Hānju augstienē
Igaunijā, tad tek pa Alūksnes augstienes dienvidu malu. Upes raksturs
ir mainīgs - no 7-10 m platuma, 0,8 m dziļuma un straumes ātruma 0,4
m/sek. augštecē līdz platākam un lēnākam plūdumam lejtecē (straumes
ātrums ir 0,3 m/sek, platums lejtecē sasniedz apmēram 20 m plata un
1,5-2,0 m dziļa, straumes ātrums 0,2 m/sek.). Lejasdaļā gultni veido
smilšainas un mālainas gruntis, bet uz augšu upe iegrauţas dziļāk
kvartāra ieţos, kam pamatni veido devona māli un dolomīti2.
o Pededzes upe visā tās garumā ir iekļauta prioritāro zivju ūdeľu
sarakstā. Pededzes upe kopumā tiek vērtēta kā vāji piesārľota un pēc
antropogēnās ietekmes vērtējama kā maz ietekmēta. Uz Pededzes upi
visā tās garumā attiecas MK noteikumi Nr. 27 (15.01.2002.), kas zivju
resursu aizsardzības nolūkā aizliedz būvēt un atjaunot
11

Upju baseinu rakstrojums, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, 2005.g.
2 Kartes M1:10000 un 1:25000 materiāli
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hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus
šķēršļus. Upe ir piemērota laivošanai, makšķerēšanai. Rugāju pagasta
teritorijā Pededzes apkārtne ir meţaina, mazapdzīvota. Upes un tās
tiešās apkārtnes apsaimniekošanas iespējas būtiski nosaka īpaši
aizsargājamo dabas vērtību esamība - Pededzes lejtece ir iekļaut īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju, t.sk. Natura 2000 teritoriju skaitā (skat.
tālāk sadaļu īpaši aizsargājamas dabas teritorijas).
o Bolupe (Balupe) - Aiviekstes labā pieteka, garums sastāda 82 km,
baseina kopplatība 936 km2. Gada notece 0,21 km2. Kritums 17 m
(0,21 m/km). Bolupe sākas Adzeles pacēlumā, tālāk ar nelielu kritumu
tek pa pārpurvotu, pārmitru apvidu no Lubāna līdzenuma ZA daļas uz
Lubāna klaniem. Upe šķērso visu Balvu rajona teritoriju un Rugāju
pagasta daļā ir tās lejtece. Bolupe ir lēna tecējuma upe ar lēzeniem,
pārsvarā aizaugušiem krastiem. Upē ir izteikta karpveidīgo biota, kurā
bieţāk sastopamās zivis ir plauţi, līdakas, raudas, asari, ruduļi. Pēc
bioloģiskās kvalitātes Bolupe atbilst Β – α -mezosaprobajai pakāpe
18% , t.i. vāji piesārľotas upes kvalitātei. Saskaľā ar MK noteikumiem
Nr. 118 (12.03.2002.) „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeľu
kvalitāti‖, Bolupe pieder pie prioritārajiem zivju ūdeľiem‖ .
o Vārniene - Bolupes kreisā pieteka, kopējais garums sastāda 50 km.
Vārniene sķērso pagasta teritoriju ZA- DR virzienā. Upe ir salīdzinoši
mazpārveidota un pagasta ainavā ierakstās ar izteiksmīgām meandrām.
Pēc upes biloģiskās kvalitātes tā atbilst vidēji piesārľotas upes
statusam.
o Sudarbe - Vārnienes upes kreisā pieteka, sākas Orlovas purvā, kopējais
garums 22 km, baseina platība 110 km2, gada notece 0,021 km3,
kritums 26 m (1,2 m/km).
o Pokratiņa - Vārnienes kreisā pieteka, garums 14 km, baseins 38 km2,
gada notece 0,007 km3, kritums 20 m (1,4 m/km). Pokratiľa sākas uz
ZA no Pokratas ezera un tek tam cauri. Sākot no kreisās pietekas
Avotiľas, Pokratiľas gultne viscaur regulēta. Lejteces kreisā pusē ir
Kapūnes polderis un Kapūnes ezers, kuram cauri Pokratiľa tecēja līdz
poldera izbūvei.
o Palaciņa - garums 13 km, baseins 53,9 km2, kritums 8 m (0,6 m/km).
Augštece Adzeles pacēlumā, lejtece Lubāna līdzenumā. Lielu daļu
Palaciľas baseina (22,8 km2) veido tās kreisās pietekas Saipītes
(garums 12 km) baseins. Palaciľa sākas uz D no Pokratas, tek paralēli
Piestiľai un ietek tajā uz Lubānas purvu robeţas 93,4 m vjl. Līdzīgi kā
citas mazās ūdensteces, regulēta.
Izņemot Pededzi, pārējās ūdensteces ir mazas un vasaras sezonā ūdens
krājumi ir niecīgi. Lielākā daļa ūdensteču ir taisnotas un ir regulēts to
hidroloģiskais režīms. Ūdensteces nav piemērotas rūpnieciskai nozvejai, kā arī to
rekreatīvais potenciāls (izmantošana laivošanai, makšķerēšanai, peldvietu izveide)
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ir zems. Vienlaicīgi nenoliedzama ir to nozīmība no bioloģiskās daudzveidības
nodrošināšanas viedokļa un kā ainavu veidojošam elementiem.
Ezeru raksturojums12
Boževas ezers – 22.6 ha platība, krasti
lēzeni. No ezera iztek strauts uz Vārnienes
upi, savukārt ezerā ietek trīs strauti-grāvji.
Ezera dibens ir dūľains, ezers ir daļēji
aizaudzis (vairāk kā 23% no kādreizējās
ezera platības). Dominējošas aizauguma
sugas ir niedras, eţgalvītes, velna rutks,
meldri, kalmes, sūrenes, ūdensrozes un
glīvenes. Ezeram regulēts tā ūdens
līmenis. Ezerā mīt raudas, karūsas, asari,
līdakas.
Boževas ezera izmantošanas iespējas
rekreatīviem mērķiem (makšķerēšanai,
atpūtai pie ūdens) nosaka salīdzinoši laba
pieejamība (piebraukšana no Rugāju –
Tilžas ceļa, ezera A daļā uzsākts iekārtot
atpūtas vietu, tālākā nākotnē plānot
labiekārtošanu turpināt).
Ilganču ezers – 26,6, platība, krasti ir zemi, kūdraini, grūti pieejami, mazapdzīvoti.
Ezera dibens dūľains, dūľu slānis sastāda no 0,3-3 metriem. Ezera aizaugums sastāda
50% no ezera platības.
Caurteces ezers, t.sk. savulaik ūdens līmenis pazemināts, iztīrot noteku uz Vārnienes
upi. Dominējošas aizauguma sugas ir niedras, velna rutks, ūdensrozes, lēpes, haras,
sūnas, elodejas un glīvenes. Ezerā pastāvīgi uzturas pīļu kolonijas, tāpēc tas varētu
tikt izmantots kā medību vieta. No zivju sugām plašākā mērā ir pārstāvētas raudas,
karūsas, asari, līdakas, līľi. Ezers ir salīdzinoši grūti pieejams un krasti ir maz
piemēroti atpūtas vai peldvietu izveidei.
Kalnis – ezera platība 119.5 ha, t.sk. daļa ezera atrodas Gulbenes rajona Stradu un
Litenes pagastu teritorijās. Vidējais dziļums sastāda 1,8 m, lielākais dziļums 4,9 m,
t.sk. A daļa ir seklāka, R mala dziļāka un ar smilšaināku dibenu. Pēc formas ezerdobe
ir ieapaļa, krasti pārsvarā zemi, kūdraini. Pēc hidroloģiskā reţīma – caurteces ezers.
Ezeru ieskauj a/s „Latvijas valsts meţi‖ pārziľā esošās meţu platības un ezera DR
krastā ir izveidota atpūtas vieta. Zvejas tiesības pieder valstij.

12

Ezeru raksturojums un hidroloģiskās kartes sniegtas balstoties uz www.ezeri.lv pieejamo informāciju
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Pokratas ezers -10,5 ha platība, krasti
lēzeni. Ezers atrodas ērti pieejamā
vietā – Rugāju – Tilţas ceļa malā. R
daļā ir izveidota labiekārtota atpūtas
vieta. Ezera dibenu klāj dūľas, ar
biezumu no 0,9-3 metriem.
Ezera aizaugums ir salīdzinoši mazāks
kā Boţevas un Ilganču ezeriem aptuveni 25% no ezera platības.
Dominējošas aizauguma sugas ir
niedras, kosas, meldri, velna rutks,
daudzlapes, lēpes, elši, sūnas un
pūslenes. Ezerā mīt raudas, karūsas,
asari, līľi.
Ezera izmantošanu būtiski nosaka
īpaši aizsargājama auga ezerrieksts
(Trapa Natans) esamība - Pokratas
ezerā tas ir sastopams kā vistālāk uz ziemeļiem sastopamā relikta suga, tāpēc ezers
atrodas īpaši aizsargājamo dabas aizsargājamo teritorijas (lieguma) statusā, t.sk.
Eiropas nozīmes NATURA 2000 vieta (skat. sadaļu Īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas).
Lazdags - ezera platība 148.1 ha, t.sk. daļa ezera
atrodas Stradu pagasta teritorijā. Vidējais
dziļums sastāda 1,4m, lielākais dziļums 2 m.
Sateces baseina platība sastāda ~ 8,5
kvadrātkilometri. Ezers pēc formas raksturojams
kā apaļa ezerdobe purvainā meţā, gar krastiem
zemā (zāļu) purva josla. Dibens līdzens, ar biezu
dūľu kārtu un plašu apaugumu. Eitrofs ezers.
Mīt plauţi, raudas, asari, karūsas, līdakas, līľi.
Caurteces ezers . Zvejas tiesības pieder valstij.

Džukstes (Upetnieku) ezers -9,0 ha platība,
atrodas pagasta R daļā. Krasti ir lēzeni, daļēji
aizauguši ar krūmiem un pameţu, dibens ir
dūľains. Ezera līmenis savulaik regulēts ar
mērķi izstrādāt sapropeli, taču sapropeļa ieguve nav realizēta.
Ezers ir grūti piekļūstams un krasti nav piemēroti atpūtas vai peldvietu izveidei.
Pirms sapropeļa izstrādes uzsākšanas ir nepieciešama papildus pētījumu veikšana lai
noprecizētu ieguves ekonomisko efektivitāti.
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8. tabula
Rugāju pagasta teritorijā esošie ezeri un to galveni parametri13
Ezera
nosaukums

Kalnis
Lazdags
Boţevas
Ilganču
Pokratas
Mazais Boţevas
ezers
Dţūkstes
(Upetnieku )

Spoguļa
laukuma
platība
(ha)
119.5
148.1
22.6
26.6
10.5

Vidējais
dziļums
(m)
1.8
1.4
1.9
1.2
1.1

4.9
2.0
3.6
1.7
1.6

3.8

-

9.0

-

MAX
Tilpums
Dziļums
(miljoni
(m)
kubikmetru)

Garums
(m)

Platums
(m)

2.139
2.047
0.534
0.311
0.60

1.37
1.50
1.50
1.10
0.20

1.16
1.39
0.30
0.40
0.115

-

-

-

-

-

-

-

-

- nav informācijas

1.3.4. Peldvietas
Rugāju pagasta teritorijā šobrīd nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām iekārtotas
peldvietas. Saskaľā ar Sabiedrības veselības aģentūras pārziľā esošo programmu
"Peldūdeľu kvalitātes monitorings", Balvu rajonā kopumā ir ievērtētas 5 peldvietas
(http://www.sva.lv/aktualitates/2005/peldudenu_saraksts.doc), t.sk. viena no tām –
Cūkusala, Rugāju pagasta teritorijā. Nākotnē peldvietas izveidei atbilstoši normatīvo
aktu prasībām kā piemērota tiek ievērtēta arī Rugāju ūdenskrātuve Rugāju ciemā peldvietas iekārtošanas nepieciešamību un iespējas nosaka koncentrēts iedzīvotāju
skaits ciemā, ūdenskrātuves pievilcība, esošais atpūtas pakalpojumu piedāvājums.
Atpūtai pie ūdens kā piemērotas teritorijas plānojumā tiek ievērtētas arī vietas pie
Pokratas, Boţevas un Kaļľa ezeriem.
1.3.5. Pazemes ūdeľi un to izmantošana
Dzeramā ūdens apgādei pagasta teritorijā izmanto pazemes ūdeľus. Pazemes ūdeľu
resursu nodrošinājums pagasta teritorijā vērtējams kā pietiekams. Sakarā ar
salīdzinoši nelielo pazemes ūdeľu resursu izmantošanas pakāpi šobrīd pazemes ūdeľu
resursu aizsargāšana no izsīkšanas pagasta teritorijā nav tik aktuāla.
Gruntsūdeľi, neatkarīgi no ieţu virskārtas litoloģiskā sastāva, parasti var nodrošināt
tikai individuālo māju vajadzības ar grodu aku palīdzību. Tos plaši izmanto viensētās
visā pagastā. Ūdens ieguves apjomi no šīm akām netiek uzskaitīti. Seklo urbumu jeb
spiču raţīgums tikai atsevišķos lokālos iecirkľos var pārsniegt debitu 0,3 l/sek.
Pašvaldības pārziľā atrodas centralizētai ūdensapgādei izmantotās 4 artēziskās akas
(Rugāju ciematā (2 akas), Strados un Tikaiľos). Ūdensapgādei tiek izmantots
augšdevona Daugavas (Da dg) ūdens horizonta ūdeľi. Saskaľā ar Rēzeknes reģionālās
vides pārvaldes rīcībā esošo informāciju, uzľēmumu vajadzībām ūdeni no artēziskā
13

Latvijas Vides datu aģentūras datu bāzes informācija (uz 01.01.2005.)
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akām izmanto z/s „Viļumene‖, z/s „Strautiľi‖, PKS „Linda‖, A. Burķītis
(Aleksandropolē), ka arī no artēziskās akas ar dzeramo ūdeni tiek apgādātās līvānu
māju grupa Rugāju ciema Z daļā. Citas, pamatā padomju laikā izbūvētas artēziskās
akas atrodas privātā apsaimniekošanā. Pēc VZD apkopotās informācijas vienkāršotās
topogrāfiskās kartes sagatavošanas ietvaros, pagasta teritorijā fiksēti 15 artēziskie
urbumi (skat. 6.att.). Aku apsekošana pēdējos gados nav veikta. Urbumu apsekošana
un turpmākā izmantošana precizējama tālākās plānošanas gaitā, sadarbībā ar vides
institūcijām un konkrēto aku īpašniekiem.
Daugavas ūdens horizonta virsma šajā Rugāju pagasta teritorijā atrodas vairāk par 34
m dziļumu no zemes virsmas (urbums ar DB Nr. 14158) līdz 45 m (urbums ar DB nr.
7268). To veido karbonātiskas izcelsmes ieţi - dolomīti ar dolomitmerģeļa
starpkārtām. Ūdens mineralizācija ir Hdz 0,4 g/1, cietība – līdz 6,8 mmol/1.,
paaugstināts dzelzs saturs. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 38-60 m
dziļumā. Pazemes ūdeľus no piesārľošanas neaizsargātajiem gruntsūdeľiem atdala
kvartāra nogulumi - smilšmāls un smilts – grants – oļu nogulumiem, kuru kopējais
biezums ir 16-16 m, no tiem vāji caurlaidīgi smilšmāli ir 6-14,5 m un Katlešu Ogres horizonta ūdens vāji caurlaidīgie dolomītmerģeļi un māla slāľi, kuru kopējai
biezums ir 27-30 m. Pēc urbumu pases datiem, Daugavas ūdens horizonta statiskais
līmenis ir + 1.5 -11.8 m no zemes virsmas un kvartāla nogulumu ūdeľu statiskais
līmenis ir 1-2 m no zemes virsmas. Horizontu līmeľu starpība ir 10,8 (+2.5 ) m.
Centralizētai ūdensapgādei izmantoto urbumu aizsardzībai no piesārľojuma ir
noteiktas aizsargjoslas (skat .9. tabulu).
6.att. Artēzisko izvietojums Rugāju pagasta teritorijā14

14

VZD Latgales reģionālās nodaļas informācija
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9.tabula
Pašvaldības pārziľā esošie centralizētai ūdensapgādei izmantojamie artēziskie
urbumi un to aizsargjoslas15
Vģd DB Nr.
N.p.k.

1

7268
„Rugāji‖

2

7269
Rugāju
vidusskola‖
141587
„Stradi‖
7293
„Tikaiľi‖

3
4

Stingrā
reţīma
aizsarg
joslas
rādiuss
(m)
10

10

10
10

Bakterioloģiskā reţīma
aizsargjoslas rādiuss (m)
kubm/dienn. kubm/dienn.

Ķīmiskā reţīma
aizsargjoslas rādiuss (m)
kubm/dienn. kubm/dienn.

46,9
-

259
30

46,9
270

259
640

26,8
-

259
190

640

5,1
8
-

259

75

625

103

580

216

Saslimstības gadījumi, kas saistīti ar dzeramā ūdens kvalitāti un citiem vides riska
faktoriem pagastā nav konstatēti.
Detalizētas dzeramā ūdens apsaimniekošanas situācijas raksturojums sniegts sadaļā
1.8.4. Ūdens apgāde un kanalizācija
1.4.5. Notekūdeľu savākšana un attīrīšana
Detalizēts situācijas raksturojums sniegts sadaļā 1.8.4. Ūdens apgāde un kanalizācija
Būtiski situācijas uzlabojumi ūdensapgādes un notekūdeľu attīrīšanas jomā Rugāju
pagasta apdzīvotajās vietās plānoti ūdensapgādes rekonstrukcijas projekta ietvaros
(skat. sadaļu 1.8.4. Ūdens apgāde un kanalizācija).
Secinājumi
Dzeramā ūdens nodrošinājums Rugāju pagastā vērtējams kā pietiekams teritorijas
attīstības vajadzībām.
Ūdens resursi izmantojami MK noteikumu Nr.736 (2003.gada 23.decembrī)
”Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” noteiktajā kārībā.
Visa veida ūdensņemšanas vietu apkārtnei ir jābūt labiekārtotai un novērstām
notekūdeņu infiltrācijas un ūdens piesārņošanas iespējām.
Neizmantoti un neapsaimniekoti artēziskie urbumi ir viens no potenciāli
visbīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas avotiem. Šobrīd neizmantotajiem
15

Saskaľā ar Valsts ģeoloģijas dienesta aizsargjoslu apreķinu no 17.10.2002.
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artēziskajiem urbumiem sadarbībā ar Reģioālo vides pārvaldi ir jāveic apsekošana
un jāprecizē to turpmākā izmantošana, nosakot iekonservēšanas vai tamponēšanas
nepieciešamību. Izlemjot turpmāko katra konkrēta ūdens apgādes urbuma
apsaimniekošanas kārtību, vērā ņemama urbuma turpmākās izmantošanas
perspektīva, urbuma tehniskais stāvoklis u.c. faktori. Ņemot vērā to, ka Civillikumā
un likumā “Par zemes dzīlēm” noteikts – pazemes ūdens pieder zemes gabala
īpašniekam, galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu ir jāpieņem
zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas.
Urbumus, kuru turpmākā izmantošana pamatotu iemeslu dēļ nav nepieciešama,
nepieciešams tamponēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. Urbumu
tamponēšanu var veikt uzņēmējsabiedrība, kurai ir Valsts ģeoloģijas dienesta
izsniegta licence šāda veida darbu veikšanai.
Esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām un ūdens
padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem
saimniecības objektiem, izņemot akas, urbumus un avotu, kurus izmanto saimniecībā
vai dzeramā ūdens ieguvei savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās
personas), jānosaka un jāievēro aizsargjoslas, saskaņā ar spēkā esošiem LR
normatīvajiem aktiem (Aizsargjoslu likums, (11.03.1997.), MK noteikumi Nr.43
(20.01.2004. ”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.
Detalizētas prasības ūdensieguves vietu ierīkošanai, uzturēšanai un ūdens resursu
aizsardzībai noteiktas plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, sadaļās 2.11. „Prasības ūdensņemšanas vietām” , 3.20.
„Aizsargjoslas”.
1.3.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Iepriekšējā laika posmā pagasta teritorijā atkritumi tika glabāti atkritumu izgāztuvē
„Ilganči‖. Teritorija 1,0 ha platībā 1998.g. ir slēgta, taču rekultivācija nav veikta. Sadzīves
atkritumu savākšana pašvaldības teritorijā tiek organizēta sadarbojoties ar firmu
„Nehlsen-Rīga‖. Atkritumi nešķirotā veidā, taču regulāri tiek savākti no pašvaldības
iestādēm (pagasta padome, skola, pirmsskolas izglītības iestāde u.c.), daudzdzīvokļu
mājām, privātām mājsaimniecībām, kas ir noslēgušas attiecīgos līgumus.
Līdzīgi kā citās lauku teritorijās, atkritumu savākšana no viensētām nereti ir
apgrūtināta objektīvu apstākļu dēļ – ceļi un braukšanas apstākļi rudens/pavasara
lietavu vai ziemas apstākļos nav izmantojami specializētās atkritumu savākšanas
tehnikai.
Turpmākās darbības sadzīves atkritumu saimniecības attīstībā ir plānotas
Malienas reģionālās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros (Rugāju
pagasta padome piedalās ar līdzfinansējumu minētās reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas organizācijas izveidošanā). Līdz ar reģiona mēroga sistēmas
izveidošanu tiks precizēts jautājums par atkritumu šķirošanas un savākšanas punkta
(vai punktu) izveides nepieciešamību pagasta teritorijā.
•
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1.3.6. Kapsētas
Pagasta teritorijā atrodas 18 kapsētas, kurās tiek veikti apbedījumi: Bolupes,
Cūkusalas, Čušļu, Dekšľu, Dubļukalna, Gaiļakalna, Grūzīšu, Kraukļevas,
Mazpokratas, Pareizticīgo kapi Rugājos, Pokratas, Reibānu, Sebeţu, Silenieku
Stāmeru, Upetnieku, Vilkavas, Cepurnieku. Kapsētu izvietojums ir veidojies
vēsturiski. Saistībā ar gruntsūdeľu plūsmām, apkārtējo teritoriju vides kvalitāti
kapsētu esamība neietekmē. Ľemot vērā Rugāju pareizticīgo kapsētas novietojumu
Vārnienes upes un Rugāju ciema tuvumā, tās paplašināšana nebūtu vēlama.
Teritoriju nodrošinājums kapsētu vajadzībām Rugāju pagastā vērtējams kā
pietiekams un papildus jaunas teritorijas kapsētu vajadzībām teritorijas plānojumā
netiek paredzētas.
•

Dzīvnieku kapsēta
Padomju laikā Rugāju pagastā kritušie dzīvnieki ir glabāti Čušļu apkārtnē (pretī
tagadējai Čušļu kapsētai; teritorijas plānojuma kartē apzīmēta kā potenciāli piesārľota
teritorija). Šobrīd, līdzīgi kā citās Balvu rajona pašvaldību teritorijās, Rugājos nav
izveidota speciāla, vides prasībām atbilstoša dzīvnieku kapsēta. Uzľēmumi /zemnieku
saimniecības, kas darbojas lopkopības produkcijas raţošanas jomā, kritušo dzīvnieku,
kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu utilizācijas nodrošināšanai sadarbojās ar
specializētajiem uzľēmumiem, saskaľā ar noslēgtajiem līgumiem.
Teritorijas plānojumā konkrēta vieta dzīvnieku kapsētas izveidei Rugāju pagastā
netiek paredzēta, savukārt kapsētas izveides jautājums ir ievērtēts kopīgo interešu
jautājumu lokā, kas risināmi sadarbībā ar citām Balvu rajona pašvaldībām.
•

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un kritušo dzīvnieku savākšana un utilizācija
nodrošināma katrai konkrētai saimniecībai/uzņēmumam, noslēdzot līgumu ar
uzņēmumiem, šī pakalpojuma sniedzējiem.
•

1.3.7. Riska objekti un teritorijas
Rugāju pagasta teritorijā nav būtisku sprādzien vai citādi ugunsbīstamu riska objektu
vai teritoriju, kā arī rūpnieciskās raţošanas uzľēmumu, kas tehnoloģiskajos procesos
izmantotu videi bīstamas vielas. Rugāju ciema teritorijā darbojas degvielas uzpildes
stacija, tās darbībā tiek ievēroti visi nepieciešamie pasākumi no ugunsdrošības
viedokļa.
Pagasta teritorija atrodas nomaļus no galvenajām valsts transportmaģistrālēm, tāpēc
bīstamo kravu pārvadājumu risks vērtējams kā nebūtisks.
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Pavasara palu laikā ūdens līmeľa paaugstināšanās ir vērojamam Vārnienes upei,
Pededzei, Bolupei. Visizteiktāk un pavasaros regulāri applūst atsevišķas Vārnienes
upes palienes teritorijas Rugāju ciema apkārtnē (skat. applūstošo teritoriju
izvietojumu kartē „Teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana‖), taču būtiskus
apgrūtinājumus nekustamo īpašumu izmantošanai un saimnieciskai darbībai
Vārnienes apkārtnē tas nerada.
Saistībā ar masu pulcēšanās vietām, riska objektu skaitā pagastā ir atzīmējami divi
objekti: Rugāju vidusskola un pirmsskolas izglītības iestāde.
No ugunsdrošības viedokļa būtiskāko riska objektu skaitā atzīmējamas plašās meţu
un purvu platības pagasta ZR, R un A daļā.
Rugāju pagasts attiecībā no VUGD Balvu posteņa sasniedzamības iespējām
atrodas 20-30 min attālumā. Vietējais brīvprātīgo formējums Rugāju pašvaldībā nav
izveidots, nepieciešamības gadījumā pašvaldība sadarbojas ar Valsts mežu dienesta
Rugāju mežniecību - kopīgi tiek izmantota specializētā ugundzēsības automašīna, kā
arī cilvēku un tehniskā aprīkojuma resursi. Ziemas apstākļos transports ir pieejams
operatīvi, jo ir nodrošināta tā atbilstoša uzturēšana apkurināmās telpās (pašvaldības
darbnīcās).
•

Apziņošanas nodrošināšanai Rugāju ciematā savulaik ir izbūvēta vieta sirēnas
izvietošanai. Šobrīd aprīkojums nav darba kārtībā un ir nepieciešama tā
sakārtošana.
•

Ugunsdzēsības vajadzībām pagasta teritorijā ir izmantojamas sekojošas ūdens
ņemšanas vietas:
Rugāju ciemā:
o hidrants pie ūdenstorņa,
o ūdenskrātuve,
o dīķis pie daudzdzīvokļu mājām,
o Vārnienes upe (pie abiem tiltiem).
dīķis Tikaiņos,
no Teterupes (bijušā dzelzceļa pārbrauktuves vieta) Strazdiņos.
(skat. karti „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. ).
•

Prasības ugunsdrošībai turpmāko apbūves un infrastruktūras attīstības projektu
realizācijai ir iekļautas plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, sadaļā 2.20. „Ugunsdrošības prasības”.
•

1.4. Kultūrvēsturiskais mantojums
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā Rugāju pagasta teritorijā ir iekļauti
19 objekti (skat. 9. tabulu), no tiem septiľi arheoloģijas pieminekļi, t.sk. 3 valsts
nozīmes kultūras pieminekļi, un divpadsmit vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi.
Arhitektoniskās vērtības pagasta teritorijā pirmām kārtām nosaka tautas arhitektūras
piemēru esamību (vēsturiskā zemnieku sētu apbūve). Kultūras pieminekļu un
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kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu izvietojums parādīts kartē M1: 10 000 ‖Teritorijas
plānotā (atļautā izmantošana).

10. tabula
Kultūras pieminekļi Rugāju pagastā
Nr.

Pieminekļu
vērtības
grupa
Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes
Valsts nozīmes

Pieminekļu
veids

Pieminekļa nosaukums, atrašanās vieta

Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija

1.
2.
3.

Valsts
aizsardzības
Nr.
287
288
289

4.

290

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Medľu senkapi; pie Vārnienas upes tilta
Melnolīdumu viduslaiku kapsēta (Kara kapi)
Dzirnavsalas apmetne; Mieriľos, Pededzes vecupes
labajā krastā
Čušļu senkapi (Kara kapi); pie Čūšļu kapsētas

5.

291

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Mašķu senkapi (Kara kapi); pie Mašķiem

6.
7.

292
293

Vietējās nozīmes
Valsts nozīmes

Arheoloģija
Arheoloģija

8.

2855

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

9.

2856

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

10.
11.
12.
13.

2857
8320
2859
2860

Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes

Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra

14.
15.
16.
17.

2861
2862
2863
286

Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes

Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arheoloģija

Vēţu senkapi; pie Vēţiem
Aizstirnes senkapi (vecie kapi); starp Aizstirni un
Mazezeriľu
Zemnieku sēta 19. gs. v.-20.gs., Baldonēs
(Anastasijas Losānes sēta)
Zemnieku sēta 19. gs.40.g.-20.gs., Baldonēs (Zenona
Čudarāna sēta)
Zemnieku sēta 19. gs. b., Baldonēs (A. Luţas sēta)
Nagļu (Reibānu ) kapu kapliča 19.gs.b.
Daudzenes tvaika dzirnavas 20.gs. s.
Zemnieku sēta 19.gs.I.p.-20.gs.,
Nagļos (J. Limanāns)
Pokratas kapu kapliča 20. gs. 30 .g.
Rugāju pagasta valdes ēka (vecā); Rugājos
Rugāju pareizticīgo baznīca; Rugājos
Sūra apmetne, Bolupes labajā krastā pie Sūra attekas

18.

297

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Ķeibenieku kapi (Kara kapi), pie Tilžas pagasta
Ķeibeniekiem.*

19.

2858

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Zemnieku sēta „Bērzulejas”, 19. gs. b.; ir nodegusi

* japrecizē informācija par objekta izvietojumu

Kultūras pieminekļu raksturojums
Rugāju pareizticīgo baznīca - vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, atrodas
Rugāju ciema DR daļā, Vārnienes upes labajā krastā, autoceļa Upetnieki-Rugāji
kreisajā pusē, ārpus ciema centra, nomaļus no blīvas apbūves un intensīvas transporta
kustības. Blakus baznīcai atrodas kapsēta. Baznīcu un kapu teritoriju ieskauj koki, D
daļā tā robeţojas ar Rugāju ciema notekūdeľu attīrīšanas iekārtu teritoriju un būvēm,
bet A daļā robeţojas ar saimnieciska rakstura apbūvi, kura šobrīd vairs netiek
izmantota un ir paredzēta nojaukšanai.
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7.attēls.
Rugāju pareizticīgo baznīca ir
celta no koka, ar dēļu
apšuvumu, kas krāsots gaiši
dzeltenā krāsā, taisnstūra logu
ailes ar dalījumu 8 rūtīs, ap
logiem dekoratīvās koka
aplodas.
Pamati ir tēsts laukakmens
pareizās kvadrātu formās,
izvirzīts cokols.
Jumtu rotā trīs sīpolveida
kupoli. Iekštelpās atrodas

grezns altārs.

8. attēls.

Viens no izteiksmīgākajiem
skatiem uz Rugāju
pareizticīgo baznīcu
paveras no Vārnienes upes
tilta.
Lai šo skatu akcentētu arī
sezonās, kad kokiem ir
lapotne, ieteicams
samazināt nevērtīgāko koku
apaugumu.

Kultūras piemineklis tiek izmantots sabiedriskai funkcijai (draudzes vajadzībām),
ēka un apkārtne tiek uzturēta atbilstoši finansiālajām iespējām. Ēkas tehniskais
stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un būtiski draudi pieminekļa saglabāšanai
nepastāv.
Apkārtējie nekustamie īpašumi tiek izmantoti ekstensīvi, pamatā lauksaimniecībai.
Bijušās saimnieciskās ēkas pie Upetnieku ceļa ir paredzēts nojaukt un vietas
sakārtošana ir uzsākta.
Kultūras pieminekļa tiešajā tuvumā esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(NAI) ir paredzēts veikt rekonstrukciju. Rekonstrukcija paredzēta NAI aizņemtajā
teritorijā, līdz ar to esošā kultūras pieminekļa apkārtnes ainava būtiski netiks
ietekmēta, savukārt NAI sakārtošana varētu uzlabot ainavas pievilcību, kas
šobrīd, ņemot vērā NAI nolietojumu, vērtējama kā nepievilcīga.
Citas būvniecības aktivitātes kultūras piemineklim tuvākajās apkārtējās teritorijās
netiek paredzētas, ko ierobežo paaugstinātais gruntsūdeņu līmenis, Vārnienes
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upes applūstošās teritorijas, sanitārās aizsargjoslas (ap kapiem, ap notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām). Nākotnē apkārtējās teritorijas paredzēts saglabāt
līdzšinējai izmantošana.
Individuālās aizsardzības zonas (aizsargjoslas) risinājums pievienots teritorijas
plānojuma II daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
4.pielikumā.
Rugāju pagasta valdes vecā ēka - vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, atrodas

Rugāju ciema centrālajā daļā. Kultūras piemineklim pieslēdzas kompakta, vēsturiskā
apbūve, kas ciema centrālajā daļā veido vienotu ielas fronti. Ēkā kādreiz atradusies
skola, vēlāk biedrības ‖Turība‖ nams.
9. attēls.
Pagasta vecā valdes ēka ir

mūra 2 stāvu apmesta stūra
ēka ar pusapaļo stūra gala
veidojumu. Galvenā ieeja
ievietota
stūrīielu
krustojuma
pusē
un
akcentēta
ar
pusapaļo
portālu, kas papildināts ar
diviem
nelieliem
pilastriem. Pagalma pusē
ēkai piebūvēta 1 stāvu koka
guļbūve.

Ēka tiek izmantota sabiedriskai funkcijai (ēkā ir izvietota pasta nodaļa, bibliotēka
un tūrisma informācijas centrs). Ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā
apmierinošs. Nākotnē publisko funkciju paredzēts saglabāt.
Ņemot vērā pieminekļa novietojumu sabiedriski aktīvākajā teritorijas daļā,
individuālās aizsardzības zonas (aizsargjoslas) apstiprināšana vērtējama starp
vienu no primārajiem turpmākās plānošanas pasākumiem. Aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) priekšlikums ir pievienots teritorijas plānojuma sadaļas
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”1. un 2. pielikumā.
Daudzenes tvaika dzirnavas - vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, atrodas uz R
no Rugāju pagasta centra autoceļa Upetnieki-Rugāji malā. Sākotnēji dzirnavas ir
darbinājis tvaika motors, vēlāk nomainīts uz elektromotoru. Dzirnavu iekārtas daļēji
vēl ir saglabājušās. Ēkas ārsienas veido plēsto laukakmeľu mūris ar šķembu
pildījumu. Fasāţu dekoram lietots sarkanais ķieģelis, kas veido pakāpienveida šuvotu
stūra krustu. Kā dekors ir starpstāvu josla no diogonāli iemūrētiem sarkaniem
ķieģeļiem. Jumta konstrukcija ir koka, ļoti lēzena divslīpu (~20o). Jumta segumā
izmantots papes ruberoīds.
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Šobrīd ēka netiek izmantota, ir avārijas stāvoklī. Ņemot vērā, kas īpašuma
tiesiskie īpašnieki ilgstoši par to interesi neizrāda, pieminekļa saglabāšana ir
apdraudēta.
Zemnieku sētas: Baldones un Nagļu ciemā vairākām viensētām ir apstiprināts
kultūras pieminekļu statuss - tās ir trīs no piecām zemnieku sētām Balvu rajonā, kas
iekļautas vietējās nozīmes kultūras pieminekļu skaitā.
Viensētas atrodas pagasta nomalē, D daļā. Arhitektonisko vērtību raksturo caur
daţādiem laikiem saglabātais novadam raksturīgais viensētas plānojums — ēku
izvietojumu ap taisnstūrveida pagalmu, t.sk. sētai Baldonēs vērojama Latgales un
Vidzemes tautas celtniecības tradīciju mijiedarbība un šādā kontekstā šī sēta
vērtējama kā unikālas kultūras piemineklis. 150 gadu vecas guļbaļķu ēkas (1840.g.)
tiek izmantotas un ir saglabājušās nepārbūvētas; ēkām, izľemot riju, jumts ir divslīpu
ar skaidu vai šīfera segumu, saglabājušies atsevišķi saimniecību fragmenti (vecā aka,
kambaris (dārzeľu virszemes pagrabs), rijas ēka ar nojumēm, pirts- sildāmā daļa, aitu
kūts vai nojume vasarai pret sauli, dārzs).
Viensētu saglabāšanu būtiski apdraud to nolietojums un kopumā šie objekti ir
atzīmējami kā vieni no apdraudētākajiem kultūras pieminekļiem Balvu rajonā,
vienlaicīgi tie ir atzīmējami kā vieni no potenciālākajiem tūrisma apskates
objektiem. 2004.gada Eiropas kultūras mantojuma dienās Balvu rajonā zemnieku
sēta „Baldones” tika izvēlēta par vienu no simts apdraudētākajiem kultūras
pieminekļiem Latvijā, kam būtu jāpievērš īpaša sabiedrības uzmanība. „Šīs sētas
vēl vairāk nekā pilis vai baznīcas raksturo Latgales kultūrvidi, taču vienlaicīgi arī
ir visvairāk pakļautas izzušanai, ņemot vērā, ka to saimniekiem nav līdzekļu, lai
mājas sakārtotu un paglābtu no bojāejas”16.
Ņemot vērā, kas īpašums ir privāts, pašvaldībai nav iespējams tiešā veidā
ietekmēt to saglābšanu, taču sadarbībā ar privātīpašniekiem ir iespējams izvērtēt
finansējuma piesaistes iespējas šo kultūras vērtību saglabāšanai un iesaistei
tūrisma objektu apritē. Ņemot vērā pagastā aizsāktās aktivitātes tūrisma attīstības
jomā (ir izveidots tūrisma informācijas centrs un neliels novadpētniecības
muzejs), ir apsverama brīvdabas muzeja filiāles izveides iespēja Baldonēs un
izziņas takas izveide, ietverot Pededzes lejteci.
Pokratas kapu kapliča – vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Celtnes ārsienas
būvētas kā guļbūve no tēstiem baļķiem ar izvirzītām logu apmalēm. Ēka ir labā
stāvoklī, pamati veidoti no cementa, monolīti, logi sīkrūtu, ārdurvis veidotas no
koka skujiľu rakstā. Celtnei ir tornis, kas ir plāna kvadrāta guļbūve un sākas ar
otro stāvu; konsoles vaiľagojums ar piramidālu četrstūrainu smaili. Kapos atrodas
divi vietējas nozīmes mākslas pieminekļi- 20.gs 20-gados uzstādīti čuguna krusti.
Nagļu (Reibānu) kapu kapliča - atrodas Pēterupē, Gulbenes ceļa malā, pagasta
DR daļā pie pagasta robeţas (netālu no Madonas rajons robeţas). Kapliča atrodas
uzkalnā. Koka ēka ar daļēju apšuvumu, simetriskas fasādes ar poligonālu
plānojumu ar sīkrūtu logiem un pildiľu durvis ar virsgaismu. Ēkai ir skārda jumta
16

J.Cibule., VKPAI Balvu rajona galvenā valsts inspektore, ―Diena‖, 2004. gada 2. oktobris.
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segums, kapličas iekšpusē divi koka krucifiksi ar Kristus tēliem. Blakus kapličai
atrodas zvanu tornis- alumīnija krāsā nokrāsota metāla konstrukcija ar metāla
reţģi. Zvans iespējams ir liets 19.gs. beigās.
Teritorijas plānojumā turpmākās izmantošanas risinājumos nav paredzētas
izmaiņas attiecībā uz kapliču un to apkārtnes izmantošanu.

Kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu raksturojums
Kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu skaitā pagasta teritorijā atzīmējama Rugāju katoļu
baznīca (20.gs., atrodas Rugāju ciemā), Pokratas muiţa (19. gs otrā puse) un Tikaiľu
muiţa (19 .gs. beigas 20gs. sākums), pagasta teritorijā esošās 19 kapsētas (Bolupes,
Cūkusalas, Čušļu, Dekšľu, Dubļukalna, Gaiļakalna, Grūzīšu, Kraukļevas,
Mazpokratas, Pareizticīgo kapi Rugājos, Pokratas, Reibānu, Sebeţu, Silenieku,
Stāmeru,Upetnieku, Vilkavas, Cepurnieku), kā arī vairākas piemiľas vietas II
pasaules kara norišu saistībā.
Rugāju Romas katoļu baznīca: atrodas Rugāju ciema Z daļā, Balvu – Kapūnes ceļa
kreisajā pusē. Ēka izvietota atvirzīti no galvenās ielas frontes, to ieskauj dzīvojamā
apbūve. Baznīca ir izveidota savulaik pārbūvētā koka dzīvojamā ēkā ar mansardu.
Krucifikss uzcelts pie baznīcas sētā.
10. attēls.

Ēka labā tehniskā stāvoklī.
Ēka tiek izmantota draudzes
vajadzībām un nākotnē ir
plānota esošās sabiedriskās
funkcijas saglabāšana.

Pokratas un Tikaiņu muižas laika gaitā ir stipri pārveidotas. Bez vēsturisko vietu
nosaukumiem par muiţu esamību dabā liecina koku stādījumi, kas dabā ļauj
atpazīt muiţas teritorijas aprises, kā arī atsevišķas ēkas (piemēram, Pokratas
muiţas teritorijā ir saglabājies laidars (kūts), kas arī ir daļēji pārbūvēts, savukārt
no Tikaiľu muiţas apbūves ir saglabājusies tikai kūts). Bijušās muiţu teritorijas ir
privātā apsaimniekošanā, tiek izmantotas saimnieciskai darbībai. Turpmākajā
izmantošanā paredzēts saglabāt līdzšinējo izmantošanu.
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Pagasta teritorijā atrodas vairākas piemiľas vietas saistībā ar I un II pasaules karu
norisēm, kas tiek apkoptas un uzturētas:
Fašisma terora upuru – ebreju kapsēta (Rugāju – Tilţas ceļa malā,
Smilškalnā),
Karavīru kapsēta (1941. – 1945.) (Rugāju – Bērzpils ceļa malā),
piemiľas akmens 1944. g. 29. jūlijā vācu fašistu nogalināto Nagļu ciema
iedzīvotāju piemiľai (Reibānu kapsētā),
piemiľas vieta (baltais krusts) komunisma terora upuriem – represētajiem un
nogalinātajiem, nacionālajiem partizāniem (Rugāju centrā, netālu no to
apbedījuma vietas),
Latvijas atbrīvošanās cīľās (1919. – 1920.) kritušajiem Rugāju pagasta
karavīriem (Pie Rugāju vidusskolas).
Pieminas akmens terora upuriem. 2004.g.
Kultūras pieminekļi ir aizsargājami saskaņā ar LR likumu “Par kultūras
pieminekļu aizsardzību”, MK 26.08.2003. noteikumiem Nr.474 “Noteikumi par
kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” u.c. kultūras
pieminekļu aizsardzību un apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
•

Arheoloģijas pieminekļu teritorijas ieteicamākais apsaimniekošanas veids ir
ganības. Pieminekļa un tā aizsargjoslas teritorijā aizliegts veikt zemes darbus.
•

Sadarbībā ar VKPAI kultūras pieminekļiem jānosaka individuālās pieminekļu
aizsardzības zonas un to apsaimniekošanas noteikumi; apgrūtinājumi jāiereģistrē
Zemesgrāmatā.
• Kultūras pieminekļiem, kuri atrodas saimnieciski aktīvākajā teritorijas daļā
(Rugāju ciemā) - Rugāju pareizticīgo baznīcai un kādreizējai Rugāju pagasta valdes
ēkai, saskaņā ar aizsargjoslu noteikšanas metodiku LR MK noteikumi Nr. 392
(15.06.2003.) „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas
metodika”, teritorijas plānojuma ietvaros ir noteiktas individuālās pieminekļa
aizsardzības zonas (aizsargjoslas) risinājums (skat. sadaļu „Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” 1., 2. pielikumus.
• Detalizēti nosacījumi kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu
aizsardzībai un apsaimniekošanai ietverti teritorijas plānojuma sadaļas „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā 3.18. „Kultūras pieminekļi un to
aizsardzība‖.
• Pagasta teritorijā esošie kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti ir
vērtējami kā nozīmīgs attīstības resurss, taču to iekļaušana ekonomiskā apritē
saistāma ar būtiskiem ieguldījumiem objektu sakārtošanā, pieejamības
nodrošināšanā, sabiedrības informēšanā par tiem.
•
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1.5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

1.5.1. Dabas liegumi
Rugāju pagastā atrodas trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk tekstā
ĪADT): dabas liegums „Pokratas ezers‖, daļa dabas lieguma „Lagaţas-Šnitku purvs‖
un dabas lieguma „Pededzes lejtece‖ daļa. (ĪADT ir parādītas plānojuma kartē
„Teritorijas planotā (atļautā) izmantošana”, ĪADT robežu apraksti pievienoti
plānojuma daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.pielikumā).
Dabas liegumi ‖Lagaţas-Šnitku purvs‖ un „Pededzes lejtece‖ ietilpst Lubāna mitrāja
teritorijā, kas saskaľā ar Ramsāres konvenciju ir atzīts kā starptautiski nozīmīgs
mitrājs. Rugāju pagasta pašvaldība piedalās ES "LIFE" programmas atbalstītā
projektā "Lubāna mitrāja kompleksa vides apsaimniekošana", kā ietvaros tiks definēti
konkrēti pasākumi palieľu pļavu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā.
Teritoriju raksturojums
Lagažas-Šnitku purvs - ĪADT kopējā platība ir 3386 ha, Rugāju
pagasta teritorijā atrodas purva Z daļa, aizľemot ~ 880 ha . ĪADT izveidota.
1999.g. Purvs no dabas vērtību viedokļa ir nozīmīgs kā retu un aizsargājamu
putnu ligzdošanas vieta. ĪADT robeţās ir konstatēti daţāda tipa purvi:
augstais, pārejas un zemais purvs. Augstais purvs aizľem lieguma centrālo
daļu, kas vietām apaugusi ar priedītēm un sīkiem bērziľiem. Dabas liegumā
konstatētas tādas augu sugas kā slaidā spilve, purva sūrene un smarţīgā
naktsvijole. Lagažas-Šnitku purva teritorijai nav izstrādāts dabas
aizsardzības plāns, tāpēc tā apsaimniekošanu nosaka vispārīgie ĪADT
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi. Saskaņā ar Teiču rezervāta
iniciatīvu, ir plānota lieguma teritorijas paplašināšana Z virzienā līdz pat
Bolupei, ietverot liegumā Bolupes palienes pļavas.
Pededzes lejtece - dabas liegums ir izveidots 1999.gadā, lieguma
kopējā platība 4663 ha, no kura Rugāju pagasta teritorijā atrodas apmēram
820 ha platībā. Dabas vērtības Pededzes lejtecē raksturo meţi uz slapjām
minerālaugsnēm un kūdras augsnēm – slapjais vēris, gārša, dumbrājs, liekľa,
niedrājs. Vietām saglabājušies primārie meţi – ozolu un ošu gārša. Ozoli
sastopami mistrojumā ar citiem lapu kokiem. ĪADT ietver Pededzes upes
palieni ar ozolu audzēm un parkveida pļavām, kur nozīmīgā skaitā ligzdo
tādas ES Putnu aizsardzības direktīvas nosauktās sugas kā urālpūce, mazais
ērglis, vidējais dzenis, baltmugurdzenis, grieze, un sastopama arī melnā
dzilna, pelēkā dzilna, sila cīrulis u.c. Lieguma teritorijai ir spēkā individuālie
izmantošanas un aizsardzības noteikumi (skat. pielikumā). Ľemot vērā, ka
2006.gadā plānota dabas aizsardzības plāna atjaunošana, detalizēti lieguma
aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi tiks izstrādāti turpmākās
plānošanas gaitā. Salīdzinot ar Lagaţas- Snitku purvu, Pededzes lejtece ir
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ievērojami saistošāka no saimniecisko aktivitāšu attīstības viedokļa. Lieguma
teritorijā pirms robeţu paplašināšanas ir uzsākts vērienīgs projekts (vairāku
simtu hektāru platībā) staltbrieţu audzēšanā un tūrisma infrastruktūras
attīstībai (skatu torľi, dīķu sistēmas izveide, atpūtas vietas u.tml.).
Vienlaicīgi, neesot aktualizētam individuālajam apsaimniekošanas un
aizsardzības plānam, nav precīzi noteikta dabas vērtību koncentrētība un
atbilstošie pasākumi to aizsardzībai, līdz ar to zemes īpašnieka iecerētā
projekta realizācija nav iespējama plānotajos apjomos un termiľos, kas
pamatoti ir izraisījusi neapmierinātību.
Pokratas ezers- liegums izveidots 1977.gadā, dabas lieguma platība ir
53 ha. Dabas liegumā iekļauts viens no trim ezeriem Latvijā, kur aug
peldošais ezerrieksts (Trapa natans L.)- relikta suga, Latvijā aug aiz
izplatības areāla Z robeţas. Peldošais ezerrieksts mūsu apstākļos ir
viengadīgs augs, kurš katru gadu aug no jauna, zied, nogatavina auļus, kuri
nogrimst ezera dūľās, kur pavada ziemu, lai nākošā gada pavasarī dīgtu un
izaugtu atkal jauni augi. Dabas liegumam nav izstrādāts dabas aizsardzības
plāns. Kā pozitīvs aspekts dabas vērtību saglabāšanai atzīmējams fakts, ka
daļa ezeram piegulošo teritoriju atrodas pašvaldības apsaimniekošanā. Ezera
piekraste ir sakopta un nākotnē paredzēta izmantot rekreatīviem mērķiem.
Mikroliegumi
Saskaľā ar Balvu VM Rugāju meţniecības sniegto informāciju, pagasta teritorijā
atrodas astoľi mikroliegumi. Mikroliegumu izvietojums parādīts kartē „Teritorijas
atļautā (plānotā) izmantošana”.
11.tabula
Mikroliegumi pagasta teritorijā17
Nr.
p.k.
1.

Kods

Teritorija

Dabas vērtības

Statuss

Platība, ha

68

Balvu raj. Rugāju pag. Rugāju VM
98. kvartālā

Biotopa
mikroliegums.

1.3

2.

69

Balvu raj. Rugāju pag. Rugāju VM
196., 201. kvart.

Īpaši aizsargājama
putnu suga ( melnais
stārķis)
Īpaši aizsargājama
putnu suga (mazais
ērglis)

Biotops
mikroliegums.

14.7

3.

4.

5.

119

120

121
17

Balvu raj. Rugāju pag. Rugāju VM
196., 201. kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 187., 190., 191., 192.kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 187., 190., 191., 192.kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM128.,129
Kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 128.,129
kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,

Īpaši aizsargājama
putnu suga
Mednis
Īpaši aizsargājama
putnu sugu
Mednis

Biotopa
mikroliegums.

Biotopa
mikroliegums.

18.4
(buferz.)
35.5

82.4
(buferz.)
18.3

49.6,
buferzona
Īpaši aizsargājama

Biotopa

37.8

Saskaľā ar Balvu virsmeţniecības informāciju uz 01.01.2005.
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Nr.
p.k.

Kods

Teritorija

Dabas vērtības

Statuss

Rugāju VM 162., 163. kvart.

Īpaši aizsargājama
putnu suga
(mednis)

mikroliegums.

6.

124

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 162., 163., 164. kvart.
Balvu raj. Rugāju un Lazdukalna pag.,
Balvu VVM,Rugāju VM 197. kvart. Un
Tilţas 202., 205. kvart.

7.

140

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 153.,154.kvart.

8.

483

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM
153.,154.,155.,162.,164.kvartkvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM158.kvart.

9.

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM158.kvart.

10.

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM156.kvart.

11.

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM190.,191., 195.,196..kvart.

Īpaši aizsargājama
putnu suga (mednis)

Biotopa
mikroliegums.

Īpaši aizsargājama
putnu suga
(mednis)

Biotopa
mikroliegums.

Platība, ha

64.3
(buferz)
3.5
50.5
(Lazdukalna
p.)
48.8

104.8
(buferz.)
Applūstoši bērzu un
melnalkšľu meţi
Īpaši aizsargājama
putnu suga
(baltmugurdzenis)
Īpaši aizsargājams
augs (parastais
plakanstaipeknis)
Īpaši aizsargājama
putnu suga (mazais
ērglis)

Biotopa
mikroliegums

9.7

Biotopa
mikroliegums

14.6

Biotopa
mikroliegums

29.3

1.5.2. Dabas pieminekļi
Balvi – Rēzekne šosejas malā atrodas ievērtības cienīgs laukakmens ar nosaukumu
―Medľu diţakmens‖, kam pieškirts īpaši aizsargājama dabas pieminekļa statuss
saskaľā ar MK noteikumiem Nr. 175 (17.04.2001) “Noteikumi par aizsargājamiem
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”. Akmens atrodas uz
Plešai Jadvigai lietošanā nodotās zemes. Akmens plāna skatījumā ir kubveida, jeb
kvadrātveida formas, vadakmens, sarkanbrūns rapakivi granīts no Vīborgas masīva.
Pamatmasā milzīgi (5 - 8 cm) brūni ortoklaza kristāli ar tumšiem biotīta un gaišiem
kvarca kristāliem. Stipri sadēdējis. Akmens garums sastāda 5,8 m, platums 5,3 m,
augstums 1,4 m, apkārtmērs 19,0 m, lielākā daļa atrodas zemē18 (skat. pielikumā
pieminekļa izvietojuma shēmu).
• ĪADT

ir aizsargājamas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (MK
noteikumi Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” un citi ar ĪADT izmantošanu saistītie LR normatīvie akti,
kā arī individuālie izmantošanas un aizsardzības noteikumi).

• Detalizēti

nosacījumi īpaši aizsargājamo teritoriju aizsardzībai
apsaimniekošanai nosakāmi izstrādājot individuālo dabas aizsardzības plānu.

18

un

V.Zelčs, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātľu fakultāte
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• Ģeoloģiskie

dabas pieminekļi aizsargājami saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 175
(17.04.2001)
“Noteikumi
par
aizsargājamiem
ģeoloģiskajiem
un
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”, t.sk. 10 m rādiusā ap tiem ievērojama
aizsargjosla.

• Detalizēt

nosacījumi un prasības īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ietverti
plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” sadaļā 3.17.
„Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”.

1.6. Teritorijas struktūra un izmantošana
1.6.1. Zemes lietojums
Rugāju pagasts līdzīgi kā kaimiľos esošie pagasti, ir izteikts lauksaimniecības un
meţsaimniecības pagasts. Pēc sadalījuma pa zemes lietojumu veidiem, saskaľā ar
Valsts zemes dienesta 2004.g. bilanci, teritorijas lielāko daļu aizľem meţi (vairāk kā
17 884 ha) un lauksaimniecībā izmantojamās zemes (9477 ha), purvi – vairāk kā 1000
ha. Apbūvētās teritorijas aizľem salīdzinoši niecīgu daļu (zem pagalmiem 217 ha,
zem ceļiem 424 ha).
11.att.
Teritorijas sadalījums pa zemes lietojuma veidiem
Teritorijas sadalījums pa zemes lietojuma veidiem
1.3%
1.9%

1.4%

0.7%

4.2%
29.8%

4.3%

56.3%
LIZ

meži

krūmāji

purvi

zem ūdeņiem

pagalmi

ceļi

pārējās zemes

Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs meliorācija ir veikta 2755 ha, no kuras 439 ha
praktiski vairs nefunkcionē un būtu nepieciešama meliorācijas sistēmu rekonstrukcija.
Tā kā Rugāju pagasta teritorijas reljefs pārsvarā ir līdzens un ar mitrainēm, papildus
būtu nepieciešams vēl meliorēt 789 ha lauksaimniecības zemes. Augstvērtīgākās LIZ
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no Rugājiem atrodas Upetnieku virzienā. Kā apgrūtinājums lielā daļā pagasta
teritorijas ir atzīmējams augsts gruntsūdeľu līmenis.
Zemes lietojuma izmaiņas līdzīgi kā citās nomaļās lauku teritorijās ir saistītas,
pirmām kārtām, ar mežu izciršanu, lauksaimniecības zemju ekstensīvu izmantošanu.
Būvniecības aktivitātes līdzīgi kā citās Balvu rajona teritorijās ir mazattīstītas, tāpēc
apbūvēto teritoriju īpatsvars pēdējos gados nav būtiski pieaudzis un krasas izmaiņas
arī turpmākajos gados netiek plānotas.
Kā pozitīva tendence atzīmējama atsevišķu zemes īpašnieku centieni dažādot
līdzšinējo saimniecisko darbību, attīstot dīķsaimniecības un apmežojot
mazvērtīgākās lauksaimniecības zemes. Ņemot vērā lauksaimniecības zemju zemo
dabisko auglību u.c. faktorus, šādas iniciatīvas ir atbalstāmas un teritorijas
plānojumā netiek ierobežotas .
Ņemot vērā saimnieciskās darbības ekonomiskos aspektus, nav pamata
pagasta teritorijā izdalīt atšķirīgas nozīmes lauksaimnieciskās teritorijas ar
ierobežojumiem to izmantošanai citiem mērķiem, cik tālu tas nav pretrunā ar
augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem Turpmākās izmantošanas iespējas un
nosacījumi detalizēti ir atspoguļoti plānojuma II daļā „Teritorijas apbūves un
izmantošanas noteikumi” sadaļā „Lauksaimniecības teritorijas”.
Prasības meliorāciju sistēmu uzturēšanai un ekspluatācijai ietvertas
teritorijas plānojuma daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
sadaļā 2.16. „Prasības grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai” un sadaļā 3.20.2.4.
„Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm”.
Mežu teritoriju raksturojumu skat. sadaļā 1.2. „Mežu resursi”. Turpmākās
izmantošanas nosacījumi ietverti plānojuma daļā „Teritorijas apbūves un
izmantošanas noteikumi”, sadaļā „Mežsaimniecības teritorijas” .
Ūdeņu raksturojumu skat. sadaļā „Virszemes ūdeņi”. Turpmākās
izmantošanas nosacījumi ietvert plānojuma daļā „Teritorijas apbūves un
izmantošanas noteikumi”, sadaļā „ Ūdensobjektu teritorijas” .
Purvu raksturojums un nosacījumi to izmantošanai ietverti sadaļā „Īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas” un daļas „Teritorijas apbūves un izmantošanas
noteikumi” sadaļā „ Purvu teritorijas” .
1.6.2. Īpašumu struktūra
Līdzīgi kā citu pašvaldību teritorijās, zemes reformas gaitā lielākā teritorijas daļa ir
nonākusi fizisko personu īpašumā vai lietojumā. Kopumā pagasta teritorijā 2005.g.
sākumā bija izveidots 1541 zemes īpašums un lietojums. Salīdzinoši lielas teritorijas
Rugāju pagastā aizľem valsts institūciju zemes, ko nosaka valsts meţu platību
īpatsvars (vairāk kā 7000 ha).
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Pēc sadalījuma pa nekustamā īpašuma lietojuma mērķu grupām, izteikti lielākais
īpatsvars tiek izmantots lauksaimniecības mērķiem (74 %). Pretrunas vai
konfliktsituācijas saistībā ar īpašumu izmantošanu atbilstoši noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietojuma mērķiem pagasta teritorijā plānojuma izstrādes laikā netika
konstatētas.
12. tabula
Teritorijas sadalījums pa nekustamā īpašuma lietojuma mērķu (NĪLM) grupām
NĪLM grupa

Īpašumu vai
lietojumu
skaits

Kopplatība
(ha)

1427
44

23535.9
7783.8

Ūdenssaimniecība
Vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo ēku apbūves
teritorijas
Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas

1
17

4.6
10.7

12

4.4

Darījumu iestāţu un komerciāla rakstura apbūves
teritorijas
Sabiedriskas nozīmes objekti

1

0.3

23

125

Rūpniecības objekti
Satiksmes infrastruktūru objekti
Inţeniertehniskās apgādes tīkli un objekti

1
11
4

2.2
290.8
4.9

1541

31762.6

Lauksaimniecība
Meţsaimniecība

Kopā

1.6.3. Saimnieciskās aktivitātes
Salīdzinot ar apkārtējām teritorijām, Rugāju pagastā uzľēmējdarbības aktivitātes
vērtējamas kā daudzveidīgas. Līdztekus tradicionālajām lauku nodarbēm
(meţsaimniecība, kokapstrāde, lauksaimniecība) veiksmīgi attīstās pakalpojumu
sfēras uzľēmumi - pagastā ir seši veikali, interneta kafejnīca, frizētava, autoserviss,
aptieka , veselības veicināšanas pakalpojumi, tūrisma jomā attīstās saimniecība
―Rūķīši‖, šobrīd piedāvājot pirts, nakšľošanas, makšķerēšanas u.c. pakalpojumus.
Vietējā ekonomika pamatā balstās uz meţu resursu izmantošanu. Pagastā darbojās
vairāki nelieli kokapstrādes uzľēmumi. Koksnes apstrāde notiek divos nelielos
uzľēmumos un divās zemnieku saimniecībās kā papilddarbība. Par uzľēmumu nelielo
darbības mērogu liecina nodarbināto skaits (12 – 18 strādājošie).
Lauksaimniecības raţošanā dominē piena produkcijas raţošana un liellopu gaļas
pārstrāde. Lielākās piensaimniecības savu produkciju pārdod Rēzeknes, Preiļu un
Valmieras piena pārstrādes uzľēmumiem. Vidējās un mazās zemnieku saimniecības
apkalpo PKS ―Linda‖, piedāvājot piena savākšanas pakalpojumus. Piena pārstrādi
uzľēmums neveic. Pagastā ir divas sertificētas kautuves - z/s "Viļumene" Aizstirnē un
Z/S "Strautiľi" Drebējos. Putnkopība, cūkkopība pagastā nav raksturīga. Ar
graudkopību un lopbarības sagatavošanu nodarbojas divas vidēji lielas zemnieku
saimniecības. Z/S ―Meţmalas‖ audzē rapsi. Ar dārzkopību un siltumnīckultūrām
nelielos apjomos nodarbojas 3 zemnieku saimniecības.
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Netradicionālās lauksaimniecības jomā attīstās zemnieku saimniecība "Meţsētas"
(savvaļas dzīvnieku audzēšanas jomā). Daļa īpašuma atrodas Gulbenes rajona daļā.
Staltbrieţu dārza platība ir 180 hektāri, kuros patreiz ir 70 staltbrieţi (35 govis un 35
buļļi). Apmēram 90 hektāri atvēlēti medību zonai, pārējie - intensīvās audzēšanas
zonai, kas sadalīta četros aplokos. Saimniecības turpmākās attīstības ieceres ir
saistītas ar darbības paplašināšanos, t.sk. attīstot tūrisma jomas pakalpojumus
(dzīvnieku vērošana, makšķerēšana, brīvdabas atpūta u.tml.)
Rūpnieciskā zveja pagastā nenotiek. Zvejai atsevišķos ezeros kā Kalľa, Lazdagas un
Boţevas ir izľemtas licences, kā arī pagastā ir attīstīta dīķu apsaimniekošana, bet tikai
piemājas saimniecības vajadzībām.

1.7. Apdzīvojuma struktūra
1.7.1. Apdzīvoto vietu vēsturiskā attīstība
Galvenie dabas faktori, kas nosaka Rugāju pagasta telpisko organizāciju, ir līdzenais
reljefs, lielais meţu īpatsvars, hidrogrāfiskā struktūra un citi dabas vides elementi un
apstākļi, kas ietekmē cilvēku saimniecisko darbību (klimats, augšľu auglība,
ģeoloģiskie apstākļi).
Rugāju pagasta teritorijā par apdzīvojuma pirmsākumiem liecina virkne arheoloģijas
pieminekļu (Dzirnavsalu un Sūra apmetnes, Melnlīdumu, Medľu, Čušļu, Vēţa,
Aizstirnes senkapi). Rugāju ciema, kā apdzīvotas vietas pirmsākumi ir saistāmi ar
1922.gadu, kad izveidoja Rugāju pagastu, atdalot Balvu pagasta daļu un Domopoles
(tagad - Bērzpils) pagasta daļu. No 1925. gada Rugāju pagasts atradās Abrenes
apriľķī. 30.gados pagasta zemes platība sastādīja 37295,58 ha, teritorijā dzīvoja
vairāk kā 7000 iedzīvotāji. Saimniecisko rosību gadsimta sākumā raksturoja 6
dzirnavu, 4 pienotavu, zāģētavu, 23 pārtikas preču tirgotavu, 3 maiznīcu, 2 gatavo
apģērbu tirgotavu, linu pieľemšanas punkta, tabakas preču un apavu tirgotavas, 3
frizētavu, tējnīcas un ēdienu veikala darbība.
Padomju laikā Rugāju pagasta teritorijā bija izveidoti vairāki kolhozi, t.sk. pēdējo
apvienošanu rezultātā bija izveidotas divas kolektīvās saimniecības - padomju
saimniecība „Rugāju‖ un kolhozs "Ezeri" ar centru Tikaiľos. Padomju laikos tika
uzceltas vairākas fermas, dzīvojamās mājas, pirts, bērnudārzs, kantora ēka. Rugāju
ciemā tika ierīkots ūdensvads, centrālapkure, uzbūvēta telefonu centrāle, noasfaltētas
ielas.
Šobrīd Rugāju pagasts pēc teritorijas ir lielākais pagasts Balvu rajonā, t.sk. viens no
lielākajiem pagastiem Latvijā. Pēc ekonomiskajām aktivitātēm vērtējama kā viena no
attīstītākajām teritorijām Balvu rajonā, 2001.g tika atzīts par konkursa „Sakoptākais
pagasts‖ laureātu Latgales reģionā. Priekšrocības salīdzinot ar apkārtējām teritorijām
nosaka izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums (Balvu – Rēzeknes ceļš) un pakalpojumu
(vidusskola, sociālās aprūpes centrs, aptieka u.c.) pieejamība.
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1.7.2. Nozīmīgāko apdzīvoto vietu raksturojums
Saskaľā ar pašvaldības apstiprināto ciemu sarakstu, Rugāju pagasta teritorijā ir 65
apdzīvotās vietas (skat.bciemu sarakstu 1. pielikumā un 10. att. ). Saskaľā ar pētījumu
„Latvijas apdzīvotās vietas‖19, Rugāji ir ievērtēts lielciema statusā, Tikaiľi –
vidējciema, Stradi un Medľi – mazciema statusā, pārējās apdzīvotās vietas – skrajciema
statusā.
12.att. Rugāju pagasta apdzīvojuma struktūra

Apzīmējumi
lielciems
vidējciems
mazciems
skrajciems
Liela daļa no ciemiem šobrīd ir tikai vēsturiskas apdzīvotās vietas, kurās uz šo dienu
iedzīvotāju skaits ir ļoti neliels (piemēram – Bērzulejas ciemā ir apdzīvota 1 ēka, dzīvo
1 iedzīvotājs). Kā blīvi apdzīvota vieta teritorijas plānojumā tiek ievērtēts tikai Rugāji
ciems.

19

Turlaijs, Milliľš, Rīga, 1998.g.
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Teritorijai kopumā raksturīga dispersa apdzīvojuma struktūra un mazs iedzīvotāju
blīvums- viens no zemākajiem blīvuma rādītājiem Balvu rajonā- 5,8 iedzīvotāji uz l km2.
Lauku viensētās dzīvo 40% no visiem Rugāju pagasta iedzīvotājiem.
1.7.3. Nozīmīgāko apdzīvoto vietu raksturojums
Rugāju ciems
Rugāju ciems atrodas pagasta centrā, ceļu krustpunktā. Rugāju ciems ir Rugāju
pagasta administratīvais centrs un lielākā apdzīvotā vieta pagastā. Ciema attīstības
potenciālu nosaka izdevīgā atrašanās vieta pagasta centrālajā daļā, Balvu – Rēzeknes
ceļa malā.
Izdevīgā dislokācija un attīstītais ceļu tīkls nodrošina labu pagasta centra
sasniedzamību un vietējo pakalpojumu pieejamību.
Faktori, kas nosaka Rugāju ciema telpisko organizāciju, plānošanas apstākļus un
attīstības priekšnoteikumus, ir ciema esošā funkcionālā organizācija un telpiskā
kompozīcija, apbūves un nekustamo īpašumu struktūra, vides, tostarp būvvides
kvalitāte, dabas apstākļi (teritorijas reljefs, veģetācija, ģeoloģiskie apstākļi) un
teritorijas attīstības potenciāls – iespējas izaugsmei kā dzīves un/ vai darba vietai,
pakalpojumu un sabiedriskās dzīves centram. Rugāju ciema plānojuma priekšlikumi
izstrādāti, pamatojoties uz šo apstākļu analīzi.
Rugāju ciema funkcionālā organizācija un apbūves raksturs
Rugāju ciemam ir izteikti lineāra telpiskā struktūra, kuras noteicošais elements ir
galvenā ass – autoceļš Kapūne - Balvi. Ciema apbūve vēsturiski veidojusies gar ceļu,
kas pilda arī ciema galvenās ielas funkciju. Asfaltētais ceļš nodrošina labus sakarus ar
Balvu pilsētu, kas ciema iedzīvotājiem ir galvenā periodisko pakalpojumu sniegšanas
vieta.
Rugāju ciemam ir sena vēsture un tā atspoguļojas arī tā būvvidē. Ciema senākā
dzīvojamā apbūve ir raksturīgs Latgales apdzīvoto vietu (miestu) paraugs. Nelielās
koka ēkas izkārtotas pārsvarā vienotā frontē gar galveno ielu, veidojot savdabīgu,
tikai šai vietai piemītošu ritmu un noskaľu. Ciema centram piemīt mājīgs raksturs un
humāns mērogs. Rugāju pievilcību vairo arī Vārnienes upes meandrs – upe caurvij
visu ciema teritoriju, bagātinot būvvidi ar gleznainu dabas fonu. Attālāk no centra
esošā apbūves struktūra kļūst irdenāka; ir iespējas to padarīt kompaktāku
intensificējot apbūvi.
Ciemata apbūves raksturs fotofiksācijās raksturots teritorijas plānojuma II daļas
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4. pielikumā.
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13.att.
Ciema iekšējo ceļu (ielu) struktūra ir
vienkārša. Apbūve grupējas gar
galvenajām brauktuvēm ciemā.
Kompaktā, vēsturiskā apbūve ciema
centrālajā daļā veido vienotu fronti,
kas organizē Rugāju plānojuma
audumu un piešķir ciemam savdabīgu
raksturu.

14. att. Ciema teritorijas esošais
zonējums nav sareţģīts. Apbūve
izkārtota abpus autoceļam, veidojot
izteikti lineāru struktūru.
Autoceļa austrumu pusē ar ciemu
robeţojas lauksaimniecības teritorijas
ar atsevišķām viensētām.

15. att. Par ciema dabisko robeţu
lielākajā tā daļā var uzskatīt Vārnienes
upi, kuras gleznainā meandra caurvij
Rugājus līdztekus ceļam, bagātinot
ainavu.
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Dzīvojamā apbūvē dominē vienģimeľu dzīvojamās mājas. Lielākā dzīvojamās
apbūves teritorija atrodas ciema centrālajā daļā. Lielākā daļa ēku ir tipveida vienstāva
un pusotra stāva savrupmājas, bet gar ceļu izvietojusies interesanta, Latgalei
raksturīga koka apbūve. Apbūves struktūra, attālinoties no kompaktā centra, ir visai
„irdena‖ un neviendabīga – starp kompaktāk apbūvētiem kvartāliem ir samērā lielas
neapbūvētas teritorijas.
16.att.
Dzīvojamās
apbūves
izvietojums
Rugāju
ciemā

Apzīmējumi
Savrupmāju apbūves teritorijas
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku grupa

Jaunas apbūves teritorijas plānojumā paredzēts attīstīt saistībā ar esošo blīvo
apbūvi, turpinot vienģimeņu apbūves tipu ciema Z un DA daļā.
•

Jaunas daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas plānojumā konkrēti netiek
ievērtētas, taču, veidojoties attiecīgam pieprasījumam, šāda rakstura apbūves
attīstība ir atļauta Rugāju ciemata teritorijā, izstrādājot detālplānojumu.
•
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Ražošanas sektors Rugāju ciemā savulaik veidots piemērotās vietās – ciema nomalēs,
pietiekami attālu no sabiedriskās un dzīvojamās apbūves. Līdzīgi kā citās lauku
pašvaldībās, padomju laika saimniecisko objektu teritorijas izmantošanas intensitāte
šobrīd ir salīdzinoši zema un nākotnē, ľemot vērā teritorijas novietojumu attiecībā pēc
ekonomisko aktivitāšu centriem, neprognozējas straujš prasījuma pieaugums pēc šāda
rakstura teritorijām. Vērienīgākā saimnieciskā darbība notiek tikai bijušo darbnīcu
teritorijā (ciemata ZA daļā) – darbojas kokapstrādes uzľēmums un remontdarbnīcas.
Ľemot vērā novietojumu attiecībā pret ceļiem un inţenierkomunikāciju
nodrošinājumu, Rugāju ciema un tā tuvumā esošās raţošanas rakstura teritorijas ir
vērtējamas kā potenciālas, kurās nākotnē iespējams attīstīt gan raţošanas, gan
darījumu objektus.
17.att.
Ražošanas
teritorijas
Rugājos
(apzīmētas ar
violetu slīpu
svītrojumu)

Atbilstoši turpmākajam izmantošanas veidam (plānotā (atļautā) izmantošana),
teritorijas tiek noteiktas ar jauktu funkciju – ražošanas un tehnisko objektu apbūves
teritorijas, sekundārajā izmantošanā - arī darījuma rakstura objektu attīstībai. Ņemot
vērā esošo teritoriju platības, jaunas ražošanas teritorijas ciema robežās netiek
ievērtētas.
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Sabiedriskais centrs
Rugāju ciema sabiedrisko un komercpakalpojumu klāsts ir atbilstošs esošajam
pieprasījumam un salīdzinot ar citām Balvu rajona apdzīvotām vietām – plašs
(vidusskola, sociālās aprūpes centrs, interneta kafejnīca, autoremontdarbnīca,
automašīnu mazgātuve u.c.). Ciema administratīvais un sabiedriskais centrs ir
kompakts – tas izvietojies visai nelielā zonā abpus galvenajai ielai. Tikai daţi
sabiedriski nozīmīgi objekti, piemēram, baznīca atrodas savrup, bet tie ir „uzvērti‖ uz
ciema galvenās ass. Ciema turpmākajā attīstībā plānots pilnveidot ciema sabiedriskā
centra kompakto raksturu, esošai apbūvei abpus galvenajai ielai brīvi ļaujot funkcijas
maiľu darījumu u.c. pakalpojumu sfēras objektu izveidei.
18.att.
Sabiedrisko
un
darījumu funkciju
izvietojums Rugāju
ciemā.
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Ņemot vērā situāciju un attīstības priekšnosacījumu, tuvākajā laikā nevar
prognozēt radikālu dzīvojamās apbūves ekspansiju ciema teritorijā, ievērojamu
funkciju klāsta vai darba vietu skaita pieaugumu. Līdz ar to plānojuma
priekšlikumi ir fokusēti uz ciema telpiskās organizācijas, arhitektoniskās
kompozīcijas un dzīves vides sakārtošanu, tās kvalitātes paaugstināšanu ar mērķi
veidot ciemu kā pievilcīgu, sakārotu dzīves vietu.
Rugāju ciems tiek skatīts kā kompakta, labi organizēta, labiekārtota apdzīvotā
vieta, kas nodrošina vietējos iedzīvotājus ar ikdienas pakalpojumiem un pilda
pagasta centra funkcijas. Ievērojot šādus apsvērumus, ir noteikta ciema robeža,
vienlaicīgi jāatzīmē, ka tuvākajā laikā neprognozējas ievērojama apbūvēto
teritorijas palielināšanās.

1.8. Infrastruktūra
1.8.1. Ceļu tīkls
Ceļu tīkls pagasta teritorijā ir vienmērīgi izvietots un ir vērtējams kā pietiekami
attīstīts. Sasaisti ar apkārtējām teritorijām nodrošina valsts 1.šķiras autoceļi: Rēzekne
- Gulbene (P36), Balvi – Kapūne (P47), Kārsava- Tilţa- Dubļukalns (P-48) un valsts
2.šķiras autoceļi: Pokrata – Lazdukalns (V464), Balvi – Teternieki – Upetnieki
(V466), Lukstiľi – Teteri (V484), Gariesili – Pokrata (V 485), Rugāji – Ranguči
(V488), Lubāna – Upetnieki (V842).
Pašvaldības ceļu kopgarums20 sastāda 141.686 km. Ar asfalta segumu klāto ceļu
īpatsvars ir neliels (skat.„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.
pielikumā Pašvaldības ceļu un ielu sarakstu).
Ceļu tīkla blīvums pagasta teritorijā ir vērtējams kā optimāls. Pašvaldības ceļu
uzturēšanu tehniskā kārtībā veicina pašvaldības nodrošinājums ar nepieciešamo
tehniku, kā arī smilts/grants ieguves vietu esamību pagasta teritorijā.
Galvenās problēmas ceļu attīstības jomā ir saistītas ar nepietiekamo
finansējumu ceļu ikdienas uzturēšanai un seguma uzlabošanai kā valsts tā
pašvaldības ceļiem.
Saskaņā ar a/s „Latvijas valsts ceļi” sniegto informāciju, jaunu valsts
autoceļu būvniecība Rugāju pagasta teritorijā tuvāko 10 gadu laikā nav paredzēta.
Valsts ceļam Balvi - Teteri- Upetnieki nākotnē paredzēta ceļa rekonstrukcija ar
melnās segas izbūvi.
Esošā finansējuma ietvaros, jaunu pašvaldības ceļu izbūve Rugāju pagasta
teritorijā netiek plānota.

20

Latvijas Valsts ceļi informācija uz 10.09.2004.
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Detalizētas prasības ceļu infrastruktūras ekspluatācijas nodrošināšanai, kā
arī jaunu ceļu izbūvei ir definētas plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” apakšsadaļā 3.15. „ Satiksmes infrastruktūras teritorijas” un
apakšadaļā 3.20. 2.1. „Aizsargjoslas ap autoceļiem”.

1.8.2. Elektroapgāde
Rugāju pagasta teritorija atrodas VAS ―Latvenergo‖ filiāles ― Ziemeļrietumu
elektriskie tīkli‖ Balvu elektrisko tīklu rajona apkalpes teritorijā.
Pagasta teritorija ir elektrificēta. Patērētāju vajadzībām teritorijā ir izbūvētas 20 kV,
0,4 kV elektropārvades līnijas un 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas (TP).
Esošais elektroapgādes tīklu izvietojums un pieejamās jaudas nodrošina esošo
elektroenerģijas patērētāju pieprasījumu un neierobeţo jaunu pieslēgumu veidošanu.
Elektroapgādes modernizācijas pasākumu ietvaros notiek pakāpeniska pārvades tīklu
nomaiľa, ľemot vērā konkrēto līniju nolietojumu, rekonstrukcijas darbus pamatā
veicot esošajās trasēs.
Elektropārvades līniju un transformatoru izvietojums ir parādīts kartē M 1: 10 000
„Teritorijas plānotā (atļautā)izmantošana”.
Saskaņā ar a/s „Latvenergo” sniegto informāciju21, Rugāju pagasta teritorijā
tuvākajos gados nav plānotas būtiskas izmaiņas - paredzams esošo tīklu un
transformatoru punktu uzturēšanas remonts. Jaunu elektroapgādes tīklu izbūve
tiek veikta atbilstoši lietotāju pieprasījumiem un saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.145 (11.12.2002.)
apstiprināto “Elektrotīkla pieslēguma maksas noteikšanas metodiku”. Jaunu 20
kV maģistrālo līniju pārbūve, kam būtu nepieciešams ievērtēt jaunas teritorijas,
nav plānota.
Esošo elektropārvades līniju un transformatoru punktu remonts veicams
periodiski, t.i., reizi 6 gados, saskaņā ar LEK 002. Jaunu 0,4 kV līniju (kabeļu vai
gaisvada piekarkabeļu) izbūve tiek veikta pēc esošo līniju nolietošanās vai
saskaņā ar “Metodiku par jaunu patērētāju pieslēgšanu”.
Lai nodrošinātu esošo elektroapgādes tīklu un objektu ekspluatāciju, esošajām
0,4kV un 20kV līnijām teritorijas plānojumā tiek noteiktas aizsargjoslas, kuras ir
spēkā saskaņā ar Aizsargjoslu likuma un MK 20.10.1998 noteikumu. Nr.415
“Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika”
prasībām..
Detalizētas prasības un nosacījumi elektroapgādes tīklu rekonstrukcijai un
jaunai tīklu izbūvei ietverti teritorijas plānojuma daļā „Teritorijas apbūves un
21

Limbaţu ETR nosacījumi plānojuma izstrādei no 23.01.2004.
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izmantošanas noteikumi” sadaļā „2.10.2. Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai,
siltumapgādei, elektroapgādei un sakaru apgādei” un sadaļā 3.20.” Aizsargjoslas”.
1.8.3. Sakaru apgāde
Telekomunikāciju pakalpojumus Rugāju pagasta teritorijā nodrošina SIA
―Lattelekom‖ un mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji („Latvijas Mobilais telefons‖).
Pagasta teritorija atrodas SIA ―Lattelekom‖ Tīklu daļas Tīklu uzturēšanas daļas
Vidzemes reģiona nodaļas apkalpes teritorijā.
Ar analogajiem telefonsakariem ir nodrošināts lielākais īpatsvars mājsaimniecību.
Vietējās centrāles (ATC) ietilpība, salīdzinot ar noslogojumu, vērtējama kā
pietiekama. Analogo sakaru kvalitāte Rugāju pagasta teritorijā vērtējama kā
līdzīga citām Balvu rajona lauku teritorijām. Interneta iezvanpieeja ir iespējama no
visām pagasta analogajām telefona līnijām, tikai līnijas parametri nosaka
iezvanpieejas darbības ātrumu. Maģistrālo sakaru tīklu izvietojums parādīts kartē
„Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ar mēroga 1:10 000 precizitāti.
Mobilo sakaru pārklājums vērtējams kā apmierinošs. Pagasta teritorijā atrodas SIA |
LMT īpašums ar sakaru būvēm (radiotorni un konteineru) zemes īpašumā
„Sakarnieki‖ (kadastra Nr. 3874 012 0289)22. Citu mobilo sakaru sniedzēju
infrastruktūras objekti pagasta teritorijā neatrodas un turpmākajos gados to izveide
nav plānota23.
Turpmāko gadu laikā Rugāju pagasta teritoriju neskar jaunu maģistrālo
telekomunikāciju objektu izbūve.
•

Jaunu sakaru tīklu un objektu izbūve realizējama, saskaņā ar konkrētu klientu
pieprasījumu attiecīgo pakalpojumu piegādei.
•

Sakaru komunikāciju ekspluatācijas nodrošināšanai jāievēro „Aizsargjoslu
likuma” un MK apstiprināto aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības. Detalizēti
nosacījumi sakaru infrastruktūras objektu izbūvei ietverti plānojuma II nodaļā
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” sadaļā 2.10.2. Prasības
ūdensapgādei, kanalizācijai, siltumapgādei, elektroapgādei un sakaru apgādei” un
sadaļā 3.20.2.2. „Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām”.
•

Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli ierīkojami un izbūvējami, atbilstoši
MK apstiprinātajiem „Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības
noteikumiem” (MK not. Nr. 496).
•

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

22
23

SIA ―LMT‖ informācija Balvu rajona teritorijas plānojuma izstrādei no 26.10.2004.
SIA ―TELE- 2‖ informācija Balvu rajona teritorijas plānojuma izstrādei no 26.10.2004
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Iekšējie telefonizācijas darbi jāveic ēkas un teritorijas saimniekam, saskaņā ar
noslēgto robežlīgumu.
•

Jaunajām un rekonstruējamām ēkām jāsaņem tehniskie noteikumi no Lattelekom
SIA.
•

1.8.4. Ūdens apgāde un kanalizācija24
Rugāju pagastā centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus nodrošina
pagasta dzīvokļu komunālā saimniecība. Centralizēti pakalpojumi ir pieejami
apdzīvotās vietās Rugāji, Tikaiľi, Stradi. Ūdenssaimniecības jomas raksturojums
sniegts 13. tabulā.
13. tabula
Apdzīvotās
vietas
nosaukums
Rugāju
ciemats

Centralizēti pieslēgto
iedzīvotāju skaits
Ūdensapgādes sistēmai~ 400 iedz.,
kanalizācijas sistēmai
~208 iedz.

Ūdens
ieguve,
2003.g.,m3
19 434

Tikaiľu
ciems

Ūdensapgādes sistēmai
~ 70 iedz., kanalizācijas
sistēmai ~ 40 iedz.

1131

Stradu ciems

Ūdensapgādes sistēmai~40 iedz., kanalizācijas
sistēmai ~30 iedz.

437

Tīklu garums,
km

Ūdensapgādes
sistēma

Kanalizācijas
sistēma

Ūdensapgādes~2,67 km,
kanalizācijas~2,38 km

Centralizēta bez
attīrīšanas

Ūdensapgādes0,58 km,
kanalizācijas
0,56 km
Ūdensapgādes0,13 km,
kanalizācijas
0,30 km

Centralizēta bez
attīrīšanas

Centralizēta ar
bioloģisko
attīrīšanu,
vidusskolaicentralizēta ar
mehānisko
attīrīšanu
Centralizēta bez
attīrīšanas

Centralizēta bez
attīrīšanas

Centralizēta bez
attīrīšanas

Pašvaldības pārziľā ūdensapgāde Rugāju ciemā tiek nodrošināta vidusskolai,
pirmsskolas izglītības iestādei, 3 tirdzniecības iestādēm, daudzdzīvokļu mājām un
nelielai daļai privātmāju. Lokāla ūdensapgāde ir izbūvēta piensaimniecības jomas
uzľēmumam ―Linda‖ kā arī atsevišķiem citiem uzľēmumiem.

24

raksturojums sniegts saskaľā ar ūdensapgādes rekonstrukcijas projekta tehniski ekonomiskā
pamatojuma (TEP) ietvaros apkopoto informāciju
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Akas dziļums, m

Atļautais ūdens ieguves
daudzums m3/gadā

Īpatnējais debits l/c

Maksimālais
pieļaujamais debits, l/s

Funkcionālā nozīme

―Rugājicentrs‖, DB
7268
―Rugāju
vidusskola‖- DB
7269
―Tikaiľi‖- DB
7293
―Stradi‖- DB
14158

Izbūves gads

Akas
nosaukums, Nr./
atrašanās vieta

Iegūtais ūdens daudzums
gadā, m3

14. tabula Ūdens ieguves vietu un apjomu raksturojums

1982.

60

17120.0

0.3

3.0

Darba

13532

1967.

50

9800.0

0.16

3.0

Darba

3518

1969.

50

2920,0

0,3

3,3

Darba

1131

1967.

50

1840,0

1,0

3,0

Darba

437

Rugāju ciemā pastāv divas ūdensapgādes sistēmas:
1) Rugāju centra sistēma (aptver ~700 iedzīvotājus),
2) Rugāju vidusskolas sistēma (aptver 40 iedzīvotājus, vidusskolu (~300
skolnieki, 50 skolotāji).
Pārējie iedzīvotāji ūdeni ľem no personīgajām grodu akām.
Rugāju ciemā pastāv divas kanalizācijas sistēmas:
1) Rugāju centra kanalizācijas sistēma (apkalpo 208 iedzīvotājus),
2) Rugāju vidusskolas kanalizācijas sistēma-pieslēgta tikai vidusskola.
Apmēram 400 iedzīvotāji notekūdeľus novada vai nu septiskajās tvertnēs, vai
izsmeļamajās bedrēs.
Tikaiņos pastāv tikai viena ūdensapgādes sistēma, pie kuras pieslēgti ~ 70 iedzīvotāji
un viena kanalizācijas sistēma, pie kuras pieslēgti ~ 40 iedzīvotāji.
Stradu ciemā pastāv viena ūdensapgādes sistēma, pie kuras pieslēgti ~ 40 iedzīvotāji
un viena kanalizācijas sistēma, pie kuras pieslēgti ~ 30 iedzīvotāji.
Problēmjautājumu vidū ir jāatzīmē notekūdeľu attīrīšanas iekārtu stāvoklis Rugāju
ciemā, jo notekūdeľiem tiek veikta tikai mehāniskā attīrīšana un notekūdeľi bez
bioloģiskās attīrīšanas nonāk Vārnienes upē. Savukārt Stradu ciematam un Tikaiľu
ciematam patreiz vienīgā notekūdeľu attīrīšana notiek esošajos septiķos, kuri praktiski
nefunkcionē, tāpēc ūdeľi pamatā bez attīrīšanas tieši nonāk apkārtējā vidē.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija ir iekļauta ūdensapgādes
rekonstrukcijas projekta prioritāro pasākumu skaitā.
•
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Tikaiņos ūdensapgādes sistēmas izbūves gads 1978.-1981., ūdensapgādei tiek
izmantota artēziskā aka (DB Nr 7293). Aka atrodas ciemata rietumu daļās, apmēram
15 m no ciemata ūdenstorľa. Ēkai nepieciešams veikt gan ārējo, gan iekšējo remontu,
jāveic ēkas siltināšana, kā arī jānomaina jumta konstrukcija un segums. Nomaināma
būtu arī visas elektroinstalācija. Artēziskā aka ekspluatācijā ir kopš 1967.gada.
artēziskās akas galvas daļa, caurules un noslēgarmatūra ir korodējusi. Padeves caurulē
uzstādīts mehāniskais ūdens skaitītājs. Artēziskās akas telpā ir uzstādīts tērauda
hidroflors, ar kura palīdzību tiek nodrošināts spiediens ūdensvada tīklā.
Tikaiľu ūdensapgādes sistēmā ir viens ūdenstornis, kurš atrodas netālu no artēziskās
akas. Ūdenstorľa stāvoklis ir neapmierinošs, tas ir nolietojies. Kā ūdens uzkrāšanas
spiediena nodrošināšanas rezervuāri tiek izmantoti hidrofori.
Tikaiľu ciema kanalizācijas sistēma izveidota 1978.-1981.g. stāvoklis ir
neapmierinošs. Rekonstrukcijas darbi nepieciešami kanalizācijas skatakām, jo patreiz
to stāvoklis ir visumā neapmierinošs. Tikaiľu ciemā notekūdeľu attīrīšanas ietaišu
nav. Neattīrīties notekūdeľi tiek novadīti uz upi Palaciľu.
Rugājos ūdensapgādes sistēmas artēziskā aka ―Rugāji- centrs‖- DB 7268 atrodas
ciemata centrālajā daļā, apmēram 20 m no ciemata ūdenstorľa. Akas ēkai
nepieciešams veikt gan ārējo, gan iekšējo remontu, jāveic ēkas siltināšana, kā arī
jānomaina jumta konstrukcija un segums. Nomaināma būtu arī visa elektroinstalācija.
Otra artēziskā aka ―Rugāju vidusskola‖- DB 7269 atrodas pie Rugāju vidusskolas
apmēram 40 m no skolas ēkas. Ēkai nepieciešams veikt gan ārējo, gan iekšējo
remontu, jāveic ēkas siltināšana, kā arī jānomaina jumta konstrukcija un segums.
Nomaināma būtu arī visa elektroinstalācija. Turpmāk plānots šo artēzisko aku
neizmantot.
Ciema Rugāji ūdenstorľa stāvoklis ir neapmierinošs, tas ir nolietojies. Patreiz
ūdenstornis netiek lietots un arī perspektīvā nav paredzēts to lietot. Kā ūdens
uzkrāšanas spiediena nodrošināšanas rezervuāri tiek izmantoti hidrofori. Hidroforu
tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tie ir vietām stipri korodējuši, kā arī tehniski tie
ir novecojuši. Ūdensvada tīklu kopgarums ciematā sasniedz 2,67 km. Maģistrālie tīkli
un ūdensvada akas ir neapmierinošā stāvoklī, ūdensvada sistēma ir uzbūvēta bez
piesaistēm, caurules aizsērējušas, nav tīrītas, katru gadu notiek ūdens noplūdes
(cauruļu sadures vietas, noslēgarmatūra, cauruļvada plīsumi), noslēgarmatūras
(ventiļi, aizbīdľi) funkcionēšana ir ierobeţota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas,
ūdensapgādes sistēmu iespējams noslēgt tikai aizbīdľu akās un daţu daudzdzīvokļu
māju pagalmos.
Rugāju ciema kanalizācijas sistēma izveidota no 1978.-1981.g. Cauruļvadu garums
kopā- 2380 m. Rugāju ciematā pārsvarā ir pašteces kanalizācijas tīkli, tikai
notekūdeľu padošanai uz attīrīšanas iekārtām BIO-200 ir izbūvēta notekūdeľu
pārsūknēšanas stacija. Pašteces kanalizācijas tīklu stāvoklis ir apmierinošs, avārijas
notiek reti. Ir atsevišķi posmi, kur būtu jāveic tīklu skalošana. Posmi, kuros regulāri
notiek avārijas, būtu jārekonstruē. Rekonstrukcijas darbi būtu nepieciešami
kanalizācijas skatakām, jo patreiz to stāvoklis ir visumā neapmierinošs.
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Visi lietusūdeľi no asfalta teritorijām tiek novadīti novadgrāvjos vai pa reljefu uz
zemākajām reljefa vietām, kur infiltrējas gruntī. Tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas tiek
ievērotas.
Notekūdeľu plūsmas mērītājs nav uzstādīts. Rugāju ciematā reljefa atzīmes krituma
dēļ notekūdeľu padevei uz notekūdeľu attīrīšanas ietaisēm ir izbūvēta kanalizācijas
sūkľu stacija Lubānas ielas KSS. KSS kopumā ir neapmierinošā stāvoklī, nav
rezerves sūkľa avārijas situācijām. Perspektīvā nebūtu lietderīgi ieguldīt lielus
līdzekļus KSS rekonstrukcijā, tā vietā būtu izbūvējama jauna KSS, ar atbilstošu jaudu
patreizējai situācijai ciematā.
Ūdensapgādes modernizācijas projekta rezultātā apdzīvotajās vietās Rugājos,
Tikaiņos un Strados ir plānots:
Rugāju ciematā - izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jo esošās reāli
nefunkcionē atbilstoši tehnoloģijai un nav lietderīgi tās rekonstruēt. Jaunās
attīrīšanas iekārtas plānots izvietot esošo attīrīšanas iekārtu teritorijā. Centralizētai
notekūdeņu attīrīšanai tiks pieslēgta vidusskola. Vārnienes upē nonāks vides prasībām
atbilstoši attīrīti kanalizācijas notekūdeņi.
•

•

Stradu ciematam un Tikaiņu ciematam ir plānota septiķu rekonstrukcija.

Notekūdeņu un kanalizācijas ūdeņu savākšanā no mājsaimniecībām, iestādēm un
uzņēmumiem apdzīvotās vietās, bet kuriem pieslēgšanās centralizētiem tīkliem nav
ekonomiski izdevīgi, tiek izvirzīta prasība nodrošināt to pagaidu uzkrāšanu
izsmeļamās, pret filtrāciju nodrošinātās krājbedrēs, un regulāri izvest uz ciema
attīrīšanas iekārtām.
•

Ūdensapgādes jomā ir paredzēts rekonstruēt artēzisko aku un izbūvēt ūdens
atdzelžošanas staciju Rugājos. Turpmāko projekta etapu realizācijas gaitā – arī
ūdensapgādes tīklu nomaiņa.
•

Esošā un plānotā ūdensapgādes infrastruktūra apdzīvotajās vietās atspoguļota
grafiskajā materiālā, kartēs M 1: 5000 (Rugāju ciema inženiertehniskā apgāde,
Tikaiņu inženiertehniskā apgāde, Stradu inženiertehniskā apgāde).
•

Detalizētas prasības ūdensieguves vietu ierīkošanai, uzturēšanai un ūdens resursu
aizsardzībai noteiktas plānojuma II daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, sadaļās 2.11. „Prasības ūdensņemšanas vietām” ,, 3.20.
„Aizsargjoslas”.
1.8.5. Siltumapgāde
Pagasta teritorijā nav centralizētas siltumapgādes sistēmas. Daţādu ēku siltumapgādei
tiek izmantots cietais kurināmais, galvenokārt malka (skat. situācijas raksturojumu
sadaļā 17.3. „Apdzīvojuma struktūra. Apdzīvoto vietu raksturojums”). Ľemot vērā
sociāli ekonomisko situāciju, konkrēti risinājumi tās atjaunošanai turpmākajos 12
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gados netiek ievērtēti. Pašvaldība nodrošina pašvaldības iestāţu (skola, pirmsskolas
izglītības iestāde, sociālās aprūpes centrs) apkuri.
Šobrīd kā optimālākais risinājums tiek vērtēta apkures sistēmas izveide un uzturēšana
katrai konkrētai daudzdzīvokļu mājai.

1.9. Sociālā infrastruktūra

Rugāju vidusskola
Sporta zāle
Rugāju novada muzejs
Rugāju vidusskolas internāts
Rugāju vidusskolas stadions
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Vārpiľa‖
Balvu mūzikas skolas Rugāju
nodaļa
Aptieka „Jaunais Jumis‖, SIA
Sociālās aprūpes centrs
Rugāju Tautas nams
Rugāju I bibliotēka
Rugāju II bibliotēka
Rugāju parks (estrāde)
Rugāju pagasta padome
Pasta nodaļa Medņi
Pasta nodaļa Upetnieki
Pasta nodaļa Strazdiņi
Pasta nodaļa Rugājos

1936.g. Fiziskā stāvokļa
koeficients (Ks) 2002.g. –
0,75
Tiek celta kā vidusskolas
piebūve
1999.g.
1973.g.
1987.g. Fiziskā stāvokļa
koeficients (Ks) 2003.g. –
0,85
1987.g.
1935.g.
1936.g.
1958.g.
1934.g.
Fiziskā stāvokļa
koeficients (2000.g. – 0,90
1989.g.
1972.g.
1934.g.

Turpmākās
izmantošanas ieceres;
būtiskākās vajadzības

jums 2004.gadā

Plānotā ietilpība
(skolēnu skaits,
skatītāju vietu
skaits kultūras
zālē vai tml.)
nama
Noslogo-

Objekta
nosaukums

Objekta
uzcelšanas gads, esošais
tehniskais stāvoklis

Rugāju pagasta tertorijas nodrošinājums ar sociālās infrastruktūras objektiem
vērtējams kā pietiekams.Plānojumā tiek paredzēts saglabāt zemes reforma mērķiem
piešķirtās teriorijas sabiedriskiem mērķiem.
15.tabula
Sociālās infrastruktūras objekti.

229

Uzturēšanas
jāpabeidz izbūve

120

33

140

15

uzturēšana
uzturēšana
nepieciešams aprīkojums
uzturēšana

13

uzturēšana
uzturēšana
Nepieciešama ēkas
renovācija
Nepieciešama jauna ēka
uzturēšana
uzturēšana
uzturēšana
nepieciešams zāles remonts
uzturēšana
uzturēšana
uzturēšana
uzturēšana
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1.10. Zemes vērtību zonējums
Saskaľā ar VZD informāciju25, Rugāju pagasta teritorijā uz 2005.g. bija izdalītas
divas zemju vērtību zonas.
1.zona- Rugāju pagasta centrs ar Rugāju ciemu un tam piegulošo teritoriju. Zonā ir
ietverts ciemata centrs ar vienģimeľu un divģimeľu dzīvojamo ēku apbūvi,
daudzdzīvokļu māju apbūvi, darījumu iestāţu apbūvi un sabiedriskās nozīmes objektu
apbūvi. Dzīvojamās ēkas būvētas pagājušā gadsimtā no 30-tajiem līdz 40-tajiem
gadiem. Zonas robeţas noteiktas pēc inţeniertehniskā nodrošinājuma un ievērojot
pašreizējo apbūvi, un pēc iespējas tā tika atdalīta no lauksaimniecības un
meţsaimniecības zemēm. Pirmajā zonā atrodas nozīmīgākie sociālās infrastruktūras
objekti ( pagasta padome, bibliotēka, pasta nodaļa, vidusskola, mūzikas skolas filiāle,
muzejs, divas baznīcas, veikali, kafejnīca, doktorāts, sociālās aprūpes centrs, aptieka,
VMD Rugāju meţniecība, degvielas uzpildes stacija), kā arī ciema teritorijā esošās
raţotnes (kokzāģētavas) teritorijas. Zonas bāzes vērtība noteikta 0,10 Ls/m2. Zonas
ietvaros bāzes vērtība ir vienāda visiem nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem,
izľemot sabiedriskas nozīmes objektu teritorijām, kuru noteiktā vērtība ir zemāka 0.05 Ls/ m2
2.zona- Rugāju pagasta pārējā teritorija. Zonā galvenais zemes lietošanas mērķis ir
lauksaimniecība. Šajā zonā nav lauku apbūves zemes paaugstinošu faktoru un ir
zemāks sociālais prestiţs. Zonas zemes bāzes vērtība 0,05 Ls/m2 noteikta kā rajona
tipiskā individuālās apbūves zemes cena. Atšķirības bāzes vērtību zonās ir
atspoguļotas 13. tabulā.
13.tabula
Balvu rajona Rugāju pagasta lauku apbūves zemes vērtību zonējuma zemes bāzes
vērtības (Ls/m2)

0,05

0,01

0,01

2

0,01

0,01

0,01

platība m²
10 000 >10 000
0,05
0,01

platība m²
10 000 >10 000
0,10
0,01

0,03

0,01

0,05

Pārējie objekti

0,05

1

Inţeniertehniskās apgādes
tīkli un objekti

0,05

X

X

X

X

X

0,01

0,10

0,01

0,01

0,01

0,05

0,01

0,01

Satiksmes infrastruktūras
objekti

0,01

X

Rūpniecības objekti

Darījumu iestāţu un
komerciāla rakstura
apbūve
0,10

X

Sabiedriskas nozīmes
objekti

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

Vienģimenes un
divģimeľu dzīvojamo
māju apbūve

0,10

Zvejniecība

X

Ieguves rūpniecība

X

0,01

platība m²
2000
>2000
0,10
0,01

Lauksaimniecība

Zemes vērtību zonas Nr.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupu kodi

0,01

25

Lauku apbūves zemes vērtību zonējuma apraksts‖, VZD Latgales reģionālā nodala,
2002.gads
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2. nodaļa.
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES
RUGĀJU PAGASTA VĒRTĪBAS
pagasta iedzīvotāji,
attīstīta uzľēmējdarbība, čakli zemnieki ,
izglītības iestādes - vidusskola, bērnudārzs ,
tautas nams, parks ar estrādi, bibliotēka, muzejs
ekoloģiski tīra daba - meţi, ūdeľi ,
rekreācijas resursi,
kultūrvēsturiskie objekti,
dabas aizsargājamie objekti.
RUGĀJU PAGASTA TERITORIJAS PRIEKŠROCĪBAS, SALĪDZINOT AR
APKĀRTĒJĀM TERITORIJĀM
laba satiksme ar tuvējām pilsētām – Balviem, Rēzekni, Alūksni u.c.,
tuvums rajona centram Balvu pilsētai,
laba sociālā situācija,
ģeogrāfiskais stāvoklis, autoceļu krustpunkts,
asfaltēts ceļš,
lielas meţu platības,
pietiekami ūdens resursi – upes, ezeri.
PAGASTA ATPAZĪSTAMĪBA TUVĀKAJĀ APKĀRTNĒ
(REĢIONĀ, LATVIJĀ)
ar savu izaugsmi, attīstību un sakoptību,
ar rajona, pagasta un republikas nozīmes pasākumiem,
ar pagasta priekšsēdētāju un uzľēmīgiem, enerģiskiem, darboties gribošiem,
komunikabliem cilvēkiem,
karjers, ezeri,
viens no lielākajiem pagastiem republikā (astotais), lielākais rajonā.

RUGĀJU PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA
(RUGĀJI 2017.GADĀ)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

sakopta katra sēta,
noasfaltēti ceļi,
tūrisma takas uz apskates objektiem,
jauni uzľēmumi, darbavietas,
skaists, liels kultūras nams,
sakārtoti īpašumi,
vidusskola ar vairāku arodu apgūšanas iespējām,
uzlabota sociālo un komunālo pakalpojumu sniegšana,
sakārtots ciemats.
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III nodaļa.
TERITORIJAS TURPMĀKĀS IZMANTOŠANAS
RISINĀJUMI
Rugāju pagasta teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana definēta, ľemot vērā
sekojošus aspektus:
• esošā situācija (zemes lietojuma veids, līdzšinējā izmantošana),
• likumdošana, valsts institūciju nosacījumi,
• ekonomiskā situācija, notiekošie procesi Latvijā un reģionā,
• esošo valsts mēroga, nozaru, reģiona, rajona plānojumu nosacījumi,
• zemes īpašnieku, teritorijas iedzīvotāju, politiķu vēlmes un redzējums par
vēlamo situāciju nākotnē.
Rugāju pagasta teritorijas novietojums Latvijas nomalē, Ziemeļlatgalē, šodienas
sociāli ekonomiskā situācija nosaka nepieciešamību teritorijas plānojumā ietvert
saimnieciskās aktivitātes veicinošus nosacījumus un nodrošināt teritorijas
daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas.

3.1. Teritorijas plānotās (atļautās ) izmantošanas risinājumi
(kopsavilkums)
PLĀNOTĀS ADMINISTRATĪVĀS
TERITORIJAS, PILSĒTU UN
CIEMU ROBEŢAS

Plānojumā netiek paredzēta pašvaldības administratīvās teritorijas
robeţu maiľa.
•

Ciemu, kā blīvi apdzīvoto vietu, robeţas līdzšinējā laikā Rugāju
pagasta teritorijā nav noteiktas. Ľemot vērā apbūves blīvumu,
inţeniertehnisko nodrošinājumu, pakalpojumu pieejamību un
ekonomiskās aktivitātes, kā blīvi apdzīvota vieta ar robeţām plānojumā
tie ievērtēts Rugāju ciems.
•

TERITORIJAS APDZĪVOJUMA
STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

Plānojums paredz saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru un
Ziemeļlatgales lauku ainavas raksturu, kā ieteicamo apdzīvojuma tipu
nosakot viensētu apbūvi.
•

Pagasta teritorijā tiek atbalstīta jaunas apbūves attīstība, vienlaicīgi
respektējot Latgales lauku apbūves raksturu un nepieļaujot nepārdomātu
īpašumu sadrumstalošanu, nosakot minimālo nesadalāmo jaunveidojamas
zemes vienības platību ( 0.3 ha) un iespēju uz vienas zemes vienības
būvēt ne vairāk par vienu savrupmāju/viensētu ar saimniecības ēkām vai
viensētu.
•

Rugāju ciema novietojums, pakalpojumu saľemšanas iespējas pamato
Rugāju ciema kā nozīmīgākā vietējā aktivitāšu centra saglabāšanu un
attīstību arī turpmākos 12 gadus.
•

Jaunu, atrauti no esošo blīva rakstura apdzīvoto vietu (ciemu) izveide
Rugāju pagastā turpmākajos 12 gados netiek plānota. Nepieciešamības
gadījumā jaunu blīvas apbūves teritoriju attīstība ir iespējama, nodrošinot
sasaisti ar esošajām apbūves teritorijām un nepieciešamo infrastruktūru,
•
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konkrētos risinājumus definējot detālplānojumā.
REKREĀCIJAS, TŪRISMA,
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS,
SPORTA, ZINĀTNES UN
SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS
TERITORIJAS UN OBJEKTI

Plānojumā paredzēts saglabāt esošos izglītības, kultūras un sociālās
infrastruktūras objektus un tiem zemes reformas gaitā piešķirtās teritorijas
līdzšinējai izmantošanai. Nozīmīgāko jaunveidojamu infrastruktūras
objektu skaitā Rugāju ciema teritorijā tiek ievērtēta: bērnu rotaļu laukuma
tirgus laukuma izveide, sadzīves pakalpojumu centra (apavu darbnīca,
veļas mazgātava u.tml.) un jauna tautas nama izbūve, sociālās aprūpes
centra renovācija, ietverot pakalpojumu papildināšanu. Ciemata
nomalē tiek plānots turpināt attīstīt šautuvi. Ārpus ciemata, pie Vārnienes
upes, plānots attīstīt mototrasi. Bijušās Upmalas sākumskolas telpu
•

konkrētā izmantošana precizējama turpmākās plānošanas gaitā.
Ezeri un ūdensteces ir nozīmīgs Rugāju pagasta teritorijas resurss.
Virszemes ūdeľus un to apkārtni pirmām kārtām paredzēts izmantot
tūrisma un atpūtas vajadzībām.
•

Labiekārtotu atpūtas vietu skaitā ir iekļautas vietas pie Pokratas,
Boţevas un Lazdaga ezeriem, kā arī teritorijas Rugāju ciemā, ietverot
estrādi, Rugāju ūdenskrātuvi un atpūtas kompleksu „Rūķīši‖.
•

ZEMES DZĪĻU NOGABALU,
DERĪGO IZRAKTEĽU UN
ATRADĽU TERITORIJAS;
ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS
KULTŪRVĒSTURISKĀS
TERITORIJAS UN KULTŪRAS
PIEMINEKĻI

Rugāju pagastā paredzēts turpināt esošo smilts/grants karjeru izstrādi.
Jaunu karjeru teritoriju izveide atļauta likumdošanā noteiktajā kārtībā.
•

Plānojumā tiek paredzēts saglabāt esošos valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā iekļautos pieminekļus.
•

Pagasta teritorijā nav un netiek paredzēts izveidot aizsargājamas
kultūrvēsturiskas teritorijas.
•

Kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu
aizsardzības nodrošināšanai Rugāju ciema teritorijā esošajiem
pieminekļiem (Pareizticīgo baznīca, valdes ēka) ir izstrādāti individuālās
aizsardzības zonas priekšlikumi.
•

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS
TERITORIJAS, MIKROLIEGUMi
UN SAUDZĒJAMĀS
AINAVISKĀS TERITORIJAS

•

Pagasta teritoriju skar trīs Natura 2000 teritorijas:
- dabas liegums „ Lagaţas-Šnitku purvs‖ (lieguma Z daļa)
- dabas liegums „ Pededzes lejtece‖ (lieguma A daļa)
- dabas liegums „Pokratas ezers‖ (visa lieguma teritorijas53ha
platībā).

Dabas liegumu teritorijās un tiešā to tuvumā netiek plānota apbūves
u.c. aktīvas saimnieciskās darbības attīstība, kas varētu ietekmēt īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju dabas vērtību saglabāšanu. Atļauta videi
draudzīga ar tūrismu un rekreāciju saistīta saimnieciskā darbība. Liegumu
teritorijā tiek ierobeţota nekustamo īpašumu sadalīšana (ne mazākos par
10 ha platībās) un nav paredzētas zemes transformēšanas iespējas. Dabas
liegumam „Pededzes lejtece‖2005./2006.gadā plānota dabas aizsardzības
plāna izstrāde, kas precizēs nepieciešamās darbības un pasākumus dabas
vērtību aizsardzībai un saglabāšanai.
•

Dabas
lieguma
„Lagaţas-Šnitku
purvs‖
paplašināšanas
nepieciešamība ir ievērtēta kā turpmākās izpētes jautājums, kas
precizējams pēc detalizētas dabas vērtību apzināšanas plānotajā teritorijā.
•
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Pagasta teritorijā nav valsts aizsardzības un civilās aizsardzības
teritoriju un objektu un tādu izveide nav plānota.

VALSTS AIZSARDZĪBAS
TERITORIJAS UN OBJEKTI
CIVILĀS AIZSARDZĪBAS
OBJEKTI

•

RISKA TERITORIJAS UN
OBJEKTI;
OBJEKTU TERITORIJAS, KURU
IZVIETOJUMAM ATBILSTOŠI
NORMATĪVAJIEM AKTIEM IR
NOTEIKTAS ĪPAŠAS PRASĪBAS
VAI KURIEM IR NEPIECIEŠAMS
IETEKMES UZ VIDI
NOVĒRTĒJUMS, UN
RŪPNIECISKĀS RAŢOŠANAS
TERITORIJAS, KAS RADA
PAAUGSTINĀTU
PIESĀRĽOJUMU VIDĒ, TROKSNI
VAI CITA VEIDA
TRAUCĒJUMUS, KAS KAITĪGI
VIDEI UN CILVĒKIEM

•

NACIONĀLAS NOZĪMES
LAUKSAIMNIECĪBAS
TERITORIJAS, MELIORĒTĀS
ZEMES, POLDERI,
HIDROTEHNISKĀS BŪVES UN
APMEŢOŠANAS TERITORIJAS,
MEŢSAIMNIECISKĀS
TERITORIJAS

•

BŪVNIECĪBAI NELABVĒLĪGĀS
TERITORIJAS, KĀ ARĪ
TERITORIJAS, KURĀM
NEPIECIEŠAMA ĪPAŠA
INŢENIERTEHNISKĀ
SAGATAVOŠANA

•

INŢENIERKOMUNIKĀCIJU UN
TRANSPORTA TERITORIJAS
(TRASES), OBJEKTI,
MAĢISTRĀLIE TĪKLI, TROKŠĽU
ZONAS, PRASĪBAS SATIKSMES
ORGANIZĀCIJAS
PILNVEIDOŠANAI UN CEĻU

•

Pašvaldības teritorijā nav rūpnieciska rakstura vai citāda veida objektu
ar būtisku ietekmi uz vides kvalitāti. Saimnieciskās aktivitātes pamatā ir
saistītas ar lauksaimniecību un meţizstrādi.
Rugāju pagasta teritorijā nav ķīmisko produktu transportēšanas
infrastruktūras objektu kā arī citu stacionāro ķīmisko vielu vai ķīmisko
produktu uzglabāšanas, raţošanas vai pārstrādes objektu ar būtisku
ietekmi uz vidi un tuvāko 12 gadu laikā nav plānota šādu objektu izveide.
• Ar raţošanu saistītu objektu attīstībai Rugāju pagastā primāri
izmantojamas esošās padomju laika saimniecisko objektu (darbnīcas,
fermas) teritorijas, tās nepieciešamības gadījumā reģenerējot un
paplašinot. Raţošanas teritoriju paplašināšana nav paredzēta Rugāju
ciema robeţās. Jaunu industriāla rakstura teritoriju attīstība ārpus
plānojumā norādītajām jauktas raţošanas un tehniskās apbūves teritorijām
ir pieļaujama, to pamatojot detālplānojumā un veicot sakotnējās ietekmes
uz vidi novērtējumu.
• Esošo saimnieciska rakstura objektu paplašināšana nav atļauta
ūdensobjektu aizsargjoslās. Jaunu sabiedriska vai daudzfunkcionāla
rakstura objektu izbūvei, vai apbūvei, kas saistīta ar zemes īpašumu
apvienošanu vai sadalīšanu ūdensobjektu aizsargjoslā ir atļauta izstrādājot
detālplānojumu.
•

Pagasta teritorijā nav nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemju
kritērijiem atbilstošu teritoriju.
Lauksaimnieciskajās teritorijās ir
koplietošanas un valsts ūdensnotekas.
•

izdalītas

meliorētās

zemes,

Lauksamniecībā izmantojamām zemēm netiek ierobeţotas zemju
transformēšanas iespējas citos izmantošanas veidos (apbūvei,
dīķsaimniecību izveidei, apmeţošanai), cik tālu tas nav pretrunā ar
augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām un nemazina apkārtējo
nekustamo īpašumu vērtību, transformēšanu veicot likumdošanā
noteiktajā kārtībā.
• Meţu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus nosacījumus
esošajiem meţa nozares likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem.
•

Pagasta teritorijā nav īpašu būvniecībai nelabvēlīgu teritoriju, kurām
būtu nepieciešama specifiska inţeniertehniskā sagatavošana.

Inţeniertehniskās infrastruktūras attīstības jomā tiek plānota esošās
infrastruktūras saglabāšana, uzturēšana un modernizācija finansiālo
iespēju robeţās. Teritorija ir optimāli nodrošināta ar energo un ūdens
resursiem. Nepastāv ierobeţojumi elektroenerģijas izmantošanas apjomu
palielināšanai, kā arī jaunu pieslēgumu izveidei. Būtiskākie ieguldījumi
inţeniertehniskās apgādes jomā ir plānoti ūdensapgādes un notekūdeľu

Rugāju pagasta padome, konsultāciju uzľēmums „Grupa93‖, 2005.g.

67

Rugāju pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. Paskaidrojuma raksts
SATIKSMES DROŠĪBAS
UZLABOŠANAI,
ELEKTROAPGADE

attīrīšanas jomas sakārtošanai un modernizācijai Rugāju ciemā,
apdzīvotajās vietās Stradi un Tikaiľi.. Inţeniertehnisko komunikāciju
turpmākās attīstības konkrētie risinājumi tiek definēti turpmākās
plānošanas gaitā, tehnisko projektu izstrādes ietvaros.
Esošais ceļu tīkls Rugāju pagastā nodrošina teritorijas apkalpošanu.
Galvenā uzmanība tiks veltīta esošā ceļu tīkla uzturēšanai darbspējas
līmenī. Kā būtiska nepieciešamība plānojumā tiek ievērtēta Gulbenes ceļa
noasfaltēšana.
• Satiksmes un gājēju kustības drošības uzlabošanai ir paredzēti
pasākumi Rugāju ciema teritorijā, izbūvējot ielu apgaismojumu, gājēju
celiľus, labiekārtojot autobusu pieturvietas apkārtni un uzlabojot ceļa
šķērsošanas iespējas.
•

VIRSZEMES ŪDEĽU PIRMĀS
PAKĀPES PIETEKU SATECES
BASEINUS, ŪDENSTILPJU
IZVIETOJUMU, ŪDENS
ĽEMŠANAS UN NOTEKŪDEĽU
NOVADĪŠANAS VIETU, ŪDENS
ATTĪRĪŠANAS BŪVJU UN
ORGANIZĒTO PELDVIETU
IZVIETOJUMU, PAZEMES
ŪDEĽU AIZSARDZĪBAS
TERITORIJAS

•

Pagasta teritorija ietilpst Daugavas baseina Pededzes, Bolupes un
Aiviekstes apakšbaseinos.
Pazemes ūdeľu dabiskā aizsargātība ir pietiekami augsta un neprasa
papildus pasākumus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
(Aizsargjoslu likums, Aizsargjoslu ap dzeramā ūdens ľemšanas vietām
noteikšanas metodika).
•

Plānojumā ir paredzēta notekūdeľu un kanalizācijas tīklu kā
notekūdeľu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, šiem mērķiem izmantojot
esošās tīklu trases un teritorijas. Kopumā ūdenssaimniecības
modernizācijas projekta rezultātā Rugāju ciemā tiks rekonstruēta artēziskā
aka, izbūvēta vēl viena jauna artēziskā aka un ūdens atdzelţošanas stacija,
kā arī jaunas notekūdeľu attīrīšanas iekārtas Rugāju, Tikaiľu un Stradu
apdzīvotās vietās. Kanalizācijas sūkľu stacijas darbība būs pilnībā
automatizēta. Centralizētai notekūdeľu attīrīšanai tiks pieslēgta vidusskola.
•

Līdzšinējā laikā pagasta teritorijā nav bijušas izveidotas labiekārtotas
peldvietas. Peldvietas vajadzībām ir plānots iekārtot ūdenskrātuvi Rugāju
centrā un peldvietu Cūku salas karjerā.
•

Kā applūstostošās teritorijas plānojumā ir parādītas Vārnienes upes
palienes pļavas.
•
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3.2. Teritorijas atļautās (plānotās) izmantošanas zonējums
Rugāju pagasta teritorijas plānojumā izdalītas un ar atšķirīgiem apzīmējumiem
atļautās (plānotās) izmantošanas kartē parādītas sekojošas teritorijas (zonas):
•

Dzīvojamās apbūves teritorijas
O savrupmāju apbūves teritorijas
O daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas

•

Publiskās teritorijas
O sabiedrisko objektu apbūves teritorijas
O jauktas dzīvojamās un darījumu iestāţu apbūves teritorijas
O tūrisma un rekreācijas teritorijas

•

Ražošanas teritorijas
O jauktas raţošanas un tehniskās apbūves teritorijas
O komunālās saimniecības un saimniecisko objektu apbūves teritorijas

•

Atklāto telpu teritorijas (teritorijas ar zemu apbūves blīvumu)
O lauksaimnieciskās teritorijas
O meţsaimnieciskās teritorijas
O ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas
O labiekārtotās zaļās zonas teritorijas
O kapsētu teritorijas
O derīgo izrakteľu atradľu teritorijas
O purvu teritorijas

•

Līnijbūvju teritorijas
o satiksmes infrastruktūras teritorijas
o inţeniertehniskās infrastruktūras teritorijas

•

Teritorijas ar īpašiem nosacījumiem
o kultūras pieminekļi
o labiekārtotas zaļās zonas teritorijas
o aizsargjoslas
o citas teritorijas (šautuve, autorallija trase)

Teritoriju (zonu) robeţas noteiktas, ľemot vērā dabīgās robeţas (ceļus, grāvjus, zemes
lietojuma veidu kontūras), kur tas nav bijis iespējams - kadastra robeţas.
Detalizēti nosacījumi un prasības katram teritorijas izmantošanas veidam ietverti
plānojuma II .daļā „ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi‖.
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3.3. Kopējo interešu un turpmākās plānošanas jautājumi
1. Pasākumi

Sadarbības partneri

2. Ceļu tīkla attīstība

Kaimiľu pašvaldības.

3. Ezeru un to apkārtnes

Stradu pagasta padome, a/s „Latvijas valsts

apsaimniekošana
4. Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
5. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
dabas aizsardzības plānu izstrāde

meţi‖.
Balvu, Gulbenes, Madonas rajona
pašvaldības (SAAS „Maliena‖ izveide)
LR Vides ministrijas Dabas aizsardzības
pārvalde; Lubānas mitraines teritorijas
pašvaldības.

6. Tūrisma produktu attīstība: tūrisma Balvu rajona pašvaldības, zemes īpašnieki,
maršrutu (taku) izveide, kultūras

pagasta uzľēmēji.

mantojuma iekļaušana tūrisma
piedāvājumā.
7. Ūdens resursu apsaimniekošana

Bolupes , Aiviekstes, Pededzes VŪO
teritorijās esošās pašvaldības
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Pielikumi
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1.pieikums
Rugāju pagasta apdzīvotās vietas un iedzīvotāju skaits tajās26
Nr.

26

Ciema nosaukums

Iedzīvotāju skaits

Apdzīvoto ēku skaits

1.

Rugāji

607

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aizstirne
Aleksandropole
Anengofa
Baldones
Bērzuleja
Biškāni
Bolupnieki
Cepurnieki

16
7
22
41
1
15
4
4

6 vairākstāvu mājas, no tām 3 stāvu – 4, 2
sāvu – 2 (1 – koka)
5
2
4
12
1
2
2
2

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Cūkusala
Čušļi
Daudzene
Daugasne
Dekšľi
Dobenieki
Drebēji
Dubļukalns
Dzelzupe
Dzeľi
Dziesnieki
Egļusala
Foršteja
Gaiļakalns
Griestiľi
Grūzīši
Ilganči
Kačeva
Kaľepiene
Kaľepsala
Kozupe
Krampenes

46
10
38
36
15
7
14
25
5
14
8
32
17
26
28
4
13
29
2
42
36

15
2
10
10
3
3
3
7
1
3
3
10
2
5
9
2
3
--10
1
6, 1 no tām – 2 stāvu (8 dzīv.)
6

32.
33.

Kraukļeva
Keibenieki

21
13

5
3

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Lapubirze
Lāptava
Liepukalns
Līvāni
Lūkusala
Mazezeriľi
Mazpokrata
Medľi
Melnlīdumi
Mieriľi
Nagļi

5
20
6
2
2
2
7
96
12
5
18

2
4
2
1
2
3
2
12
3
2
5
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Nr.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Ciema nosaukums
Niedrumala
Oparnieki
Pērtupe
Pliksna
Pokrata
Riekstusala
Rimstavas
Silenieki
Sebeţi
Stāmeri
Stradi
Strautiľi
Strazdiľi
Teteri
Tikaiľi
Upetnieki
Vilande
Vilkava
Vēzis
Zaļāsala
Zeltiľi
Ţeivenieki
KOPĀ:

Iedzīvotāju skaits
16
26
12
15
59
23
4
34
2
43
16
7
12
157
15
18
12
4
11
14
19

Apdzīvoto ēku skaits

12

21

4
8
4
4
12
4
1
4
--3
2 divstāvu mājas
6
2
3
1 divstāvu māja
5
5
1
--1
3
3

1892
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