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1. Ievads 
 
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums izstrādāts 2007.gadā, Lazdukalna pagasta padomei 
sadarbojoties ar konsultāciju uzĦēmumu SIA “Grupa 93”. 
 
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020 sastāv no četrām daĜām: 
1.daĜa. Paskaidrojuma raksts; 
2.daĜa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 
3.daĜa. Grafiskā daĜa; 
4.daĜa. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. 
Teritorijas plānojuma materiāliem pievienots Lazdukalna pagasta vides pārskats, tā kā teritorijas 
plānojumam tika piemērots stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 
 
1.daĜa “Paskaidrojuma raksts” (šis sējums) ietver Lazdukalna pagasta teritorijas pašreizējās 
izmantošanas aprakstu un teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumu pamatojumu. Kopā ar 
Paskaidrojuma rakstu jāskata teritorijas pašreizējās izmantošanas karte mērogā 1: 10 000, kā arī 
BeĦislavas un Skujetnieku ciemu pašreizējās izmantošanas kartēm M 1: 5000.  
 
2.daĜa „Lazdukalna pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” pieejama atsevišėā 
sējumā un satur nosacījumus un aprobežojumus Lazdukalna pagasta teritorijas turpmākajai 
izmantošanai, ir Lazdukalna pagasta saistošo noteikumu „Par Lazdukalna pagasta teritorijas 
plānojumu 2008-2020” 1.pielikums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiski 
paskaidro plānotās (atĜautās) izmantošanas kartes Lazdukalna pagastam (M 1 : 10000), BeĦislavas un 
Skujetnieku ciemiem (M 1: 5000).  
 
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma 3.daĜa „Grafiskā daĜa” sagatavota digitāli (ar Mikrostacijas 
programmas 7.0 palīdzību) uz Latvijas ăeotelpiskās informācijas aăentūras rīcībā esošās 2004.-
2006.gados gatavotās Lazdukalna pagasta teritorijas vienkāršotās topogrāfiskās kartes pamatnes 
mērogā 1: 10 000, kas sagatavota atbilstoši valstī vienotās topogrāfiskās kartes specifikācijai, 
piesaistīta koordinātu sistēmai LKS – 92, ietverot kadastra informāciju mērogā 1: 10 000 uz 
01.01.2007. 
 
4.daĜa. „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” satur dokumentāciju – padomes lēmumus, 
sabiedriskās apspriešanas ziĦojumus, sanāksmju protokolus, publikācijas, institūciju nosacījumus un 
atzinumus un citus dokumentus. Pārskats, tāpat kā vides pārskats, pieejams atsevišėā sējumā. 
 
Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana definēta, Ħemot vērā: 
• Esošo teritorijas izmantošanu (zemes lietojuma veidu, līdzšinējo izmantošanu); 
• Nozaru attīstības dokumentos, Latgales plānošanas reăiona teritorijas plānojuma vadlīnijas un 
Balvu rajona teritorijas plānojumu; 
• Sociāli ekonomisko situāciju pagastā un apkārtējās teritorijās, Balvu rajona un Latgales reăiona 
attīstības tendences; 
• Normatīvo aktu prasības un valsts institūciju izsniegtos nosacījumus Lazdukalna pagasta 
teritorijas plānojumam; 
• Zemes īpašnieku, Lazdukalna pagasta iedzīvotāju, Lazdukalna pagasta padomes redzējumu par 
teritorijas turpmāko izmantošanu. 
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Teritorijas plānojuma izstrādes mērėis 
noteikt vispiemērotāko Lazdukalna pagasta teritorijas izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktās prasības un pašvaldības, vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku un lietotāju intereses, lai: 
- veidotu pievilcīgu dzīves un uzĦēmējdarbības vidi Lazdukalna pagastā; 
- izmantotu priekšnoteikumus Lazdukalna pagasta attīstībai; 
- radītu tiesisku pamatu vides piesārĦojuma problēmu risināšanai un nodrošinātu vides kvalitātes 
mērėu sasniegšanu. 
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2. Lazdukalna pagasta telpiskās attīstības mērėi  
 
 

Teritorijas attīstības priekšnoteikumi 
• Teritoriju šėērso starpreăionālas nozīmes ceĜš – 1.šėiras autoceĜi „Rēzekne – 
Gulbene” (P36), „Balvi-Kapūne” (P47), kas padaru pieejamas pagasta dabas un 
kultūras vērtības un sniedz iespēju iesaistīties Latgales tūrisma piedāvājumā; 
• Aktīva sabiedriskā dzīve, kultūras mantojuma un etnogrāfijas tradīciju 
kopšana, brīvdabas muzejs. 
• Tiek saglabāta un attīstīta BeĦislavas un Skujetnieku ciemu komunālā un 
sociālā infrastruktūra (ūdenssaimniecība, ceĜi, iestādes: Eglaines skola, bibliotēkas). 
• Pašvaldība iesaistās projektos – partneris LIFE projektā „Lubānas mitrāja 
kompleksa vides apsaimniekošana, Latvija”, „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lazdukalna 
pagasta BeĦislavas un Skujetnieku ciemos”, Zirgusalas sadzīves atkritumu izgāztuves rekonstrukcija, 
partnerības programmas un sociālie projekti. 
• Sadarbība ar blakus pašvaldībām. 
 
 

Teritorijas attīstības vīzija 
 

Lazdukalna pagasts saglabā ZiemeĜlatgalei raksturīgo viensētu apbūves un mozaīkveida zemes 
izmantošanas veidu, it īpaši reăionālās nozīmes autoceĜu apkārtnē. 
Ekonomisko situāciju uzlabo publiskā sektora atbalsts, kā arī veiksmīgi lauku saimniekošanas 
piemēri.  
Pateicoties dabas vērtībām, kuras atzītas starptautiskā līmenī (NATURA teritorijas, dabas 
liegumi „Lagažu-ŠĦitkas purvs”, „Bērzpils purvs”), turpinās Lubānas mitrāja 
apsaimniekošana. 
Uzlaboti 2.šėiras valsts ceĜi un pašvaldības ceĜi, lai Ĝautu attīstīties teritorijām ar jauktu zemes 
lietojuma veidu pagasta rietumu daĜā, lai Ĝautu attīstīties lauku saimniecībām. 

 

Prioritātes:  
Skujetnieku notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būvniecība. 
2.šėiras valsts autoceĜu un pašvaldības autoceĜu segumu uzlabošana. 
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3. Atbilstība augstākiem plānošanas dokumentiem 
 

3.1. Nacionālais līmenis 
 
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums izstrādāts pirms Nacionālā plānojuma spēkā stāšanās spēkā.  
 

1.tabula. Nacionālā plānojuma iespējamā saistība ar Lazdukalna pagasta teritoriju 

Izstrādājamās nacionālā plānojuma daĜas Lazdukalna pagasts 
Valsts zemes dzīĜu nogabali, derīgo izrakteĦu un 
atradĦu teritorijas; 

Nav 

Valsts nozīmes infrastruktūras objekti un tīkli Nacionālās nozīmes lauksaimniecības polderis 
„Kapūne”; 
Pazemes ūdeĦu monitoringa punkti, kas iekĜauti 
valsts monitoringa programmā; 
Valsts 1. un 2.šėiras autoceĜi. 

Apdzīvojuma struktūra un tās attīstība Atbilstoši valsts teritorijas apdzīvojuma 
struktūras noteikumu projektā noteiktajai 
kārtībai, BeĦislavas ciems ir vietējās nozīmes 
centrs, kas nodrošina tuvākās apkārtnes iedzī-
votājiem ikdienā nepieciešamo pakalpojumu 
minimumu. 

Valsts nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Lubānas mitrāju kompleksā ietilpstošie dabas 
liegumi „Lagažu-ŠĦitkas purvs” un daĜa dabas 
lieguma „Bērzpils purvs”,  
īpaši aizsargājamie koki. 

Valsts nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas Desmit valsts aizsardzībā esoši kultūras 
pieminekĜi 

Valsts aizsardzības objekti un teritorijas; Nav  
Valsts nozīmes paaugstināta riska teritorijas 
(applūstošās, vēja un ūdens erozijas, noslīdeĦu un 
nogruvumu apdraudētās teritorijas, paaugstināta 
pazemes ūdeĦu piesārĦojuma riska, karsta un 
sufozijas apvidi, ugunsbīstami un sprādzienbīstami 
objekti); 

Nav  

Valsts nozīmes rezerves teritorijas īpašiem mērėiem 
(teritorijas, kas tiek noteiktas valsts funkciju 
realizēšanai atbilstoši šodienas un nākotnes 
vajadzībām). 

Nav  

Nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes, 
polderi, hidrotehniskas būves un apmežojamās 
teritorijas. 

Nacionālās nozīmes lauksaimniecības polderis 
Kapūnes polderis 

 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Nacionālās nozīmes objekti un teritorijas ievērtēti Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumā (skat. 

attiecīgās nodaĜas)  
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• Citas nacionālā plānojuma vēl neapstiprinātās daĜas varētu neskart Lazdukalna pagastu, līdz ar to 
pie to stāšanās spēkā, Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumu nebūs jāpārskata. 

 
 

3.2. Reăiona līmenis 
Latgales reăiona teritorijas plānojums 
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumā ievērtētas Latgales reăiona teritorijas plānojuma vadlīnijas 
(redakcija uz 15.03.2007, sniegta Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai uz atzinumu, 
informācijas avots: www.latgale.lv). 
 
Latgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums (telpiskās struktūras plāns) ir ilgtermiĦa (20 
gadiem) teritorijas plānošanas dokuments, kas nosaka Latgales plānošanas reăiona telpisko attīstību. 
Tā uzdevums ir sniegt vadlīnijas vietējo teritorijas plānojumu izstrādāšanai un veidot pamatu 
nacionālajam plānojumam. 
 
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumā Ħemtas vērā šādas Latgales reăiona teritorijas plānojuma 
vadlīnijas: 
• 2 ha minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība mežsaimniecības un lauksaimniecības 
zemēm; 
• Vietējo ciemu attīstība atbalsta sociālajai infrastruktūrai un minimālo pakalpojumu 
nodrošināšanai. Lazdukalna pagastā – BeĦislavas ciems. 
• Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skat. 1.attēlu); 
• valsts nozīmes ūdensnoteku, meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju, polderu dambju un sūkĦu 
staciju rekonstrukcija un uzturēšana – Lazdukalna pagastā atrodas Kapūnes polderi; 
• Reăiona plānojums atbalsta esošo viensētu un viensētu grupu pastāvēšanu, lai tiktu saglabāts tra-
dicionālais lauku apdzīvojuma veids, veicināta vienmērīga lauku apdzīvotība, saglabāta kultūrainava 
un tradīcijas. 
• Latgales reăionā atrodas 5 pazemes ūdens monitoringa stacijas, no tām viena – Kapūne – 
Lazdukalna pagastā. Urbumi ir attēloti teritorijas plānojuma kartē.  
• Lazdukalna pagasta teritoriju šėērso reăiona teritorijas plānojumā definētā transporta maăistrāle 
„nacionālas – starpreăionālas nozīmes autoceĜš „Rēzekne – Gulbene” (P36)” un reăionālas nozīmes 
autoceĜš „Balvi – Kapūne” (P47) (skat. 2.attēlu). 
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1.attēls. Atvērtās telpas struktūra 

 
2.attēls. Latgales reăiona vēlamā transporta infrastruktūra 
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3.3. Rajona līmenis 
 
ĥemot vērā Balvu rajona teritorijas plānojuma prasības, (apstiprināts 2006.gada 11.oktobrī), 
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumā ievērtēti šādi aspekti: 
- Vietējās nozīmes centrs – BeĦislavas ciems; tajā jāsaglabā esošie pakalpojumi un infrastruktūra, 
jānodrošina ikdienā nepieciešamo pakalpojumu minimums: pamatizglītība, primārā veselības aprūpe, 
esošie kultūras un sporta infrastruktūras objekti (t.sk. bibliotēka, interneta sakaru pieejamība) 
- Jaunas blīvas apbūves teritorijas nav plānotas. Ciemu teritorija noteikta BeĦislavai un 
Skujetniekiem; 
- Jaunveidojamas zemes vienības platība Skujetnieku un BeĦislavas ciemos noteikta ne mazāka par 
0,3 ha; 
- Valsts autoceĜu, kas noteikti kā reăiona vai rajona nozīmes ceĜi, seguma uzlabošana. To paredz arī 
valsts autoceĜu programma; 
- Infrastruktūras modernizācijas pasākumi (notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, dzeramā 
ūdens atdzelžošana, tīklu nomaiĦa) ir nepieciešami visu pagastu administratīvajos centros un 
lielākajās apdzīvotajās vietās. Tādi plānoti arī Lazdukalna pagastā, sagatavots tehniskais projekts 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lazdukalna pagasta BeĦislavas un Skujetnieku ciemos”; 
- Applūšanas riska teritorijas Kapūnes polderī, un īslaicīga zemju applūšana pavasara palos dēĜ 
mazajām upītēm; 
- Lazdukalna pagastā, saskaĦā ar rajona teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
12.1.3.punkta 1.apakšpunktu, nav atzīmētas rajona nozīmes mežu teritorijas. Mežu teritorijām 
noteikts vēl mazāks apbūves blīvums un lielāks minimālais jauna zemes gabala lielums kā rajona 
plānojuma vadlīnijās (12.1.4.punkts); 
- Lazdukalna pagastā, saskaĦā ar rajona teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
12.2.3.punkta 1.apakšpunktu, nav atzīmētas rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas, tomēr uz 
kartes ir augstvērtīgās rajona nozīmes lauksaimniecības zemes. Līdz ar to tādas ir norādītas arī 
Lazdukalna pagastā. Piemērots ieteikums nesadalāmai platībai 10 ha un pirmpirkuma tiesības 
pierobežniekiem. JāĦem vērā arī nacionālās nozīmes lauksaimniecības polderi „Kapūne”. SaskaĦā ar 
12.2.4.punkta 1.apakšpunktu, Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atĜautas daudzfunkcionālai 
izmantošanai. 
- Rajona plānojumā norādītā Garāsila smilts-grants atradne netiek izmantota, un Lazdukalna pagastā 
praktiski nav smilts grants atradĦu. Lagažas, Šnitku, Bērzpils purvi ieskaitīti pie rajona nozīmes 
purvu teritorijām. ĥemot vērā šo teritoriju ES mēroga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 
2000 vietas) statusu, purvi nav izmantojami aktīvai saimnieciskajai darbībai (kūdras ieguvei dzērveĦu 
audzēšanai u.c.), kā arī to tiešā apkārtnē nav pieĜaujamas darbības, kas varētu izmanīt purvu 
hidroloăiskos apstākĜus un kaitētu apzinātajām dabas vērtībām. 
- Lazdukalna pagastā nav virs 1 ha lielu ražošanas teritoriju. Lazdukalna pagasta plānojumā 
norādītas teritorijas, kurās norit ražošana, kā arī iespējama tās turpināšana. 
 
Rajona nozīmes teritorijas un objekti sīkāk raksturoti attiecīgajās Paskaidrojuma nodaĜās, apbūves 
noteikumos un kartēs. 
 
3.attēlā dota rajona teritorijas plānojuma daĜa, kas grafiski atspoguĜo Lazdukalna pagasta teritorijas 
izmantošanu rajona plānojumā. 
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3.attēls. Lazdukalna pagasts Balvu rajona plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē 
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3.4. Apkārtējās teritorijas 
 

Pašvaldība 
Teritorijas 
plānojums 

Kopējo interešu teritorijas 

Balvu rajona 
Tilžas pagasts 

Apstiprināts 
2005.gadā. 

� Pakalpojumi (VUGD Tilžas postenis, ăimenes ārsts u.c.) 
�  

Balvu rajona 
Bērzpils 
pagasts 

Apstiprināts 
2006.gada 
23.novembrī1 

� Aiviekstes upes un baseina apsaimniekošanas jautājumi; 
� Lubānas mitrāju komplekss un tā apsaimniekošana – 
kopējas tūrisma infrastruktūras izveide, sadarbība 
kompleksa apsaimniekošanas fondā dabas lieguma 
„Bērzpils purvs” dabas aizsardzības režīma nodrošināšana. 
� autoceĜa P36 Rēzekne – Gulbene apkārtne, ar iespējām 
šajā teritorijā potenciāli izvietot darījuma teritorijas un 
transportapkalpes uzĦēmumus. 

Balvu rajona 
Rugāju pagasta 
padome 

Apstiprināts 
2005.gada 
2.novembrī 

AutoceĜa P47 „Balvi – Kapūne” apkārtnes ainavas 
nodrošināšana; 
Vārnienas un Bolupes kā robežupju aizsargjoslas un 
apsaimniekošanas jautājumi 

Balvu rajona 
Vectilžas 
pagasta padome 

Apstiprināts 
2006.gada 3.februārī 

• ZaĜmežnieki, Bankovu, Gailīšu u.c. Lazdukalna pagasta 
austrumu daĜā novietoto saimniecību zemes praktiski pieiet 
pie P 48 „Kārsava-Tilža-DubĜukalns”, līdz ar to kustība uz 
Balviem notiek caur Vectilžas pagastu. Kopējā 
administratīvā robeža ir samērā īsa. 
• JāĦem vērā, ka Vectilžas pagastā ietiecas GrūžĦa ezera 
50 m aizsargjosla 

Madonas rajona 
Indrānu pagasta 
padome 

2007.gada 
23.februārī noteikta 
galīgās redakcijas 
sabiedriskā 
apspriešana 

Lubānas mitrāju komplekss un tā apsaimniekošana – 
kopējas tūrisma infrastruktūras izveide, sadarbība 
kompleksa apsaimniekošanas fondā. 

 
 

3.5. Vietējais līmenis 
 
Lazdukalna pagastam līdz šim nav izstrādātas attīstības programmas. Attīstības prioritātes, attīstību 
kavējošie un veicinošie faktori izvērtēti, izstrādājot teritorijas plānojumu. 
 
Pašvaldības teritorijā ir spēkā divi teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu regulējoši pašvaldību 
saistošie noteikumi: 
• Lazdukalna pagasta 2005.gada 2.decembra noteikumi Nr.3 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi”; 
• Lazdukalna pagasta 2006.gada 29.septembra noteikumi Nr.3/2006 „Lazdukalna pagasta padomes 
administratīvās atbildības noteikumi” 

                                                
1 Bērzpils pagasta 2007.gada 12.jūnija vēstule Nr.3-25/77 par nosacījumiem Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma 
izstrādei 
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Abi noteikumi Ħemti vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Lazdukalna 
pagasta 2005.gada 2.decembra noteikumi Nr.3 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 
Ħemti vērā TIAN 3.15.punktā „Prasības atkritumu apsaimniekošanai”. 
 
Lazdukalna pagasta 2006.gada 29.septembra noteikumu Nr.3/2006 „Lazdukalna pagasta padomes 
administratīvās atbildības noteikumi” uzdevums ir „nodrošināt pagasta administratīvajā teritorijā 
sabiedrisko kārtību, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi, 
aizsargāt apkārtējo vidi, kultūras un vēstures objektus.” (1.p.). Noteikumu punkti norāda uz sodiem, 
kādi piemērojami, ja ir pārkāpta sabiedriskā kārtība, bojāta sabiedriskā vai privātā manta. Šie 
noteikumi tieši nav iekĜauti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Noteikumi papildina 
vairākas normas, kas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos regulē sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, apstādījumu uztirēšanu, satiksmi un automašīnu novietošanu.  
 
Teritorijas plānojumā Ħemts vērā Lazdukalna pagasta padomes 1999.gada 26.aprīĜa lēmums Nr.5, §1 
„Par ciemu statusa piešėiršanu apdzīvotām (vietām) un ciemu nosaukumu precizēšanu” 
(skat.1.pielikumu). Lēmums Ħemts vērā izvērtējot apdzīvojuma struktūru (skat. 9.2.nodaĜu) un nosakot 
pagasta teritorijas dalījumu ciemos un lauku teritorijā teritorijas plānojumā (TIAN 3.3.punkts). 
 
 
 

4. Lazdukalna pagasta vispārīgs raksturojums 
 

4.1. Lazdukalna pagasta portrets 2006 
 

Teritorija Teritorijas kopējā platība ir 194 km2. 
Teritorijā ir divi ciemi – pagasta administratīvais centrs BeĦislava un ciems 
Skujetnieki. 
Apdzīvojuma struktūra koncentrējas ciemos, ap ciemiem un teritorijās ap valsts 
1.šėiras ceĜiem. Iedzīvotāju blīvums ir zems – 5,6 iedz./1 km2. 

 

Ăeogrāfiskais 
novietojums 

Lazdukalna pagasta teritorija atrodas Latvijas ZA daĜā, ZiemeĜlatgalē, Balvu rajonā, 
pie Madonas rajona robežas. 
Attālums līdz Balviem – 30 km. 

CeĜu tīkls Pagasts atrodas izdevīgā transportăeogrāfiskā novietojumā – to šėērso reăionālas 
nozīmes autoceĜi P36 Rēzekne – Gulbene un P47 Balvi-Kapūne. No pagasta ir ērti 
sasniedzamas gan Balvu, gan Rēzeknes pilsētas. 

Zemju 
struktūra 

Lazdukalna pagasta kopplatība ir 19443,2 ha jeb 194,4 km2. Lauksaimniecības 
zemes (76 km2) ir nelielā pārsvarā pār meža zemēm (62 km2). Lielāko daĜu no 
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm – 4556 ha (jeb 60% no LIZ) aizĦem 
aramzemes, ganības – 2143,8 ha jeb 28%, pĜavas – 901,6 ha jeb 2% un 32,7 ha augĜu 
dārzi. 

Iedzīvotāji 2007.gada sākumā Lazdukalna pagastā dzīvoja 1094 iedzīvotāji2. Šeit ir augstāka 
demogrāfiskā slodze – 680, jo salīdzinoši daudz ir vecu cilvēku. Līdz darbspējas 

                                                
2 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reăistra datiem uz 01.01.2006.  
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vecumam ir 176 jeb 16,1%, darbspējas vecumā – 651 jeb 59,5% un virs darbspējas 
vecuma – 267 iedzīvotāji jeb 24,4%. 

Nacionālais 
sastāvs 

Maz ir citu tautību pārstāvju starp Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem. Līdz ar to 
praktiski visi ir pilsoĦi (nepilsoĦi 9 iedzīvotāji). 

Zemes dzīĜu 
resursi 

Pagastā praktiski nav smilts-grants ieguves vietu. Rajona plānojumā šeit atzīmētas 
kūdras ieguves vietas purvos, tomēr jāĦem vērā, ka Lagažu, ŠĦitkas un Bērzpils 
purvi un iekĜauti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā, arī Natura 2000 
sarakstā un jebkāda to saimnieciska izmantošana var notikt neapdraudot dabas 
ekosistēmu pastāvēšanu.  

Upes  Pagastu caurauž mazo upīšu tīkls, kuras pamatā ir pietekas Bolupei un Aiviekstei. 
Pagastā esošie divi ezeri ir nelieli un maznozīmīgi aktīvai izmantošanai.. 

Kultūrvēsturis-
kais mantojums  

Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas desmit valsts aizsardzībā esoši kultūras 
pieminekĜi – viens arhitektūras un deviĦi arheoloăijas pieminekĜi. Seši kultūras 
pieminekĜi ir valsts nozīmes pieminekĜi. 

UzĦēmumi Pagastā izveidojošās vairākas zemnieku un piemājas saimniecības, kas attīsta 
lauksaimniecisko darbību Balvu rajona mērogam ievērojamos apjomos. Darbojas 
kokapstrādes cehi. Būtisku skaitu dara vietu nodrošina sabiedriskais sektors – skola, 
pagasta padome.  

Nodrošinājums 
ar inženier-

komunikācijām 

Pagastā atrodas vidējsprieguma (20kV) elektropārvades līnijas un 29 transformatori. 
Pagastā atrodas „Lattelecom” sakaru līnijas un divas ATC. Tuvākais optiskais 
kabelis ievietots gar P48 (ārpus pagasta teritorijas). Mobilos sakarus nodrošina SIA 
„Tele 2” bāzes stacija, torni plāno uzstādīt arī SIA „LMT”. 
BeĦislavas un Skujetnieku ciemos ir centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas, bioloăiskās attīrīšanas iekārtas darbojas BeĦislavas ciemā, Skujetniekos 
darbojas nosēdakas, sagatavots projekts Skujetnieku NAI izbūvei.  
Centralizēta siltumapgāde nav saglabāta. 

Sociālās 
infrastruktūras 
nodrošinājums  

Eglaines pamatskola, divi veselības aprūpes punkti, divas bibliotēkas, hokeja 
laukums un sporta laukums pie Eglaines skolas, kā arī sporta laukums Skujetniekos.  

Pašvaldības 
ekonomiskā 

situācija 

Lazdukalna pagasts saĦem dotāciju no Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda. 
Pašvaldību salīdzinošajā rangā 2003.gadā Lazdukalna pagasts ieĦem 447.vietu starp 
469 Latvijas pagastiem, kas arī Balvu rajonā ir tikai 14.vieta. Zemie rādītāji ir 
palikuši nemainīgi kopš 1999.gada, kad Lazdukalna pagasts ierindojās 473. vietā 
starp 481 pagasta. 
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4.attēls. Lazdukalna pagasta novietojums Latvijā 

 
 

5.attēls. Attālums līdz Rīgai 
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6.attēls. Lazdukalna pagasta novietojums Balvu rajonā 

 
 
 

4.2. Teritorijas vēsturiskā attīstība 
Tagadējā pagasta teritorija izveidojusies padomju varas laikā, līdz ar padomju saimniecību rašanos, 
līdz otrajam pasaules karam Lazdukalna pagasta teritorija atradās Bērzpils, Rugāju un Tilžas pagastos. 
 
Pirmā privātskola atvērta BeĦislavā 1875.gadā ar latviešu mācību valodu. BeĦislavā darbojies viens no 
pirmajiem koriem Latgalē, tas darbojies skolotāja A.Lesnieka vadībā, šajā laikā kultūras dzīvi orga-
nizēja izglītības biedrība „Atauga”. Tagadējā Lazdukalna teritorijas saimniecisko attīstību 20. gs 
30.gados veicināja 1930. gadā atklātā šaursliežu dzelzceĜa līnijas Sita – Burzova posms (dzc. līnija pa-
beigta 1934.g.). Sitas - Burzovas dzelzceĜa līnija tika slēgta 50. gadu beigās (tagad pašvaldības ceĜš). 
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5. Dabas apstākĜi un resursi 
 

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

5.2. Ăeoloăiskais raksturojums un reljefs 
 

7.attēls. Augstums, m v.j.l. 
Lazdukalna pagasts at-
rodas Latvijas ziemeĜ-
austrumos, Austrumlat-
vijas zemienes Adzeles 
pacēluma rietumu daĜā 
un tā nolaidenumā uz 
Lubānas līdzenumu. 
Reljefs austrumu daĜā 
viĜĦots līdzenums ar at-
sevišėiem pauguriem. 
Augstākā vieta- ap 128 
m vjl. Zemākās vietas 
ir pagasta rietumos 
Aiviekstes un Vecpede-
dzes sateces vietā- 92,6 
m vjl. 
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Virszemes ūdensobjekta baseins – zemes 
platība (teritorija), no kuras visi virszemes 
noteces ūdeĦi pa strautiem, upēm un ezeriem 
nonāk upes grīvā, grīvlīcī (estuārā) vai deltā un 
ietek jūrā.3 
 
Pēc Latvijas vides ăeoloăijas un meteoroloăijas 
aăentūras 2005.gadā izstrādātā virszemes 
ūdensobjektu dalījuma, Lazdukalna pagasts 
ietilpst Daugavas upes baseina apgabala sateces 
baseinā un galvenokārt Aiviekstes virszemes 
ūdensobjektā (VŪO) Nr. D-468, ziemeĜ-
austrumos – daĜēji Bolupes VŪO Nr. D-451 un 
dienvidaustrumos –Ičas VŪO Nr D -456. 

8.attēls. Virszemes ūdensobjektu sateces baseini 

 
 
 

5.3. Virszemes ūdeĦi 
 
Lazdukalna pagasts ir vidēji blīvi noklāts ar upju un grāvju tīklu, it sevišėi tā vidus daĜa. Upes un to 
pietekas ir potamāla tipa upes ar izteikti lēnu tecējumu. 
 

Pagasta rietumu malā robežu ar Madonas rajonu veido Aiviekste, kas iztek no Lubāna ezera un 
pagriežas uz ziemeĜiem. Aiviekstes kopgarums 132 km, no kuriem 10 km tā tek gar Lazdukalna 
pagasta robežu. Lazdukalna pagasta ziemeĜu robeža ir pa Vecpededzes upi, 3 km garumā pa Bolupi un 
tālāk pa Vārnieni (Bolupes pieteku). Aiviekste no iztekas līdz Lubānai veido sarežăītu hidroloăisko 
tīklu, jo, lai varētu izmantot lauksaimniecībai upēm pieguĜošās teritorijas, tika pārveidota Pededzes 
grīva – izrakts taisns kanāls uz Aivieksti ar mērėi palielināt Pededzes baseina noteces iespēju. 
Vecpededze saglabāta kā rezerves noteka. Līdz ar to, neskatoties iz Vecpededzes 5 km garumu, tai 
noteikta 100 m aizsargjosla. 
 
Vēl pagasta ūdeĦu tīklu veido Ičas pieteka DziĜaunes upe un PalaciĦas upe, Vārnienes pieteka 
PokratiĦa ar AvotiĦas pieteku, kā arī Aiviekstes labā krasta pieteka PiestiĦa.  
 
Lielākā daĜa no upēm un to pietekām ir regulētas, meliorācijas gaitā gan padziĜinātas, gan taisnotas. 
Tas ir izjaucis šo ūdensteču dabisko hidroloăisko režīmu, mazinot dabiskās bioloăiskās attīrīšanās 
iespējas. Visvairāk upju dabiskais hidroloăiskais režīms ir ietekmēts pagasta rietumu un 
dienvidrietumu daĜā, kur lauksaimniecības platību aizsardzībai no applūšanas padomju laikā tika 
izbūvēti polderi, ne tikai pārveidojot, bet pilnīgi izgrozot ūdensteču gultnes. 
 
Par dabiskajām ūdenstecēm Latvijas Vides, ăeoloăijas un hidrometeoroloăijas aăentūrā ir izstrādāts 
Valsts ŪdeĦu Kadastrs (turpmāk VŪK)4.  

                                                
3 Ūdens apsaimniekošanas likums 
4 Apstiprināts ar Vides ministrijas 2005.gada 30.marta rīkojumu Nr.126 "Par Ūdenstilpju klasifikatoru, Ūdens saimniecisko 
iecirkĦu klasifikatoru un to lietošanas kārtību" 
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2.tabula. Ūdens saimniecisko iecirkĦu klasifikators 

ŪSIK 
kods 

Ūdens saimnieciskā 
iecirkĦa nosaukums 

pietekas 
pazīme 

lejasgala 
attālums no 
grīvas, km 

augšgala 
attālums no 
grīvas, km 

platība 
kopā, km2 

42 Aiviekstes baseins  0 132 9321.0 
4253 Aiviekste   103 105 8.1 
425412 Vecpededze Labā krasta 0 5 34.2 
425413 Bolupe   1 14 23.0 
42542 Vārniene Kreisā krasta 0 50 370.8 
425422 PokrateĦa (PokratiĦa) Kreisā krasta 0 20 46.1 
4255 Aiviekste   105 112 11.6 
4256 PīsteĦa (PiestiĦa) Labā krasta 0 15 109.7 
42564 PalaceĦa (PalaciĦa) Labā krasta 0 13 53.9 
425642 Saipīte Kreisā krasta 0 17 21.6 
42612 DziĜaune Ičas labā krasta 0 7 26.6 
42614 Paukle Labā krasta  0 20 40.1 

 
Aiviekste – upes garums 182 km, sateces baseins 9321 km2. Aiviekste iztek no Lubāna ezera. Pa 
Balvu- Madonas rajonu robežu (Lazdukalna pagastā) apmēram 10 km, šajā posmā tek pa izteiktu 
purvu apvidu. Aiviekstes upes platums pie Ičas ietekas (netālu no iztekas) un līdz Pededzes ietekai ir 
30-35 m un dziĜums 1,5-2 m. Aiviekstes daudzgadīgais vidējais ūdens caurplūdums, iztekot no Lubāna 
ezera, ir 12,8 m3/sek3. Posmā līdz Pededzes ietekai Aiviekste ir lēna, ar mazūdens perioda vidējo 
straumes ātrumu tikai 0,1 m/sek. Arī labā krasta pietekas Iča, Bolupe ir lēnas līdzenuma upes, sevišėi 
to lejtecēs. Aiviekste no iztekas līdz Lubānai veido sarežăītu hidroloăisko tīklu, jo, lai varētu izmantot 
lauksaimniecībai upēm piegulošās teritorijas, tika pārveidota Pededzes grīva - izrakts taisns kanālu uz 
Aivieksti, ar mērėi palielināt Pededzes baseina noteces iespēju. Aiviekste, pēc ūdens kvalitātes 
normatīviem prioritārajiem zivjūdeĦiem, pieder pie karpveidīgo zivju ūdeĦiem.5  
 
Vecpededze ir saglabāta kā netaisnota rezerves noteka Pededzes upei lejtecē. Pagasta ziemeĜu robežu 
veidojošā Vecpededzes apkārtne ir mežaina, mazapdzīvota. Tā ir piemērota makšėerēšanai. Upes un 
tās tiešās apkārtnes apsaimniekošanas iespējas ierobežo īpaši aizsargājamo dabas vērtību esamība - 
iekĜauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, t.sk. „Natura 2000” teritoriju skaitā. 
 

Bolupe- upes garums - 82 km, sateces baseina kopplatība - 936 km2. Gada notece 0,21 km2. Bolupe ir 
Aiviekstes labā pieteka un pa to noteikta Lazdukalna pagasta administratīvā robeža pagasta ziemeĜos 3 
km garā posmā. Bolupe šajā posmā ir lēna tecējuma upe ar lēzeniem, pārsvarā ar krūmiem 
aizaugušiem krastiem. Bolupe, pēc ūdens kvalitātes normatīviem prioritārajiem zivjūdeĦiem, pieder 
pie karpveidīgo zivju ūdeĦiem.6 
 
Vārniene- Bolupes kreisā krasta pieteka. Sateces baseins 371 km³. Gar Lazdukalna pagasta ziemeĜu 
robežu tek lejtecē, Lubānas zemienē. Lazdukalna pagasta teritorijā virszemes ūdeĦus savāc Vārnienes 
kreisā krasta pieteka PokratiĦa. Pie Vārnienes ietekas Bolupē izveidots Kapūnes polderis.  
 
PokratiĦa- Garums 20 km, sateces baseins 38 km2. Gada notece 0,007 km³. Kritums kopējais 20m vai 
1,4m/km. Lazdukalna pagasta teritorijā ir ap 7 km lejteces posma. Visā Lazdukalna pagasta teritorijā 

                                                
 
5 Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” 
6 Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” 
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upe regulēta. Lejtecē kreisajā pusē ir Kapūnes polderis un bijušais Kapūnes ezers, kuram cauri 
PokratiĦa tecēja agrāk. Lejtecē līdz ietekai Vārnienē ir iedambēta.  
 
PiestiĦa- Aiviekstes labā krasta ieteka. Garums 15 km, sateces baseins 110 km². Gada notece 0,021 
kmª. Visā garumā tek caur Lazdukalna pagastu, galvenokārt no austrumiem uz rietumiem. Sākas kā 
novadgrāvis starp Paukli un Saipīti. Baseins atrodas Adzeles pacēlumā un Lubāna līdzenumā. Gultne 
regulēta, abos krastos meliorētas zemes. Lejtecē tek pa Lubāna klāniem starp Bērzpils purvu un 
Lagažu- Šnitku purvu.No labā krasta pietek pieteka PalaciĦa. Garums 13 km, sateces baseins 53,9 
km2. Tā sākas Rugāju pagasta teritorijā netālu no TikaiĦiem. Lielu daĜu PiestiĦas baseina veido 
PalaciĦas kreisā krasta pietekas Saipītes baseins. Saipīte lejtecē tek cauri Lazdukalna pagasta centram. 
Visas šīs upes regulētas, sevišėi lejtecēs. Sakarā ar to, ka ir izjaukts upju dabiskais hidroloăiskais 
režīms, kā arī tās netiek koptas, pārtīrītas, pēdējos gados novērojama pastiprināta to aizaugšana. Gan 
šīm abām upēm, gan PiestiĦai lejtecē šėērso purvmalas novadgrāvji, kas iekĜaujas Lubāna 
hidrotehniskajā sistēmā.  
 
Paukle- Ičas labā krasta pieteka. Garums- 20 km. Kritums 20m, jeb 1m/km. Sākas Lazdukalna pagasta 
teritorijā, tek uz dienvidrietumiem, lejtecē tek cauri Bērzpils pagastam. Ir šaurs sateces baseins – starp 
Skujatni un DziĜauni. Gandrīz visā garumā regulēta upe. Starp Paukli un PiestiĦu pagasta dienvidu 
daĜu atūdeĦo arī Ičas pieteka DziĜaune tās augšteces posmā. Arī regulēta gandrīz visā posmā caur 
Lazdukalna pagastu.  
 
Gar pagasta DA robežu tek Ičas pieteka Keiba. Upes kopgarums ir 28 km. 
 
Gar Lagažu –ŠĦitkas purvu tek Lagašs, 5,2 km garš, kas iztek no purva un ietek Aiviekstē. Kā atteka 
starp Bolupi un Lagašu tek Posms, 3 km. Gan Lagašs, gan Posms, gan Sūra, kas ir 0,5 km gara atteka 
starp Bolupi un Vecpededzi, ir savstarpēji savienotas un paĦem galvenos ūdeĦus no purva. 
 
Ezeri 
SaskaĦā ar Valsts ŪdeĦu kadastra datiem uz 2007.gada sākumu, Lazdukalna pagasta teritorijā ir divas 
ūdenstilpes- Kapūnes ezers un GrūžĦu ezers.  
 
Kapūnes ezers (ŪTK 42249) atrodas pagasta ziemeĜu daĜā, Kapūnes poldera teritorijā. Būvējot 
Kapūnes polderi ezers tika iedambēts, izveidojot ielaides un izlaides meniėus. Tā platība bija 10,2 ha. 
Dambji un ezers aizaug. Kādreiz (20.gs. 60-tajos gados) šeit ieguva kūdru, pirms poldera izbūves.  
 
Otra ūdenstilpe ir GrūžĦu ezers (ŪTK 42244), ar platību 12,5 ha. Atrodas purvainā vietā pagasta 
ziemeĜaustrumu malā uz robežas ar Rugāju pagastu. Atrodas uz ūdensšėirtnes, sateces baseins 4,2 km². 
Lai gan purvains, ezers ir diezgan dziĜš, vidējais dziĜums 3,1 m, maksimālais dziĜums pat 7 m. Ūdens 
līmeĦi ir: daudzgadīgais vidējais ūdens līmenis -123,0 m vjl., minimālais -122,9 m vjl., augstākais palu 
līmenis - 123,2 m vjl. Ezera dibenu veido dūĦas no 0,5 līdz 2 m biezā kārtā. Ezera krasti zemi, 
kūdraini, pārsvarā apauguši ar purvainu mežu.  
 
Publiskās ūdensteces 
Pamatojoties uz Civillikumu, Lazdukalna pagasta teritorijā nav publisku ezeru. No upēm publiskā upe 
ir Aiviekste (visā garumā). Pārējās ūdensteces un ūdenstilpes ir privātās. Ezeri, kuros atbilstoši 
Civillikuma 2.pielikumam, zvejas tiesības pieder valstij, Lazdukalna pagastā nav, bet atbilstoši 
Civillikuma 3.pielikumam, Aiviekste visā garumā ir upe, kur zvejas tiesības pieder valstij. 
 
Apsaimniekošana, izmantošana 
Upes ir mazas vai atrodas purvainās teritorijās, līdz ar to upju un ezeru izmantošana rekreatīviem 
mērėiem nenotiek, nav peldvietu. ĥemot vērā teritorijas apdzīvojuma raksturu un saimnieciskās 
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aktivitātes, saimnieciskās darbības noslodze uz virszemes un pazemes ūdeĦiem vērtējama kā 
nebūtiska.  
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
� Konkrēti pasākumi atbilstošas kvalitātes ūdeĦu nodrošināšanai un ūdensresursu apsaimniekošanai 
saskaĦā ar ES struktūrdirektīvas 2000/60/EK (Ūdens struktūrdirektīvas) ieviešanas prasībām 
precizējami Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes ietvaros, vides institūcijām 
sadarbojoties ar pagasta padomi un ūdens lietotājiem katrā konkrētajā VUO un baseina teritorijā. 
� Aiviekste, Bolupe un Vārniene Balvu rajona plānojumā noteiktas kā rajona nozīmes ūdensteces, 
prasības vietējiem plānojumiem izvirzītas – sadarboties baseina pašvaldībām apsaimniekošanas 
pasākumu plānošanā un īstenošanā. 
�  Tā kā ūdensteces ir vai nu nelielas vai grūti pieejamas (aiz purviem), kā arī plānojuma ietvaros 
nav apzināta īpaša informācija (sabiedriskās apspriešanas ietvaros), to izmantošana netiek plānota tik 
intensīva, lai to uzsvērtu plānojumā. Makšėerēšanai, atpūtai un citai izmantošanai paredzams vietējas 
nozīmes raksturs. 
� Lielāka iespējamība iekārtot peldvietas ir mākslīgajās ūdenstilpēs. Esošās upes nav piemērotas 
peldvietu iekārtošanai. Līdz ar to peldvietas teritorijas plānojumā nav noteiktas. Ierīkot peldvietu 
atĜauts atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumiem Nr.300 „Peldvietu iekārtošanas 
un higiēnas noteikumi”.  
� Pagastā ir konstatētas applūstošās teritorijas ar īslaicīgu raksturu (pavasaros): mazo upīšu krasti, 
purvu teritorijas, Kapūnes polderis. ĥemot vērā applūšanas riska teritoriju lielās platības, tās atzīmētas 
kartē shematiski. JāĦem vērā, ka šādos apstākĜos Lazdukalna pagastā apbūve ir attīstījusies jau 
vairākus gadu desmitus. 
� Tauvas josla visām ūdenstecēm un tilpēm ir 4 metri, izĦemot Aiviekstei, kurai – 10 metri. 
� SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu, ap upēm un ezeriem ir spēkā vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas: 

3.tabula. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas ap upēm un ezeriem 

Nosaukums Upes garums  Aizsargjosla, mērot no krasta 
Aiviekstes upe 182 km 300 metri 
Bolupes upe 82 km 100 metri 
Vārnienes upe 50 km 100 metri 
Keibas upe 28 km 100 metri 
Vecpededzes upe 5 km 100 metri 
Sūra 0,5 km 100 metri 
PalaceĦas upe 13 km 50 metri 
Paukles upe 20 km 50 metri 
PiestiĦas upe 15 km 50 metri 
Saipītes upe 13 km 50 metri 
PokratiĦas upe 20 km 50 metri 
DziĜaunes upe 10,6 km 50 metri 
Lagašs 5,2 km 10 metri 
Posms 3 km 10 metri 
AvotiĦa 4,3 km 10 metri 
Kapūnes ezers 10,2 ha 50 metri 
GrūžĦu ezers 12, 5 ha 50 metri 
Skujatnes upe Bērzpils pagastā  50 metri 
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5.4. Pazemes ūdeĦi 
 
Pazemes ūdeĦi ir Lazdukalna pagasta galvenais dzeramā ūdens resurss. Lazdukalna pagasta 
ūdensapgādei izmanto PĜaviĦu - Daugavas horizonta (D3pl-dg) ūdeĦus.  
 
LVĂMA datu bāzē „Urbumi” Lazdukalna pagastā reăistrēti 25 urbumi, no tiem 19 ūdens apgādes un 6 
pazemes ūdeĦu monitoringa urbumi (skat. 4.tabulu). Pazemes ūdeĦu pamatmonitoringa tīklā ir iekĜauti 
3 urbumi – DB Nr.9680, 9681 un 9682. 
 
Dzeramo ūdeni centralizētajai ūdensapgādei iegūst no urbumiem Nr.14155 un Nr.14154.  
 
Skujetnieku urbums (Nr.14155) ierīkots 1966.gada decembrī, tā dziĜums ir 52 metri, tā absolūtais 
augstums no zemes virsas – 113 metri. Urbuma debits – 2,0 l/s, īpatnējais debits – 0,66 l/s.7 Urbums 
ierīkots Daugavas horizontā. Skujetnieku urbuma plānotā jauda ir 18000 m3 gadā vai 49,32 m3 
diennaktī.8 
 
BeĦislavas urbums (Nr.14154) ierīkots 1966.gadā, tā dziĜums ir 35 metri, tā absolūtais augstums no 
zemes virsas – 110 metri. Urbuma debits – 4,0 l/s, īpatnējais debits – 2,66 l/s.9 Urbums ierīkots 
Daugavas horizontā. BeĦislavas urbuma plānotā jauda ir 23000 m3 gadā vai 63,01 m3 diennaktī. 
 

4.tabula. Aizsargjoslas ap urbumiem
10

 

Urbuma Nr. LVĂMA DB 14155 „Skujetnieki” 14154 „Lazdukalns” 
Ūdens horizonts D3dg D3dg 
Izmantojamais intervāls, m 48-52 30-35 
Ūdens vāji caurlaidīgo 
slāĦu biezums, m 

48 24 

Ūdens patēriĦš, m3/dn 49,315 173 (2,0 l/s) 63,014 230 
Vertikālās filtrācijas laiks, 
dn 

700 560 220 

Stingrā režīma 
aizsargjoslas rādiuss, m 

10 10 

Bakteoroloăiskās 
aizsargjoslas rādiuss, m 

Nav nepieciešama Nav nepieciešama 

Ėīmiskās aizsargjoslas 
rādiuss, m 

300 560 345 660 

 
Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas daĜa pazemes ūdeĦu posteĦa „Kapūne” novērojumu urbumi - 
28. PosteĦa „Kapūne” kopējais punktu skaits ir 45, un otra daĜa atrodas Rugāju pagastā. No visiem 
urbumiem pašlaik pazemes ūdeĦu monitoringa programmā iekĜauti 4 urbumi, un atrodas Vides 
ministrijas īpašumā. Paraugi tiek Ħemti četras reizes gadā. Visu monitoringa urbumu izmantošana 
beidzās 1991.gadā. Pēc piederības pārējos var uzskatīt par bezsaimnieka objektiem. Pēdējais 
apsekojums neizmantotiem urbumiem noticis 1996.gadā. Teritorija, kurā atrodas monitoringa urbumi, 
ir lauksaimniecības zemes, pašlaik tiek izmantota ganībām, zālājam, līdz ar to daĜa bijušo urbumu 
varētu būt grūti identificējami. Monitoringa urbumus būtu nepieciešams apsekot, dziĜurbumiem – 
pārbaudīt to tehnisko stāvokli, vai tie nefontanē, secināt par piesārĦojuma iespējamību, likvidēt vai 

                                                
7 VU „Latvijas Ăeoloăija” Latvijas ăeoloăiskais fonds. A.Logins. Atskaite par artēziskās akas ierīkošanu r.538/66-4 
8 AtĜauja Nr.RET-3-26 B kategorijas piesārĦojošās darbības veikšanai no 15.04.2005 
9 VU „Latvijas Ăeoloăija” Latvijas ăeoloăiskais fonds. A.Logins. Atskaite par artēziskās akas ierīkošanu r.538/66-4 
10 Valsts ăeoloăijas dienests. Aizsargjoslas aprēėins. 2002.g. 22.jūnijs 
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iekonservēt. (Pašvaldība var griezties Vides ministrijā, Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas 
aăentūrā, lai piesaistītu šim pasākumam līdzekĜus, piemēram, no Vides aizsardzības fonda)  
 

5.tabula. Urbumi
11

  
Adrese Nr. LVĂMA datu bāzē LKS-92 koordināte X LKS-92 koordināte Y 

1. m.'Līči". c."Polokaru" 8374 6314700 687492 
2.  9680 6318602 685775 
3.  9681 6318601 685777 
4.  9682 6318586 685777 
5.  9683 6316869 686576 
6.  9634 6316868 586574 
7.  9685 6316868 686572 
8. ciemā Lazdukalns 14154 6313341 687678 
9. ciemā Skujenieki 14155 6312352 692720 
10. ferma "Vīksnieki" 22362 6312299 694758 
11. Mehdarbnīca’’Liepari-

2’’ 
22363 6309847 689252 

12. ferma "Aiztille" 22364 6309847 688711 
13. Meh. darbnīcas 

"RoĦi" 
22369 6311144 686731 

14. Meh. darbnīcas RoĦi" 22370 6111403 686898 
15. ferma "OzoliĦi" 22371 6309851 686783 
16. ferma ‘’Šveėeri’’ 22372 6311504 685191 
17. Kapūnes poldera 

sūkĦu stacija 
22373 6319342 685366 

18. ferma "Kapūne" 22374 6317742 687005 
19. siena miltu cehs 

‘’Slavites’’ 
22375 6310531 685935 

20. Ferma „VītoliĦi’’ 23252 6317541 688329 
21. ferma „Skubinava" 23255 6313668 699983 
22. ferma „KareĜi" 23258 6312657 690507 
23. ferma "Lielie Meroni" 23260 6308726 689045 
24. ferma ’’VarguĜi’’ 23263 6312066 692215 
25. Ferma ‘’VīksniĦi’’ 23355 6318627 684588 

 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Nepieciešams veikt pazemes monitoringa punktu (urbumu) apsekošanu un inventarizāciju. 
Monitoringa programmā izmantotie pazemes ūdeĦu monitoringa urbumi ir atzīmēti uz kartes; ap tiem 
10 m rādiusā ir spēkā ekspluatācijas aizsargjosla; līdz urbumiem jānodrošina piekĜūšana.  
• Centralizētās ūdensapgādes urbumam BeĦislavas un Skujetnieku ciemos uz kartes parādītas 
aizsargjoslas un to platumi noteikti apbūves noteikumos. 
 
 

5.5. Augsnes, lauksaimniecības zemes 
 
Teritoriālo vienību vidējo svērto lauksaimniecībā izmatojamās zemes kvalitatīvais novērtējums 
(2006.gada 27.marts)12 Lazdukalna pagastā ir 34 balles, kas uz Balvu rajona fona ir vidēji labs rādītājs. 
                                                
11 LVĂMA datu bāze „Urbumi” 
12 Informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 



Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020. 
I.daĜa. Paskaidrojuma raksts 

 

Lazdukalna pagasta padome, konsultāciju uzĦēmums „Grupa 93”, SIA 24

 
6.tabula. Lauksaimniecības zemju sadalījums pēc zemes lietojuma veida

13
 

LIZ 7634.1 100% 
Meliorētās LIZ 5440.9 71% 
Aramzeme 4556 60% 
AugĜu dārzi 32.7 0% 
PĜavas 901.6 2% 
Ganības 2143.8 28% 

 
Lielākā daĜa lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir meliorētas (5440.9 ha vai 71%). Lazdukalna 
pagastā atrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības polderis „Kapūnes polderis”, kas atzīmēts Balvu 
rajona teritorijas plānojumā arī kā augstvērtīgās rajona nozīmes lauksaimniecības zemes. Pamatā tiek 
izmantots ganībām, jo to apdraud īslaicīgas applūšanas risks pavasaros. Poldera teritorijā atrodas 
četras saimniecības (viensētas). Applūšanas risku var mazināt, uzlabojot meliorācijas sistēmu darbību. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Teritorijas plānojumā lauksaimniecības zemes attēlotas atbilstoši topogrāfiskajai informācijai, īpaši 
atzīmētas rajona nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības zemes un poldera teritorijas robeža.  
•  Lauksaimniecības zemēs atĜauta viensētu apbūve, kurās atĜautas gan dzīvojamās mājas (arī vairākas 
vienā zemes gabalā, ja tās izmanto ăimenes locekĜi), gan darījumu un ražošanas objekti, lai veicinātu 
lauku saimniekošanas veidu dažādošanos. 
• Minimālā jaunveidojama zemes gabala platība ir noteikta 2ha, izĦemot ciemu teritorijās, kur to 
atĜauts samazināt līdz 0,3 ha. Rajona nozīmes augstvērtīgajās lauksaimniecības zemēs (kas vienlaikus 
ir arī poldera teritorija), saskaĦā ar Balvu rajona plānojumu, ieteicama zemesgabalu veidošana, kuru 
platība nav mazāka par 10 ha; pārdošanas gadījumā pirmpirkumu tiesības piešėirot pierobežniekiem. 
Tomēr šis ieteikums netiek noteikts kā obligāta prasība apbūves noteikumos, jo zemes 
lauksaimnieciskai ražošanai aktīvi netiek izmantotas. 
 
. 
 

5.6. Derīgie izrakteĦi 
Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas divas rajona nozīmes derīgo izrakteĦu teritorijas – vietējās 
nozīmes augstā tipa kūdras atradne Lagažu-ŠĦitkas purvā un vietējās nozīmes zemā tipa kūdras 
atradne Bērzpils purvā (skat. 9.attēlu). Tomēr, Ħemot vērā Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija 
noteikumus Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” (16.22.p.), derīgo izrakteĦu ieguve īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir aizliegta. 
 
Arī Kapūnes ezerā XX. gadsimta 60-tajos gados ieguva kūdru. 

                                                
13 VZD dati uz 01.01.2007 



Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020. 
I.daĜa. Paskaidrojuma raksts 

 

Lazdukalna pagasta padome, konsultāciju uzĦēmums „Grupa 93”, SIA 25

9.attēls. Rajona nozīmes derīgo izrakteĦu teritorijas
14

 

 
 
Smilts un grants atradĦu pagastā praktiski nav. Nelielos apjomos to iegūst privātie zemju īpašnieki 
saimniecības vajadzībām. Pašvaldības ceĜu uzturēšanai tiek slēgti līgumi vai nu ar pagasta zemes 
īpašniekiem vai kaimiĦu pašvaldībām.  
 
LVĂMA datu bāzē esošā Garāsila smilts atradne (Nr.1229) ir izstrādāta. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Teritorijas plānojumā ir attēlotas kūdras ieguves vietas Lagažu-ŠĦitkas un Bērzpils purvos, tomēr to 
izstrādi neatĜauj Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumus Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  
• Veicot ăeoloăisko izpēti un konstatējot krājumus, atĜauts transformēt uz derīgo izrakteĦu teritorijām 
arī lauksaimniecības un mežu teritorijas. 
• Derīgo izrakteĦu ieguvi veic saskaĦā ar likumu „Par zemes dzīlēm” un Ministru kabineta 2007.gada 
24.aprīĜa noteikumi Nr.280 „Zemes dzīĜu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteĦu 
ieguves atĜauju izsniegšanas un  ăeoloăiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” un Ministru 
kabineta 2006.gada 7.oktobra noteikumi Nr.779 „Derīgo izrakteĦu ieguves kārtība”. 
 

                                                
14 Balvu rajona teritorijas plānojums 2006-2018 
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5.7. Meži  
SaskaĦā ar Meža valsts reăistra datiem15 pēc stāvokĜa 2007.gada jūnijā, meža zemju platība 
Lazdukalna pagastā ir 9441,4 ha jeb 48% no kopējās pagasta zemju platības (skat.7.tabulu), kas ir 
līdzīgs rādītājs ar vidējo meža zemju īpatsvaru Balvu rajonā (49%).  
 
66% jeb 6263,6 ha no kopējās meža zemju platības ir mežs, pārsvarā mežaudzes, neliela daĜa degumu, 
iznīkušu audžu, vējgāžu, izcirtumu.  
32% jeb 3067,1ha ir purvs- pārsvarā sūnu purvs, nelielās platībās zāĜu un pārejas purvs, kas salīdzinoši 
rajonā ir liels rādītājs (vidēji rajonā purvs ir 13% no kopējās meža zemes). 
Liela vienlaidus purvu platība, aptuveni 1/10 no kopējās pagasta teritorijas, atrodas pagasta rietumu 
daĜā, autoceĜa Rēzekne- Gulbene kreisajā pusē (Lagažas- Šnitku purvs un Bērzpils purvs). 
Mežaudzes atrodas lielākoties pagasta dienvidaustrumu un ziemeĜu daĜās. Vismazākais mežainums ir 
pagasta centrālajā daĜā. Aptuveni 20% no pagasta lauksaimniecības zemēm pakāpeniski dabiski aizaug 
ar lapu kokiem.  

 
7.tabula. Meža zemju sadalījums zemju kategorijās, ha
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Apsaimniekotāju 
grupa 

Mežs Purvs Lauces 
Pārplūstošs 

klajums 

Zeme zem 
infrastruktūras 

objektiem 

Meža zeme, 
kopā 

Pārējie 5466,3 506,8 34,3 0 9,6 6017,0 
Valsts 797,3 2560,3 18,4 17,1 31,3 3424,4 
Kopā 6263,6 3067,1 52,7 17,1 40,9 9441,4 
 
Sadalījumā par apsaimniekotāju grupām valsts meži aizĦem 36% no kopējās meža zemju 
teritorijas, kas ir zemāks rādītājs nekā vidēji Balvu rajonā (52%), pārējā daĜā ir privātās meža zemes. 
Privātās meža īpašuma vidējā platība ir 3 ha.  
 
Valsts mežos, salīdzinājumā ar pārējo apsaimniekotāju mežiem, lielu teritoriju aizĦem purvi- 74%, 
savukārt privātos mežos tikai 8%. Valsts meža zemju lielākā daĜa atrodas pagasta rietumu daĜā. 
Pagasta dienvidaustrumu daĜā ir 3 nelieli vienlaidus valsts meža masīvi. 
 
Valsts meža zemes Lazdukalna pagastā apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži” ZiemeĜlatgales 
mežsaimniecība. Lielākās platības atrodas Lagažu-ŠĦitkas purvā un Bērzpils purvā, kas ir 5.Balvu 
iecirknī. 7.Baltinavas iecirknī AS „Latvijas valsts meži” ir izbūvējuši divus ceĜus. Citu infrastruktūras 
objektu valsts mežos nav. 
 
Visos mežos pagasta teritorijā normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību veic Valsts meža dienesta 
ZiemeĜaustrumu virsmežniecības Tilžas mežniecība. 
 
Meža zemēs ir 3878 ha aizsargājamu teritoriju (t.i.- 41% no kopējās meža zemju platības), kuras ir 
izdalītas un aizsargātas saskaĦā ar LR likumdošanu, tai skaitā divi dabas liegumi („Lagažu-ŠĦitkas 
purvs” un „Bērzpils purvs”), 6 mikroliegumi, ko noteicis Valsts meža dienests īpaši aizsargājamām 
putnu sugām (5 no tiem atrodas dabas liegumā „Lagažu-ŠĦitkas purvs”, 1 valsts meža masīvā, kas 
atrodas pagasta D-A daĜā), aizsargājamās zonas gar ūdeĦiem un mitrzemēm. 82% no visām 
aizsargājamām teritorijām meža zemēs ir valsts mežā. 
 

                                                
15 Mežu raksturojumā izmantota Valsts meža dienesta datu bāze un VMD sagatavotie informatīvie materiāli „Meža statistika 
2001.,2002.,2003.,2004.,2005.,2006” 
16 Meža valsts reăistra dati pēc stāvokĜa 2007.gada jūnijā 
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8.tabula. Aizsargājamās teritorijas meža zemēs, ha
17

 

Aizsargājamā teritorija 
Valsts 
meži 

Pārējie 
meži 

Meži, kopā 
Valsts 

meža zeme 

Pārējās 
meža 
zemes 

Meža 
zemes, 
kopā 

Dabas liegumi 489,4 260,9 750,3 3112,3 656,1 3768,4 
Mikroliegumi 185,6 2,5 188,1 185,6 2,5 188,1 
Buferzonas ap 
mikroliegumiem 

173,2 0 173,2 358 0 358 

Aizsargājamās zonas 
gar ūdeĦiem 

0 20,3 20,3 0 20,8 20,8 

Aizsargājamās zonas 
gar mitrzemēm 

0 18,8 18,8 0 18,8 18,8 

Aizsargājamās 
teritorijas, kopā 
(aritmētiskā summa) 

848,2 302,5 1150,7 3655,9 698,2 4354,1 

Aizsargājamās 
teritorijas, kopā 

571,7 287,7 859,4 3194,6 683,4 3878 

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

 
10.attēls. Mežu platības ar saimnieciskās darbības aprobežojumiem

18
 

0

50

100

150

200

250

300

350

Mežsaimnieciskā
darbība

Galvenā
cirte+kopšanas cirte

Galvenā cirte Kailcirte

Saimnieciskās darbības aprobežojuma veids

m
ež

a 
pl

at
īb

a,
 h

a

 
 

Mežu, kurā noteikts mežsaimnieciskās darbības aizliegums ir 3% (mikroliegumos), galvenās cirtes un 
kopšanas cirtes aizliegums ir 5,3% (dabas liegumos, kur valdaudzes vecums pārsniedz: priežu un 
ozolu audzēm 60 gadus, egĜu, bērzu, melnalkšĦu, ošu un liepu audzēm 50 gadus un apšu audzēm 30 

                                                
17 Meža valsts reăistra dati pēc stāvokĜa 2006.gada aprīlī 
18 Meža valsts reăistra dati pēc stāvokĜa 2006.gada aprīlī 
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gadus), galvenās cirtes aizliegums ir 4,2%(dabas liegumos, kur valdaudze nav sasniegusi iepriekš 
minētos vecumus), kailcirtes aizliegums ir 0,4% (aizsargzonās gar ūdeĦiem un mitrzemēm) no kopējās 
meža platības. Lielāks mežu platību īpatsvars ar saimnieciskās darbības aprobežojumiem ir valsts 
meža zemēs (22%). 
 
Izvērtējot augšanas apstākĜu tipu sadalījumu, var secināt, ka pagasta teritorijā ir pārstāvēti gandrīz 
visi Latvijā sastopamie augšanas apstākĜu tipi, kas liecina par mežu ainavisko daudzveidību. 
 

11.attēls. Mežaudžu sadalījums meža augšanas apstākĜu tipos
19
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Raksturīgs ir liels mitro, pārmitro mežu īpatsvars. SlapjaiĦi (meži slapjās minerālaugsnēs), purvaiĦi 
(meži slapjās kūdras augsnēs) un nosusinātie meži (āreĦi un kūdreĦi) kopā sastāda 61% no kopējās 
mežu platības, tai skaitā slapjaiĦi un purvaiĦi- 40% jeb 2438ha un nosusinātie- 21% jeb 1363,3ha. 
Liels slapjaiĦu un purvaiĦu īpatsvars norāda uz to, ka daĜai mežu ir lielāka ekoloăiskā vērtība nekā 
ekonomiskā, jo šādus mežus apsaimniekot un gūt no tiem ekonomisku labumu ir salīdzinoši grūtāk 
nekā sausajos mežos. Turklāt, Ħemot vērā sarežăīto piekĜūšanu un mežizstrādi, pastāv iespēja, ka šie 

                                                
19 Meža valsts reăistra dati pēc stāvokĜa 2006.gada aprīlī 
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meži ir līdz šim maz pārmainīti un atbilst Eiropas nozīmes mežu biotopam-Purvaini meži (91D0) un 
līdz ar to šajos mežos vajadzētu plānot atšėirīgu pieeju mežu apsaimniekošanā, rūpīgi izvērtējot 
ekonomisko izdevīgumu un ievērojot ekoloăiskās intereses saistībā ar bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanu. Šie meži sastopami lielākoties purvu un sauso mežu pārejas joslās pagasta rietumu un 
dienvidaustrumu daĜā. 
 
Sadalījumā pa koku sugām var secināt, ka pagastā tāpat kā visā Balvu rajonā visbiežāk sastopamā 
koku suga ir Bērzs (37% jeb 2315,1ha) un Priede (35% no kopējās mežu platības jeb 2167,5ha). 

 
12.attēls. Mežaudžu sadalījums meža augšanas apstākĜu tipu grupās20
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Izvērtējot koku ciršanas intensitāti laika posmā no 2001.-2005.gadam, var secināt, ka tā ir ievērojami 
kritusies, no 27 tūkst.m3 2001.gadā līdz 9 tūkst.m3 2005.gadā. Taču izvērtējot vienā gadā nocirsto, var 
secināt, ka pagasta teritorijā meži tiek izmantoti diezgan intensīvi- aptuveni 19 tūkst.m3 likvīdās 
koksnes gadā. 
 
Balvu rajona plānojumā Lazdukalna pagasta valsts meži iekĜauti rajona nozīmes mežsaimnieciskās 
teritorijās. SaskaĦā ar rajona plānojumu vadlīnijām, tajos, ja mežu transformē apbūvei, nedrīkst veidot 
mazākus zemes gabalus kā 0,5ha un maksimālais apbūves blīvums paredzēts no 0,5 līdz 10%. 
 
Zemesgabalā „Galdupe” (kadastra.Nr. 386440010029), kas ir 1.kvartāla 6.nogabals, atrodas arī 
zinātniskās izpētes meži. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. 
• Meža zemēs ir liels aizsargājamo teritoriju īpatsvars, kur ir dažādi mežsaimnieciskās darbības 
aizliegumi, kā rezultātā mežu teritorijas ir pietiekoši labi aizsargātas. 
• Dabas liegumu „Lagažas-Šnitku purvs” un „Bērzpils purvs” teritorijās ir aizliegta meža zemes 
transformācija, izĦemot infrastruktūras būvi. 
• Teritorijā ir salīdzinoši liels meža zemju īpatsvars. 
• Purvaino biotopu lielais īpatsvars pagastā norāda uz to, ka mežam ir lielāka ekoloăiskā nevis 
ekonomiskā vērtība. 
• ĥemot vērā augstāk minēto, pārējās pagasta meža zemēs vajadzētu paredzēt lietošanas mērėi- 
mežsaimnieciskās teritorijas ar apbūves blīvumu līdz 10%.  

                                                
20 Meža valsts reăistra dati pēc stāvokĜa 2006.gada aprīlī 
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• Jaunveidojama zemes gabala minimālā platība meža zemēs noteikta 2 ha 
 
 
 

5.8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas pieminekĜi 
Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas divi dabas liegumi – daĜa dabas lieguma „Bērzpils purvs” un 
dabas liegums „Lagažu- ŠĦitkas purvs”. Abi dabas liegumi ir NATURA 2000 teritorijas un ietilpst 
starptautiskas nozīmes mitrājā „Lubānas mitrāju komplekss”. 
 
Dabas liegums „Lagažu- ŠĦitkas purvs” dibināts 1999.gadā, tā kopējā platība ir 3386 ha21. Purvs 
nozīmīgs kā retu un aizsargājamu putnu ligzdošanas vieta. Konstatēti dažāda tipa purvi: augstais, 
pārejas un zemais purvs. Augstais purvs aizĦem lieguma centrālo daĜu, kas vietām apaugusi ar 
priedītēm un sīkiem bērziĦiem.  
 
Dabas lieguma „Bērzpils purvs” kopējā platība ir 3319 ha22. Dabas liegums dibināts 1999.gadā. 
Lazdukalns pagastā atrodas daĜa dabas lieguma, pārējā – Bērzpils pagastā. Dabas liegums ir nozīmīga 
reto putnu sugu ligzdošanas vieta. Purva centrālo daĜu aizĦem augstais purvs - gan klajš, gan apaudzis 
ar priedītēm. 2100 ha no kopējās purva platības aizĦem zemais purvs. 
 
Abiem dabas liegumiem pašlaik dabas plāns nav izstrādāts, kā arī nav apstiprināti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi.  
 
Dabas liegumi „Bērzpils purvs” un „Lagažu- ŠĦitkas purvs” kopā ar vēl deviĦiem dabas liegumiem 
(„ĪdiĦu purvs”, „ĪdeĦas un Kvapānu dīėi”, „Lubānas ieplakas”, Lubānas un SūĜagala purvs”, 
„Pārabaine”, „Pededzes lejtece”, „Salas purvs”, „Tīrumnieku purvs” un Audīles mežs”), un Lubānas 
ezeru un bioloăiski vērtīgās ezeram pieguĜošās teritorijas ir apvienoti Lubānas mitrāju kompleksā. 
Komplekss ir viena no sešām Ramsāres (putniem nozīmīgām) teritorijām Latvijā23. Lubānas mitrāju 
komplekss aizĦem 51 746 – 48 000 ha. Tajā sastopamas vairāk nekā 180 putnu sugas, no tām 43 
minētas EK Putnu direktīvas I.pielikumā. Šajā teritorijā dzīvo arī 23 zīdītāju sugas, tostarp lielākā 
vilku populācija.24 Teritorija ietilpst trijās Latvijas rajonu pašvaldībās un 13 vietējām pašvaldībās, 
tostarp Lazdukalna pagastā.  
 
Kopš 2003.gada šeit notiek LIFE Vides programmas finansēts projekts „Lubānas mitrāja kompleksa 
vides apsaimniekošana, Latvija” (projekta Nr. LIFE03NAT/LV/000083). Projektu ievieš Madonas 
rajona padome. Viens no projekta mērėiem ir izveidot visaptverošu Lubānas mitrāja kompleksa 
pārvaldību. Projekta ieviešanas laiks ir no 01.10.2003 – 01.09.2007. Projekta partneri ir Aiviekstes 
meliorācijas sistēmu valsts pārvalde, Teiču dabas rezervāts, Rēzeknes rajona padome, Ošupes pagasta 
padome, Indrānu pagasta padome, Lazdukalna pagasta padome, Bērzpils pagasta padome, Gaigalavas 
pagasta padome, NagĜu pagasta padome, Barkavas pagasta padome un Rugāju pagasta padome. 
Lazdukalna pagasta padome iesaistījusies projekta ieviešanā, piedaloties pasākumā „PĜavu atbrīvošana 
no krūmiem un pĜaušana” (D.1). 2006.gada 1.decembrī izveidots nodibinājums „Lubānas mitrāju 
apsaimniekošanas fonds”, kura viens no dibinātājiem ir Lazdukalna pagasta padome. Fonds turpinās 

                                                
21 SaskaĦā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju. Pēc Rēzeknes reăionālās vides pārvaldes datiem, - 3825,0 ha 
(2006.gada pārskats) 
22 SaskaĦā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju. Pēc Rēzeknes reăionālās vides pārvaldes datiem, - 3543,8 ha 
(2006.gada pārskats) 
23 likums „ Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” 
24 EK programmas LIFE mājas lapa: http://ec.europa.eu/environment/life/project/countrydocuments/latvia_lv_may06.pdf  
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projektā iesākto pasākumu realizāciju un risinās mitrāja apsaimniekošanas jautājumus. Kā viens no 
darbiem plānota tūrisma attīstības stratēăijas izstrāde, iespējams, dabas aizsardzības plānu izstrāde. 
  

13.attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā25
 

 
 
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr. 888 „Noteikumi par 
aizsargājamām alejām”, Lazdukalna pagastā neatrodas aizsargājamas alejas. 
 
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr. 131 „Noteikumi par 
aizsargājamiem dendroloăiskiem stādījumiem”, Lazdukalna pagastā neatrodas aizsargājami 
dendroloăiski stādījumi. 
 
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīĜa noteikumiem Nr. 175 „Noteikumi par 
aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem pieminekĜiem”, Lazdukalna pagastā 
neatrodas aizsargājami. ăeoloăiskie un ăeomorfoloăiskie pieminekĜi. 
 
SaskaĦā ar Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras datu bāzi, Lazdukalna pagastā 
atrodas 6 dabas pieminekĜi – aizsargājamie koki: 
 

9.tabula. Aizsargājamie koki, LVĂMA datu bāze 

Nr. LVĂMA 
DB 

Suga Atrašanās Apkārtmērs Augstums 

3725 Parastā priede (Pinus 
sylvestris L.) 

Lieparu kapos, 30 m ZR no D 
vārtiem 

3.25 18.5 

3726 Parastā priede (Pinus Lieparu kapos, 5 m R no D 3.05 17 

                                                
25 Balvu rajona teritorijas plānojums 
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Nr. LVĂMA 
DB 

Suga Atrašanās Apkārtmērs Augstums 

sylvestris L.) vārtiem. 
3727 Parastā priede (Pinus 

sylvestris L.) 
Lieparu kapos, 5 m A no kapu D 
vārtiem 

3.12 16 

3730 Parastais ozols (Quercus 
robur L.) 

Dundinīku ciemā, 150 m D no 
Dundinīku mājām. 

4.05 25 

3728 Parastā priede (Pinus 
sylvestris L.) 

Lieparu kapos, 20 m ZR no kapu 
D vārtiem, 20 m DDA no zvanu 
torĦa. 

2.75 15 

3729 Parastā priede (Pinus 
sylvestris L.) 

Lieparu kapos, 30 m ZR no zvanu 
torĦa, 30 m R no Tievās priedes. 

2.7 16 

 
Aizsargājami ir arī visi tie koki, kuri saskaĦā ar Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumu Nr. 
415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
22.2.punktu un 2.pielikumu, ir vietējo un svešzemju sugu dižkoki – koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru 
augstumā no koka sakĦu kakla vai augstums nav mazāks par minēto noteikumu 2.pielikumā 
noteiktajiem izmēriem.  
 
Pagasta teritorijā atrodas seši mikroliegumi. ko noteicis Valsts meža dienests īpaši aizsargājamām 
putnu sugām (5 no tiem atrodas dabas liegumā „Lagažu-ŠĦitkas purvs”).  
 
SaskaĦā ar Meža valsts reăistru, īpaši aizsargājamie meža iecirkĦi un biotopi Lazdukalna pagastā nav 
reăistrēti. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. 
• Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās atĜauta apbūve, saimnieciskā darbība un zemes 
transformācija, ievērojot dabas aizsardzības normatīvos aktus. Saimnieciskā darbība, apbūve un zemes 
transformēšana mikroliegumos nav atĜauta. 
• Ap aizsargājamu koku vainagu 10 metru rādiusā ir spēkā aizsardzības josla, kurā ir spēkā dabas 
aizsardzības prasības. 
 
 
 

6. Vides stāvokĜa raksturojums 
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumam ir piemērota stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra.26  
 

6.1. Gaiss 
Gaisa piesārĦojuma pētījumi nav veikti. Lazdukalna pagastā nav piesārĦojuma avotu, kas būtiski 
ietekmē vides kvalitāti un cilvēku veselību. Bijušās katlu mājas BeĦislavas un Skujetnieku ciemā 
nedarbojas.  
Pagasta teritoriju šėērso pirmās šėiras valsts autoceĜi, tomēr to radīto izmešu ietekme uz gaisa kvalitāti 
nevar būt būtiska.  

                                                
26 Vides pārraudzības valsts biroja 2007.gada 18.maija lēmums Nr.39-p. „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras nepiemērošanu” 
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Lazdukalna pagastā nav uzĦēmumu un iestāžu, kas atskaitās par emisiju gaisā (saskaĦā ar atskaitēm 
„2-Gaiss”). 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. 
Gaisa kvalitātes nodrošināšanai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikti minimālie 
attālumi no ražošanas un dzīvojamām zonām un sabiedriskiem objektiem, kā arī būvlaide gar 
autoceĜiem. 
 

6.2. Paaugstināta riska un potenciālie piesārĦojuma avoti 
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.483 „PiesārĦoto un potenciāli 
piesārĦoto vietu apzināšanas un reăistrācijas kārtība”, Lazdukalna pagasta teritorijā nav potenciāli 
piesārĦotas vai piesārĦotas teritorijas. SaskaĦā ar pašvaldības informāciju, pagastā nav atklātas 
nelegālas izgāztuves, kaut atsevišėi atkritumu novietošanas gadījumi varētu būt, tie oficiāli nav fiksēti. 
Pagastā nav degvielas uzpildes staciju.  
 
Izpētes par augšĦu, gaisa piesārĦojuma, trokšĦa līmeni pagasta teritorijā līdz šim nav veiktas.  
 
Pēc Rēzeknes reăionālās vides pārvaldes domām, Lazdukalna pagastā varētu būt ir piesārĦotas 
teritorijas, kuras, kaut arī nav reăistrētas piesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu reăistrā, ir jāatzīmē 
teritorijas plānojumā vai vismaz jānosauc. PiesārĦotas teritorijas ir bijušās mehāniskās darbnīcas, 
bijušās minerālmēslu un pesticīdu glabātavas u.c. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir 
norādītas teritorijas, kurās varētu būt saglabājies piesārĦojums un kurās pirms jaunas būvniecības 
nepieciešams pārliecināties par augsnes un gruntsūdeĦu kvalitāti, kā arī novērst piesārĦojumu. 
 
A kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Lazdukalna pagasta teritorijā nav izsniegta nevienam 
uzĦēmumam.  
 
B kategorijas piesārĦojošas darbības atĜauja Nr. RET–3–26 ir izsniegta Lazdukalna pagasta padomei 
dzeramā ūdens ieguvei un notekūdeĦu savākšanai un attīrīšanai27 (izsniegta 2005.gada 15.aprīlī, 
Rēzeknē) un ir derīga līdz 2010.gada 15.aprīlim.  
AtĜaujas nosacījumi: 
• AtĜauta notekūdeĦu attīrīšana ar notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām BIO-100 BeĦislavas ciemā, ar 
projektēto jaudu 100 m3/dn, līdz 15345 m3 gadā vai 42,04 m3 diennaktī; 
• NotekūdeĦu attīrīšana ar notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām Skujetnieku ciemā, līdz 7738 m3 gadā 
vai 21,2 m3 diennaktī; 
• Pazemes ūdeĦu Ħemšanai no urbuma Skujetnieku c. Nr.P700072 līdz 18000 m3 gadā vai 49,32 m3 
diennaktī; 
• Pazemes ūdeĦu Ħemšanai no urbuma BeĦislavas c. Nr.P700073 līdz 23000 m3 gadā vai 63,01 m3 
diennaktī. 
 
C kategorijas piesārĦojošas darbības atĜaujas ir izsniegtas četriem uzĦēmumiem: SIA „Silmači”, SIA 
„JARKOKS”, SIA „AA Koks” un zemnieku saimniecībai „Podi” (visas izsniegtas 2003.gadā), visas 
kokmateriālu ražošanai, atkritumu apsaimniekošanai.  
 

                                                
27 piesārĦojošās darbības veids atbilstoši likuma Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 294 "Kārtība, kādā 
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B piesārĦojošās darbības veikšanai" 1. 
pielikumam: p.8.1.5. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dienā. 
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Būvniecības aktivitāti un vides resursu izmantošanu Lazdukalna pagastā raksturo arī Rēzeknes 
reăionālajā vides pārvaldē iesniegtie pieteikumi paredzētās darbības izvērtēšanai: 2007.gada piecos 
mēnešos 11 pieteikumi, 2006.gadā – 11 pieteikumi. Desmit no 2007.gada pieteikumiem saistīti ar 
artēzisko urbumu ierīkošanu, viens - kūts, šėūĦa un saimniecības ēkas celtniecībai; 2006.gadā – 6 
piena mājas būvniecībai, 5 lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai par meža zemi, 
liellopu kūts (30 slaucamām govīm), Zirgusalas sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivācijai. 
 
Applūstošās teritorijas 
Pie paaugstināta riska 
faktoriem Lazdukalna 
pagastā jāieskaita 1.šėiras 
valsts autoceĜi, pa kuriem 
notiek bīstamo kravu 
pārvadājumi, un applūšanas 
risks no strauja ūdens līmeĦa 
celšanās Bolupē un 
Vārnienā, dambju 
pārrāvuma Vārnienā un 
lauksaimniecības zemju 
aplūšana līdz 100 ha Kapūnē 
(skat.14.attēlu). Applūšanas 
risku rada pavasara pali, kad 
mazās upītes nespēj sevī 
uzĦemt visus ūdeĦus 
(paaugstināts ūdens līmenis 
novērots arī lielākās 
teritorijās kā Kapūnes 
polderis, ietverot pat 
BeĦislavas ciemu. 
 
(DUS atrodas Bērzpils 
pagastā) 

14.attēls. Rajona nozīmes paaugstināta riska teritorijas
28

 

 
 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
� Dzīvojamās apbūves attīstība pie ražošanas objektiem ir pakĜauta dažādu kaitīgo izmešu, tai skaitā 
smaku iedarbībai, un tādējādi tiek samazināta dzīves vides kvalitāte. Ciemu zonējums nodala 
dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas funkciju. Dzīvojamā zonā netiek paredzēti rūpnieciskā rakstura 
objekti, degvielas uzpildes stacijas, noliktavas un citi, kas piesārĦo apkārtējo vidi un rada troksni, 
vibrāciju. Ražošanas objektu attīstība lauku teritorijā paredzēta viensētas apbūves ietvaros, paredzot 
minimālos attālumus līdz dzīvojamai apbūvei, publiskiem objektiem un virszemes ūdeĦiem. 
� Ap BeĦislavas un Skujetnieku notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām noteikta 100 metru sanitārā 
aizsargjosla. 
� Aizsardzības pasākumus pret troksni, vibrāciju un gaisa piesārĦojumu, kas rodas no transporta, 
Lazdukalna pagastā nav nepieciešams noteikt dēĜ zemās satiksmes intensitātes.  

                                                
28 Balvu rajona teritorijas plānojums 2006-2018 
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� Visās bijušajās ražošanas teritorijās, kur iepriekš glabāti minerālmēsli vai pesticīdi, pirms 
būvniecības nepieciešams pārliecināties par piesārĦojuma līmeni, kā arī to novērst, ja tāds tiek 
konstatēts. 
 
 

6.3. Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošana 
No 1986.gada līdz 2001.gada beigām izgāztuve “Zirgusala” 1,0 ha platībā tika izmantota sadzīves 
atkritumu novietošanai. Izgāztuvē kopā novietoti 103 m3 atkritumu. Izgāztuves rekultivācija ir veikta 
daĜēji (aizbērta, nolīdzināta) 2006.gadā (veica SIA „Geo Konsultants”). Rekultivācija tiks pabeigta 
Malienas reăiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plāna ietvaros (jau ieplānoti līdzekĜi).  
  
Pašlaik līgumi par atkritumu apsaimniekošanu tiek slēgti ar „Nehlsen-Rīga” SIA, apkalpo Balvu 
iecirknis. Pagastā ir apstiprināti saistošie noteikumi atkritumu apsaimniekošanas jomā29. Centralizēti 
atkritumi tiek savākti tikai BeĦislavā pie daudzdzīvokĜu mājām. Tarifs – 0,35 Ls no cilvēka mēnesī. 
 
Līdz ar Zirgusalas sadzīves atkritumu izgāztuves slēgšanu parādījusies jauna problēma lauku teritorijā 
– lielgabarīta sadzīves atkritumu izvešana. Ja ar lauku saimniecības atkritumiem lielākoties iespējams 
tikt galā (dedzina, izbaro, izved), tad būvniecības atkritumus nav kur likt. Dedzinot atkritumus 
saimniecībā, nereti nākas nonākt konfliktā ar mežniecību (izplatītas kūdras podzolētās augsnes, augsta 
ugunsbīstamība). 
 
Atkritumu šėirošana pašlaik nenotiek. Bīstamo atkritumu savākšana nav atsevišėi organizēta. 
 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
� Plānojums aizliedz veidot jaunas sadzīves atkritumu izgāztuves pagasta teritorijā.  
� Lielgabarīta atkritumu izvešanu jārisina, sadarbībā ar esošajām atkritumu apsaimniekošanas 
organizācijām. 
� Bijušās izgāztuves „Zirgusala” rekultivācijas pabeigšana un sadzīves atkritumu saimniekošana 
turpmāk tiks organizēta saskaĦā ar Malienas reăiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu. Tā 
kā atkritumu izgāztuves pirmā kārta jau ir veikta, teritorijai netiek noteikta aizsargjosla. 
 
 

6.4. Kapsētas  
Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas septiĦas kapsētas: 
1) Lieparu kapi, 
2) Mastarīgas kapi; 
3) Slavītu kapi; 
4) Vārnienas kapi; 
5) Garie sili; 
6) BeĦislavas kapi; 
7) KomuĜkalna kapi. 
 
Lieparu, Masatrīgas, Slavītu un Vārnienas kapi ir katoĜu kapi, Garo silu, BeĦislavas un KomuĜkalna – 
luterāĦu draudžu kapi. Esošās kapu teritorijas nav plānots paplašināt, nepieciešama atsevišėu kapu 
labiekārtošana. Līdz BeĦislavas kapiem nav pašvaldības ceĜa. Līdz kapiem pieiet servitūta ceĜš, tomēr 

                                                
29 Lazdukalna pagasta 2005.gada 2.decembra noteikumi Nr.3 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 
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nereti ir konflikti ar zemes īpašnieku, kam noteikts servitūts. Pašvaldībā gatavo BeĦislavas 
labiekārtojuma projektu. Nepieciešams atrisināt mašīnu un atkritumu konteineru novietošanu. Paralēli 
jārisina piebraukšana, pašvaldībai būtu jāatpērk zeme zem ceĜa.  
 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
� Nodrošinājums ar kapsētām ir pietiekošs. Jaunas kapsētu teritorijas netiek noteiktas un esošās 
kapsētas netiek paplašinātas. 
� Teritorijas plānojumā atzīmētas kapsētu teritorijas un sanitārās aizsargjoslas ap kapsētām (300 m 
rādiusā), kas izriet no Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumiem 
Nr. 502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”. 
 
 

6.5. Civilās aizsardzības sistēma 
Civilās aizsardzības resursi ārkārtēju situāciju novēršanai un cilvēku glābšanai Lazdukalna pagasta 
teritorijā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu brigāde. Lazdukalna pagasta padomei ir 
ugunsdzēsēju mašīna un viens darbinieks. Ugunsgrēka gadījumā pēc nepieciešamības tiek iesaistīta arī 
apkārtējo pašvaldību ugunsdzēsības tehnika. 
 
Ugunsdzēsības vajadzībām ir ierīkoti atklātie ūdens rezervuāri: trīs BeĦislavas ciemā (pie skolas, pie 
pagasta padomes un pie daudzdzīvokĜu mājām) un Skujetnieku ciemā (pie ūdenstorĦa). Pie visiem 
dīėiem iespējams piekĜūt no ceĜa vai ielas. Hidrantu nav (bijušie hidranti – pa vienam abos ciemos – 
nedarbojas). 
 
Ierobežojumi saistībā ar applūstošajām teritorijām teritorijas plānojumā nav noteikti attiecībā uz 
ilglaicīgi applūstošajām teritorijām (purvi, upju krasti), kur aizliegta apbūve ar ēkām. Pie 
applūstošajām teritorijām jāmin daudz lielāka teritorija, kur plūdi saistīti ar Kapūnes poldera darbību, 
kas ir izplatīta parādība Lazdukalna pagastā pavasaros. Šeit plānojums ierobežojumus nenosaka.  
 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
� SaskaĦā ar Civilās aizsardzības likumu, iedzīvotāju apziĦošanas sistēmu avārijas vai ārkārtējo 
situāciju gadījumā veido Lazdukalna pagasta pašvaldības atbalsts VUGD Balvu brigādei iedzīvotāju 
apziĦošanā ar pašvaldības un tās iestāžu transportu. 
� Veidojot perspektīvo ceĜu vai ielu shēmas, teritorijas plānojumā Ħem vērā LBN 201-96 
'Ugunsdrošības normas", kā arī citu spēka esošo normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un 
caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai (brauktuves minimālais platums – 3m). 
� Plānojumā noteikta prasība būvprojektēšanā Ħemt vērā esošo normatīvo aktu prasības par 
ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm. 
� Plānojumā noteikts, ka jāĦem vērā novada teritorijā ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums saskaĦā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" prasībām. 
� Izstrādājot teritorijas plānojumu, netiek paredzēta jaunu depo izveide.  
� Plānojumā noteikts, ka jāparedz rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas 
novēršanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās 
aizsardzības pasākumu plānu izstrādē.  
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7. Kultūras pieminekĜi 
 
Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas desmit valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekĜi30 – viens 
arhitektūras un deviĦi arheoloăijas pieminekĜi. Seši kultūras pieminekĜi ir valsts nozīmes pieminekĜi.  
 

10.tabula. Valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekĜi 
Nr. 

kartē 
Valsts 

aizs. Nr. 
PieminekĜu 

vērtības grupa 
PieminekĜu 

veids 
PieminekĜa 
nosaukums 

PieminekĜa atrašanās vieta 

1. 264.  Valsts nozīmes Arheoloăija Kapūnes senkapi Balvu raj., Lazdukalna pag., Aizupē pie 
Sarkangaliem 

2. 2854 Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Augustovas katoĜu 
baznīca 

Balvu raj., Lazdukalna pag., Augustovā 

3. 265 Vietējās 
nozīmes 

Arheoloăija  Mastarīgu senkapi 
(Kara kapi) 

Balvu raj., Lazdukalna pag., Mastarīgos 

4. 266 Valsts nozīmes Arheoloăija Osas apmetne Balvu raj., Lazdukalna pag., Osā, 
PiestiĦas upītes krastā 

5. 267 Vietējās 
nozīmes 

Arheoloăija Pilskalns Balvu raj., Lazdukalna pag., pie bij. 
Pilskalniem 

6. 268 Valsts nozīmes Arheoloăija Lagažas apmetne Balvu raj., Lazdukalna pag., pie Lagažas 
upes un Posma satekas, 300 m no 
Lagažas upes ietekas Aiviekstē 

7. 269 Valsts nozīmes Arheoloăija Lieparu senkapi Balvu raj., Lazdukalna pag., pie Lieparu 
kapsētas 

8. 270 Valsts nozīmes Arheoloăija Slaveitu senkapi Balvu raj., Lazdukalna pag., pie Slaveišu 
(Slaveitu) kapsētas 

9. 271 Valsts nozīmes Arheoloăija PiestiĦas apmetne Balvu raj., Lazdukalna pag., PiestiĦas 
vecupes kreisajā krastā, 2,5 km lejpus 
Osas 

10. 272 Vietējās 
nozīmes 

Arheoloăija Skubinovas 
viduslaiku kapsēta 

Balvu raj., Lazdukalna pag., Skubinovā 
pie bij. pienotavas 

 
Kultūrvēsturiska vērtība ir arī šaursliežu dzelzceĜa līnijai „Sita-Burzava”. Lazdukalna pagastā tā pastāv 
kā pašvaldības ceĜš „Vecais dzelzceĜš”. 
 
Kapūnes senkapi. Valsts aizsardzības numurs 26431 
Senkapi atrodas Rēzeknes – Gulbenes vecā lielceĜa labajā pusē, apmēram 3 km attālumā no Kapūnes 
ciema, tajā vietā kur no ceĜa nogriežas celiĦš pār polderi un kanālu uz sūkĦu staciju. CeĜa malā ir 
mežs, kurš viss sarakāts ar lielākām un mazākām bedrēm. Tomēr galvenais postījums ir ceĜa 
paplašinājums, kas skar tieši senkapu teritoriju. Šajā daĜā koki ir novākti un zemes virskārta ar 
buldozeru nostumta. Arī cilvēku kaulu nostumtajā ceĜā nav. Stāstīts, ka agrāk te nākuši mantu rakt, 
kaut kas esot atrasts, bet tad rakšana noliegta. Tuvākās ir Aizupes ciema Sarkangalu mājas.  
 
Mastarīgu senkapi (Kara kapi). Valsts aizsardzības numurs 265 
Attālums no Balvu – Rēzeknes lielceĜam, kurš atrodas uz R no senkapiem, - ap 350 – 400 m. Uz Z no 
senkapiem atrodas Mastarīgas sādža. Kapulauks aptver vairākus uzkalnus, kas izvietoti grēdā. Tā 
teritorija paliela un precīzi dabā nav nosakāma, tiek arta jau kopš sendienām. Kādreiz te atrasti cilvēku 
kauli, dobu zārku atliekas, dzelzs karacirvji.  
 

                                                
30 saskaĦā ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 
31 Aprakstos izmantoti Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas arhīva materiāli 
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Osas apmetne. Valsts aizsardzības numurs 266 
Apmetni, kur agrāk izrakumus uzdarījis Fr. Zagorskis, norādīja I. Loze. Tagad apmetnes vieta tiek 
apstrādāta. Iespējams, ka apmetne ir arī otrpus PiestiĦas upītei, kur tagad ir pĜavas, jo te izrakumi nav 
izdarīti. Apmetnes vieta tad būtu starp PiestiĦas kanālu un vecupi. Apmetnes īstās robežas nav 
nosakāmas. Apkārtnē atrastas D2 un D3 senlietas.  
 
Pilskalns. Valsts aizsardzības numurs 267 
Uz ZR ap 0,5 km attālumā no Pilskalnu pusmuižas meža malā, meža apaudzis atrodas neliels, garens 
kalniĦš, kurš sarakāts dažāda lieluma bedrēm. Ed. BrastiĦš min 0,5 m biezu kultūrslāni kalna A malā. 
Kultūras slānis 1978.gada apmeklējuma laikā nav konstatēts.  
 
Lagažas apmetne. Valsts aizsardzības numurs 268 
Apmetne atrodas Lagaša upītes un Bolupes kreisā krasta attekas Posma satekas vietā, aptuveni 300 – 
400 m attālumā no to kopējās ietekas vietas Aiviekstē. Kultūras slānis šeit veidojies pārsmiltotā un 
pārkūdrotā smilšmālā. To pārsedz 0,55 m bieza pelēkā smilšmāla kārta. Labi saglabājušās koka celtĦu 
paliekas. Arheoloăisko izrakumu gaitā šeit ir atklātas stāvkoku celtnes, kuru kontūras pamatzemē 
iezīmē stabu un mietu vietu rindas.  
Lagažas apmetne ir vēlā neolīta un agrā bronzas laikmeta piemineklis. Šeit atrasti vissenākie bronzas 
laikmeta kausējamie tīăelīši Austrumbaltijas teritorijā. Starp atradumiem ir krama, kaula un raga rīki, 
kā arī kaula naža spals ar cilvēka galvas grafisku atveidojumu.  
 
Lieparu senkapi. Valsts aizsardzības numurs 269 
Senkapi atrodas ziemeĜaustrumos no Lieparu kapsētas un sākas tūlīt aiz kapsētas žoga. Šai vietā 
atradies karjers, kas senkapus stipri izpostījis. Karjers patlaban netiek izmantots un ir aizaudzis ar zāli, 
tā izmēri 25 x 55 m. Senkapu apkārtne līdzena, reljefā tie neizdalās. Senlietas atrastas aiz Lieparu 
kapsētas vaĜĦa, Ħemot smiltis. 
 
Slaveitu senkapi. Valsts aizsardzības numurs 270 
Slaveitu senkapi atrodas pie Slaveišu (Slaveitu) kapsētas.  
 
PiestiĦas apmetne. Valsts aizsardzības numurs 271 
PiestiĦas apmetne aizĦem apmēram 6500 m2 lielu platību PiestiĦas upes līča centrālajā daĜā 10-20 m 
attālumā no vecupes gultnes. Apmetne tās pastāvēšanas laikā, domājams, pieslēdzās pie pašas upes. 
Kultūras slānis caurmērā 0,50 – 0,70 m biezs un sastāv no irdenas kūdras ar nelielu smilšu, ezerriekstu 
čaulu, sīku žagaru un kritušu koku piemaisījumu. Liecības par celtnēm un pavardiem ir Ĝoti 
fragmentāras. Celtnes bijušas viegla tipa, veidotas no kārtiĦām, žagariem un koku mizām, celtĦu 
stūros un sienu vietās iedzenot nosmailinātus mietus 7 – 12 cm diametrā. Izrakumos konstatētas divas 
pavardu vietas. PiestiĦas apmetnē vietām māla trauku lauskas blīvi klāja visu kultūrslāni. Tās bija 
stipri fragmentāras un piederējušas dažādiem traukiem, tomēr bieži vien varēja noteikt trauka formu, 
lielumu, ornamentu un pat izgatavošanas tehniku. 
 
Skubinavas viduslaiku kapsēta. Valsts aizsardzības numurs 272 
Šie senkapi fragmentāri minēti LVMA arhīvā. No 5 iztaujātajām saimniecībām tikai 80.g.v. Jānis 
KrūmiĦš atcerējās, ka viĦa 84.g.v. māte stāstījusi, ka kalniĦā aiz pienotavas esot redzēti krusti un 
atrasti arī kādi veci kauli. Minētajā vietā ir senām bedrītēm sarakāts, priedītēm apaudzis ar 2 – 3 m 
augsts, 40 x 30 m liels kalniĦš, pār kuru iet meža ceĜš. 
 
Augustovas katoĜu baznīca. Valsts aizsardzības numurs 2854 
Augustovas katoĜu baznīca ir 1826.gadā celta koka būve. Pamati veidoti no laukakmens mūra ar 
šėembu pildījumu, kaĜėu javu. Divslīpju jumts ar tornīša izbūvi. Ap baznīcu krauts akmens žogs. 
Sākotnēji tikusi celta kā kapliča. 
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SaskaĦā ar 2004.gada 7.jūlijā VKPAI sastādīto apsekošanas aktu Nr.16 piemineklis labā tehniskā 
stāvoklī. 
Šeit katru svētdienu plkst.15.00 notiek dievkalpojumi. 
 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
� Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izvirzītas prasības valsts aizsardzībā 
esošajiem kultūras pieminekĜiem. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekĜu atrašanās ir attēlota uz 
kartes kopā ar 500 metru aizsargjoslu ap tiem. 
� Kultūras pieminekĜa teritorijā nedrīkst izvietot eksplozīvas, ugunsnedrošas, ėīmiski aktīvas un 
atmosfēru piesārĦojošas vielas, kas var apdraudēt kultūras pieminekli, kā arī iekārtas, kas izraisa 
vibrāciju, un vidi degradējošas materiālu krautuves un izgāztuves. Kultūras pieminekĜa teritorijā un tā 
aizsardzības zonā nodrošināma ugunsdrošība, optimāla hidroăeoloăiskā situācija, gaisa un 
ūdenskrātuvju tīrība. Nav pieĜaujama tāda saimnieciskā darbība (tai skaitā gruntsūdens līmeĦa maiĦa), 
kas var apdraudēt kultūras pieminekli.32 
� Vadoties pēc Nacionālās programmas Kultūra (2000-2010) apakšprogrammas Kultūras 
mantojums, arheoloăijas piemineklim būtu nepieciešams veikt papildus pētījumus, pieaicinot arheologu. 
� Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 
pieminekĜos vai to aizsargjoslās, saistoši arī šādi normatīvie akti: 
Likums „Par kultūras pieminekĜiem”; 
Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekĜu, 
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta 
statusa piešėiršanu”. 

 
 
 

8. Lazdukalna pagasta sociāli ekonomiskā situācija 
 

8.1. Iedzīvotāji, demogrāfiskā situācija 
Iedzīvotāju skaita ziĦā Lazdukalna pagasts ir viens no mazajiem Latvijas pagastiem. 2007.gada 
sākumā Lazdukalna pagastā dzīvoja 1094 iedzīvotāji33. Iedzīvotāju skaits, līdzīgi kā apkārtējās Balvu 
rajona pašvaldībās, pakāpeniski samazinās. Lazdukalna pagastā no 1146 iedzīvotājiem 2004.gadā uz 
1094 iedzīvotājiem 2006.gadā jeb par 52 iedzīvotājiem (5%). Līdzīgi par 5% iedzīvotāju skaits 
samazinājies arī Rugājos, pārējos pagastos samazinājums bija mazāks. 
 

                                                
32 Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekĜu uzskaiti, 
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešėiršanu” 43.p. 
33 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reăistra datiem uz 01.01.2007.  
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15.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiĦas pēdējos trijos gados, absolūtos skaitĜos
34
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Lazdukalna pagastā iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam ir 176 jeb 16,1%, darbspējas vecumā – 651 
jeb 59,5% un virs darbspējas vecuma – 267 iedzīvotāji jeb 24,4% (skat. attēlu). Darbspējas vecuma 
iedzīvotāju ir mazāk kā Latvijā vidēji (65,3%). 
 

16.attēls. Iedzīvotāju vecumstruktūra salīdzinājumā ar Latvijas vidējiem rādītājiem, 

01.01.2007, procentos
35
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34 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reăistra datiem uz 01.01.2007. 
35 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reăistra datiem uz 01.01.2007. 
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Lazdukalna pagastā ir lielāks veco cilvēku un bērnu īpatsvars, līdz ar to, Lazdukalna pagastā, 
salīdzinājumā ar Latvijas vidējiem rādītājiem, ir augstāka demogrāfiskā slodze – Lazdukalna pagastā 
680, Latvijā 531 darbspējīgie iedzīvotāji uz 1000 ārpus darbspējas vecuma iedzīvotājiem.  
 

17.attēls. Bērnu skaits, 01.01.2007, absolūtos skaitĜos
36
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Iedzīvotāju dzimumu struktūrā pārsvars ir sievietēm, tomēr, salīdzinājumā ar Latvijas vidējiem 
rādītājiem, Lazdukalna pagastā vīriešu īpatsvars ir ievērojami augstāks – Latvijā 46,1%, Lazdukalna 
pagastā 49,0%. 
 
Praktiski visi iedzīvotāji ir pilsoĦi (nepilsoĦi 9 iedzīvotāji). 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
Nelielais iedzīvotāju skaits un tā pakāpeniska samazināšanās norāda, ka plānojumā nav pamata 
paredzēt jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas. Jauna apbūve var tikt attīstīta esošajos ciemos, kā 
lauku teritorijā.  
 
 

8.2. Ekonomiskais raksturojums un attīstības tendences 
Lazdukalna pagasts saĦem dotāciju no Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda. 
 
Pašvaldību salīdzinošajā rangā 2003.gadā Lazdukalna pagasts ieĦem 447.vietu starp 469 Latvijas 
pagastiem (aprēėināta, izmantojot metodiku un Ħemot vērā 6 rādītājus), kas arī Balvu rajonā ir tikai 
14.vieta. Zemie rādītāji ir palikuši nemainīgi kopš 1999.gada, kad Lazdukalna pagasts ierindojās 473. 
vietā no 481 pagasta. Lazdukalna pagasts, tāpat kā viss Balvu rajons, ir īpaši atbalstāmās teritorijas 

                                                
36 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reăistra datiem uz 01.01.2007. 
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statusā līdz 2009.gada beigām, kas nozīmē, ka uzĦēmumi var izmantot atvieglotus kredītnosacījumus 
un citu atbalstu no Reăionālā fonda līdzekĜiem.37 
 
Zemu ekonomisko aktivitāti nosaka visa reăiona atpalicība, lielais attālums līdz pilsētām, ražošanas un 
patēriĦa līdzekĜu trūkums.  
 

 
8.2.1. Ražošanas uzĦēmumi un teritorijas 
Kā ražošanas uzĦēmumi Lazdukalna pagastā jāmin kokapstrādes uzĦēmumi. Zemnieku saimniecības 
nav attīstījušas pārstrādi, un zemnieku saimniecības ietvaros izbūvētās kūtis ieskaitītas 
lauksaimniecības teritorijās. 
 
Kā ražošanas teritorijas norādītas ZS „Podi” (9 strādājošie) kokmateriālu sagatavošanas ēkas un 
teritorijas, Rūbānos lauksaimniecības kooperatīvam piederošās ēkas (noliktavas, fermas, mehāniskās 
darbnīcas, ir elektrība), SIA „A A Koks” gateris (6 strādājošie)38, SIA „Silmači” (līdz 20 strādājošie) gateris 
un ražošanas teritorijas Rozenīkos. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
Plānotajā izmantošanā esošās ražošanas teritorijas noteiktas arī turpmāk kā ražošanas teritorijas. 
Bijušajām ražošanas teritorijām, neatkarīgi kādā stāvoklī tās atrodas, saglabāta ražošanas funkcija, to 
papildinot ar darījumu un tehniskās infrastruktūras funkciju. Ja kādam ražošanas objektam šāds 
zonējums nav īpaši noteikts, tā attīstība atĜauta viensētas apbūves ietvaros. 
Ražošanas objektus jāsakārto atbilstoši tehniskajām iespējām un jāsakārto atbilstoši vides prasībām.  
 
 
8.2.2. Lauksaimnieciskā darbība  
Lazdukalna pagastā vienlīdz attīstās graudkopība un piena-gaĜas kopkopība. Ir vairāki veiksmīgi 
piemēri augĜkopībā un biškopībā (Saimniecībā „Podnieki”, „Aizupes” (līdz 100 bišu saimēm). 
 
Kā lielākās saimniecības jāmin:  
• ZS „CīruĜi” apstrādā 100-120 ha; 
• ZS „JaunroziĦas” – 30 govis; 
• ZS „LizetiĦas” – 20 govis. 
• ZS „Pupāji” – apstrādā līdz 30 ha; 
• ZS „VētrasVV” – līdz 200 govīm; 
• saimniecības „CīruĜi 2”, „Ievas”, „Lazdas”, „PĜaviĦas L”. 
 
Bioloăiskās lauksaimniecības iezīmes ir vairākās saimniecībās, kā viena no konsekventākajām – 
saimniecība „Osas”, kur nodarbojas ar biškopību, tūrismu, bioloăisko lauksaimniecību. Lauku 
nodarbju dažādošanas piemērs ir ZS „Bērzi” – brīvdabas muzejs, pirts. 
 
Kapūnes polderis – viena no lielākajām vienlaidus lauksaimniecības zemēm pagastā, pamatā tiek 
izmantotas kā ganības. JāĦem vērā teritoriju applūšanas risks. 
 

                                                
37 VSIA Reăionu attīstība. Reăionu attīstība Latvijā, Rīga 2003 
38 Latgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums. Galīgā redakcija. 
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Piena-lopkopība apjomi, salīdzinoši pagasta mazajam mērogam, notiek ievērojamos apjomos, tomēr ar 
katru gadu samazinās. Tā, salīdzinājumā ar 2005.gadu Lazdukalna pagastā ir likvidēti 14 govju 
ganāmpulki. 

11.tabula. Ganāmpulku un mājlopu skaits Lazdukalna pagastā39
 

Dzīvnieku suga Ganāmpulki Dzīvnieki 
Liellopi 84 487 
t.sk. slauc. govis 78 198 
Cūkas 9 43 
Aitas 5 90 
Kazas 0 0 
Zirgi 18 19 

 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
� Lauksaimnieciskā teritoriju izmantošana veicina arī teritorijas apdzīvojuma saglabāšanos. Līdz ar 
to lauksaimniecības zemēm teritorijas plānojumā noteikta pēc iespējas plaša izmantošana, lai veicinātu 
lauku nodarbju dažādošanos un neierobežotu saimnieciskajās aktivitātēs. Vides prasību ievērošanu 
nodrošina būvprojekta ietvaros. 
� Plānojums nosaka minimālo jaunveidojamo zemes vienību platību – 2 ha lauku teritorijā, 0,3 ha – 
ciemu teritorijās. 
�  Papildus lauksaimniecību regulējošo normatīvo aktu un Lauku atbalsta dienesta izvirzītajām 
prasībām citas prasības plānojumā netiek noteiktas. Plānojums neierobežo lauksaimniecības zemju 
transformēšanu citos teritorijas izmantošanas veidos, ja tiek saglabāts jaunveidojamas zemes vienības 
minimālā platība (2 ha). 
 
 
 

8.3. Sociālās infrastruktūras objekti un teritorijas 
 
Izglītība 
Lazdukalna pagasta sociālās infrastruktūras objekti ir Eglaines pamatskola BeĦislavas ciemā. 
Pirmskolas vecuma bērnus (5-6 gadīgos) apmāca pie skolas izveidotās grupās. Kopā ar 5 un 6 
gadīgajiem audzēkĦu skaits 2006./07 mācību gada sākumā bija 107, kas ierindo Eglaines pamatskolu 
otrajā vietā starp Balvu rajona pamatskolām pēc audzēkĦu skaita.  
 
Sociālā aprūpe 
Lazdukalna pagastā apzināta nepieciešamība pēc veco Ĝaužu aprūpes pakalpojumiem. Pašlaik aprūpi 
nodrošina Balvu pansionātā, reizēm – Rugāju aprūpes mājā, tomēr tur ir maz vietu (11-13 vietas). 
Rugāju pagasta „Ezeros” būs vēl viena aprūpes māja. 
 
Bibliotēkas 
Pagastā darbojas divas bibliotēkas – BeĦislavā un Skujetniekos.  
 
Veselības aprūpe 
Pagastā darbojas divi veselības aprūpes punkti - BeĦislavā un Skujetniekos. Lazdukalna pagasta 
iedzīvotājus apkalpo Balvu, Rugāju un Bērzpils pagastā strādājošie ăimenes ārsti. Sekundārās 
veselības aprūpes pakalpojumus Lazdukalna pagasta iedzīvotāji saĦem Balvu un Rēzeknes slimnīcās. 
Balvu slimnīca nodrošina arī neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
 

                                                
39 VA „Lauksaimniecības datu centrs”, Ganāmpulku reăistrs, dati uz 01.08.2006 
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Sports 
Vairākās vietās pagalmos ierīkoti vienkārši sporta laukumi. Pie pamatskolas BeĦislavā atrodas sporta 
laukums un hokeja laukums, pēdējais ierīkots 2007.gadā. Sporta laukumi atrodas arī Skujetniekos un 
Lieparos. 
 
Pagasta administrācija 
Lazdukalna pagasta padome atrodas BeĦislavas ciemā Bērzu ielā 8.  
 
Kultūras dzīves organizēšana 
Kultūras nams Lazdukalnā nepastāv. 
Sabiedriskiem pasākumiem tiek izmantota 
skola vai SIA „Leandrs” zāle (bij. kultūras 
nams, tagad privatizēts). Zemnieku 
saimniecībā „Saipetnieki” darbojas 
brīvdabas muzejs, kura kolekcija 
(darbarīki, iekārtas, braucamrīki un 
saimniecībā lietotu priekšmetu kolekcija, 
krāšĦas puėu kompozīcijas, strūklakas) ir 
plaša un pārsniedz vairākus akreditētus 
muzejus Latvijas laukos. Šeit tiek rīkoti arī 
pagasta svētki, sporta un atpūtas pasākumi, 
muzejs ir nozīmīgs tūrisma objekts.  

18.attēls. ZS „Saipetnieki” brīvdabas muzejā 

 
Lielajā folkloras gada balvā par 2006.gada etnogrāfisko ansambli atzīts BeĦislavas etnogrāfiskais 
ansamblis ar vadītāju Regīnu Čudarāni. Nesen nodibinājies un veiksmīgi darbojas sieviešu vokālais 
ansamblis „Sonāte”. 
 

Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Nodrošinājums ar sociālajiem pakalpojumiem un sociālo infrastruktūru ir apmierinošs. Iedzīvotāju 
skaita samazinājuma dēĜ jauni sociālie objekti netiek plānoti, tomēr novada izveides gadījumā būtu 
nepieciešamība izskatīt sabiedriska centra (kultūras nama) būvniecību. 
• ĥemot vērā novada izveidi, iespējamo BeĦislavas ciema kā vietējā pakalpojuma centra lomu tajā 
un lielo attālumu līdz citām pakalpojumu saĦemšanas vietām, būtiski ir saglabāt šeit esošos 
pakalpojumus. 
 
 
 

9. Pagasta telpiskā organizācija un būvvides 
raksturojums 

 

9.1. Zemju izmantošana un nekustamā īpašuma tirgus  
Plānojuma sagatavošanā izmantoti Valsts zemes dienesta Latgales reăionālās nodaĜas kadastra 
informācija un zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērėu grupām un pa zemes 
lietošanas veidiem uz 2007.gada 1.janvāri. 
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Lazdukalna pagasta kopplatība ir 19443,2 ha jeb 194,4 km2. Lauksaimniecības zemes (76 km2) ir 
nelielā pārsvarā pār meža zemēm (62 km2) (skat. 19.attēlu). Lielāko daĜu no lauksaimniecībā 
izmantojamām zemēm – 4556 ha (jeb 60% no LIZ) aizĦem aramzemes, ganības – 2143,8 ha jeb 28%, 
pĜavas – 901,6 ha jeb 2% un 32,7 ha augĜu dārzi.  
 
Salīdzinoši lielu daĜu – 5% jeb 958,7 ha aizĦem krūmāji. Raksturīga iezīme Lazdukalna pagastam ir tā, 
ka ievērojamas platības aizĦem purvi – 37 km2 jeb 19% no pagasta kopplatības. 
 

19.attēls. Zemju sadalījums pa zemju izmantošanas veidiem 

LIZ
39%

Meži
32%

Krūmāji
5%

Purvi
19%

Zem ūdeĦiem
2%

Pagalmi
1%

CeĜi
1% Pārējās zemes

1%

 
MazdārziĦu teritorijas 
Kā atsevišės teritorijas izmantošanas veids, arī ciemos, nav izdalāmi mazdārziĦi. Dārzi ieskaitīti 
piemājas un zemnieku saimniecībās vai daudzdzīvokĜu ēku apbūves teritorijās. 
 
Nekustamie īpašumi 
Pagastā ir 1368 zemes īpašumi un lietojumi. Lielākā daĜa īpašumu, pēc nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėa, tiek izmantoti lauksaimniecībai – 1312 īpašumi ar kopējo platību 15599,7 ha jeb 82%. 
Mežsaimniecība pēc nekustamā īpašuma mērėa ir 22 īpašumi ar kopējo platību 3634,4 ha jeb 18,7%. 
Satiksmes infrastruktūrai – 0,8%. Nekustamo īpašumu izmantošanu var raksturot kā viendabīgu. NĪL 
mērėa „Vienăimenes un divăimeĦu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas” mazais īpatsvars atspoguĜo 
lauksaimniecisko teritorijas raksturu. 

12.tabula. Zemju sadalījums pēc galvenā NĪLM 

NĪLM grupa Īpašumu vai lietojumu skaits Kopplatība, ha 
Lauksaimniecība 1312 15599.7 
Mežsaimniecība 22 3634.4 
Ūdenssaimniecība 2 23.2 
Vienăimenes un divăimeĦu dzīvojamo ēku apbūves 6 4 
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teritorijas 
DaudzdzīvokĜu māju apbūves teritorijas 7 3.9 
Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves 
teritorijas 1 0.5 
Sabiedriskas nozīmes objekti 4 11.8 
Rūpniecības objekti  1 0.7 
Satiksmes infrastruktūru objekti 9 164.3 
Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 4 0.7 

 
Zemes tirgus cenas ir līdzīgas kadastrālajai zemes vērtībai; svārstās no 300-500 latiem par hektāru. Par 
labu (vērtīgu) zemi pagastā uzskata iekoptu lauksaimniecības zemi. 
 
 

9.2. Lazdukalna pagasta telpiskā struktūra un apdzīvojuma 
raksturojums 

 
9.2.1. Pagasta teritorija 
Pagasta nomaĜais novietojums Balvu rajona malā pie Madonas rajona robežas Lazdukalna pagasta 
gadījumā nerada izteiktu nomales efektu, jo pagastu šėērso Balvu rajona nozīmīgākie 1.šėiras valsts 
autoceĜi „Rēzekne-Gulbene” un „Balvi-Kapūne”. 

20.attēls. Teritorijas telpiskā struktūra 

 
 
Galvenie dabas faktori, kas nosaka Lazdukalna pagasta telpisko organizāciju, ir lielās vienlaidus mežu 
un purvu platības pagasta rietumu daĜā, kas ietilpst Lubānas mitrāja kompleksā, lauksaimniecības 
zemes pagasta centrālajā daĜā (arī nacionālās nozīmes lauksaimniecības Kapūnes polderis). Pārējā 
pagasta daĜā raksturīga mozaīkveida zemes lietojums.  
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Lielākās apdzīvotās vietas ir BeĦislava (ap 100 iedz.) un Skujetnieki (ap 70 iedz.), tomēr apbūve 
vairāk izvietota ap valsts ceĜiem. Lazdukalna pagastā, kā tas ir raksturīgi Latgalē, visa pagasta 
teritorija ir ieskaitītas ciemos. SaskaĦā ar šo dalījumu, lauku teritorija nepastāv (skat. Lazdukalna 
pagasta padomes 1999.gada 26.aprīĜa lēmumu Nr.5, §1 pielikumā Nr.1), bet viena ciema teritorijai 
beidzoties, sākas nākamais ciems. SaskaĦā ar pagasta padomes lēmumu „Par ciema statusa piešėiršanu 
apdzīvotām vietām un ciema nosaukuma precizēšanu”, Lazdukalna pagastā atrodas vidējciemi 
BeĦislava un Skujetnieki un 42 skrajciemi.  
 
 
9.2.2. BeĦislavas ciems 
 
 

21.attēls. BeĦislavas ciema telpiskā struktūra 

 
 
Kaut arī BeĦislavas ciema teritorija neliela, šeit iezīmējas galvenās funkcionālās zonas:  
• Sabiedriskais centrs, ietverot skolu, daudzdzīvokĜu mājas, veikalu, pastu, pagasta padomi; 
• Sabiedriskajam centram pieguĜošās privātmājas; 
• Potenciāla sabiedrisku apstādījumu vieta ap pašvaldības dīėi. 
 
Urbums, notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas un ražošanas teritorija atrodas ārpus ciema. 
 
Apbūve galvenokārt organizējas ap galveno ielu – Bērzu ielu, un atrodas pietiekamā attālumā no valsts 
autoceĜa, tādā veidā ir pasargāta no satiksmes.  
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9.2.3. Skujetnieku ciems 
 

22.attēls. Skujetnieku ciema telpiskā struktūra 

 
 
Skujetnieku ciema teritorija ir izstiepta un apbūve organizējas ap valsts 2.šėiras autoceĜu V463 „PāliĦi 
– Gailīši”, kas vienlaikus arī ir galvenā iela. 
 
 
9.2.4. Apstādījumi 
 
Lauku vide nosaka to, ka dabiskā vide ir pārsvarā. Ciemu apbūve nav blīva, kā arī maz ticama ir 
jaunas apbūves veidošanās ciemu teritorijā arī nākotnē. Pašlaik vienīgās publiskās zaĜās teritorijas 
atrodas BeĦislavas ciemā ap dīėi (zemes gabals pieder pašvaldībai). Sadarbojoties pašvaldībai un 
sabiedriskajai organizācijai gatavots projekts apkārtnes labiekārtošanai ~4 tūkstoši apmērā. Tiks 
iekārtota atpūtas vieta ar soliem, iztīrīts dīėa krasts, aprīkots ar spēĜu aprīkojumu. Plānojumā dīėis un 
tā apkārtne iekĜauta sabiedrisko objektu teritorijā kopā ar blakus esošo pagasta padomes ēku. 
 
Skujetnieku ciemā, kur pārsvarā atrodas privātmājas, nepieciešamība pēc publiskas zaĜās teritorijas 
līdz šim nav bijusi. Kā pozitīva iezīme, jāatzīmē plašie un labiekārtotie pagalmi pie daudzdzīvokĜu 
mājām. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Apdzīvojuma struktūra Latgales vēsturiskajā izpratnē neatbilst plānošanas normatīvos definētajai. 
Teritorijas plānojumā tiek noteikta apdzīvoto vietu (ciemu) teritorijas un lauku teritorijas. Ciema 
statuss teritorijas plānojumā piemērots BeĦislavas un Skujetnieku ciemiem, kas ir lielākie pēc 
iedzīvotāju skaita, un to apbūve ir blīva, vairāk raksturīga ciematu apbūvei. BeĦislava ir pagasta 
administratīvais centrs, kas Balvu rajona teritorijas plānojumā noteikts kā vietējās nozīmes centrs. 
Plānojumā izskatīts jautājums par ciema statusa piešėiršanu arī TikaiĦiem, Liepariem un Rūbāniem, 
kuru apbūve ir vairāk koncentrēta salīdzinājumā ar pārējām vietām. Tomēr jāatzīst, ka koncentrētāk 
izvietotas māju grupas, turklāt mazkaitliskas ir nepietiekams pamats ciema statusa piešėiršanai.  
• Skatoties 12 gadu perspektīvā, prognozējams, ka esošā teritorijas izmantošana būtiski 
nemainīsies. Jauna apbūve var rasties neatkarīgi no atrašanās ciemā, bet no saimniecības attīstības 
līmeĦa. Līdz ar to netiek prognozēta iespēja veidoties jaunām ciemu teritorijām. Ja veidojas blīva 
jauna apbūve, apbūves noteikumi (3.2.5.p. 3.5.ap.) paredz detālplānojuma izstrādi. 
• Pārējiem vēsturiskiem ciemiem saglabājas vietas nosaukums; teritorijas plānojumā uz tām 
attiecināmas prasības lauku teritorijai. 
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• Apstādījumu teritorija pie pašvaldības dīėa iekĜauta plānotās izmantošanas kartē. 
 
 

9.3. Apbūves raksturojums, mājoklis 
 
Lazdukalna pagasta apbūvi pamatā raksturo viensētu apbūve – ēkas, kas būvētas, sākot ar pagājušā 
gadsimta 30-tiem gadiem un beidzot ar 80-tiem gadiem. Jaunu ēku ir maz. Viensētu izvietojums 
atspoguĜo raksturīgo lauku apdzīvojumu ZiemeĜlatgalē. Ciemos raksturīga arī līvānu tipa blīva apbūve. 
Zemesgabalu lielums ir no 2000 – 3000 m2.  
 
DaudzdzīvokĜu māju apbūve raksturīga ciemos. DzīvokĜu mājas pieskaitāmas pie mazstāvu mājām – 
līdz 3 stāviem. BeĦislavā atrodas 3 daudzdzīvokĜu mājas ar 18, 18 un 12 dzīvokĜiem, Skujetniekos 
atrodas 2 trīs stāvu mājas ar 18 un 27 dzīvokĜiem un 1 divu stāvu māja ar 8 dzīvokĜiem, Lieparos – divas 
2 stāvu mājas ar 8 un 8 dzīvokĜiem. 
 
Aizkavējusies nekustamā īpašuma dokumentu kārtošana. Pašvaldība daudzdzīvokĜu māju dzīvokĜus ir 
ierakstījusi Zemesgrāmatā, cilvēki nereti pat neaiziet izĦemt zemesgrāmatu. DaudzdzīvokĜu māju 
tehnisko stāvokli raksturo ne tikai nolietojums, bet arī nelikumīgi sabūvētās krāsnis, kas rada papildus 
svaru uz būvkonstrukcijām. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Jaunas daudzdzīvokĜu teritorijas plānojumā netiek paredzētas, pamatojoties uz to, ka šāda apbūve 
nav laukiem raksturīga, līdz ar to nevar saskatīt pieprasījumu (tirgu) šādai dzīvojamai platībai. Arī 
esošo daudzdzīvokĜu māju uzturēšana ir apgrūtināta. 
• Jaunu apbūvi var prognozēt lauksaimniecības un meža zemēs un Ĝoti nelielā apjomā. 
Lauksaimniecības un meža zemēs atĜauta viensētu apbūve ar tai nepieciešamajām ēkām. 
 
 
 

10. Transporta infrastruktūras raksturojums 
 

10.1. Valsts autoceĜi 
Pagasta teritoriju šėērso vieni no labākajiem Balvu rajonā esošajiem valsts autoceĜiem P36 „Rēzekne – 
Gulbene” un P47 „Balvi-Kapūne”. Pagasta Austrumu daĜa sasniedzama pa valsts 2.šėiras ceĜiem, 
Rietumu daĜa robežojas ar rajona administratīvo robežu – šeit sākas Lubānas mitrāju komplekss. 

13.tabula. Valsts autoceĜi 

AutoceĜa 
šifrs 

AutoceĜa nosaukums 
Zemes nodalījuma 

josla, m 
Aizsargjosla, m 

no a/c ass 

Apbūves 
līnija, m no 

ceĜa ass 
P36 Rēzekne – Gulbene 22,0 60,0 50,0 
P47 Balvi - Kapūne 22,0 60,0 50,0 
V463 PāliĦi – Gailīši 19,0 30,0 30,0 
V464 Pokrata-Lazdukalns 19,0 30,0 30,0 
V481 Rūbāni – Primenes 19,0 30,0 30,0 
V485 Gariesili-Pokrata 19,0 30,0 30,0 
V488 Rugāji - Ranguči 22,0 30,0 30,0 
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Valsts 1.šėiras autoceĜi ir ar asfaltbetona segumu, 2.šėiras valsts autoceĜi ir ar grants segumu, tai skaitā 
viens – V Rūbāni-Primenes ar uzlabotas grunts segumu.  
 

23.attēls. Valsts ceĜu izvietojums un satiksmes intensitāte40
 

 
 
AutoceĜam P47 „Balvi-Kapūne” 2007.-2008.gadā plānoti remonta darbi un autoceĜam P36 „Rēzekne-
Gulbene” remonta darbi plānoti laika periodā no 2009.-2012.gadam. 
 
P36 un P47 autoceĜi rajona plānojumā noteikti kā reăiona nozīmes ceĜi, Latgales reăiona teritorijas 
plānojumā P36 noteikts kā starpreăiona nozīmes ceĜš. P47 Balvi-Kapūne autoceĜa apkārtne rajona 
plānojumā noteikta arī kā ainaviski nozīmīga teritorija, Balvu rajonu reprezentējoša teritorija, tādēĜ 
Balvu rajona teritorijas plānojumā izvirzītas papildus prasības – prioritāri likvidējami ainavu 
degradējoši objekti (ēku grausti), izstrādājamas vienotas prasības reklāmas un vides objektu (autobusu 
pieturas, stāvlaukumi, informatīvas zīmes) izvietošanai, nosakāmas stingrākas prasības nekustamo 
īpašumu uzturēšanai kārtībā un ierobežojumi apbūvei, lai saglabātu ZiemeĜlatgales lauku apbūves 
raksturu. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē attēloti valsts autoceĜi, saskaĦā ar AS „Latvijas valsts 
ceĜi” izsniegto informāciju, un aizsargjoslas, saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu. Pašvaldības ceĜi 
attēloti, saskaĦā ar apstiprināto pašvaldības ceĜu sarakstu, kas iesniegts AS „Latvijas valsts ceĜi” 
Balvu nodaĜā. Apbūves noteikumos prasības ceĜiem noteiktas 4.6.punktā. 

                                                
40 Balvu rajona teritorijas plānojums 2006-2018, AS „Latvijas valsts ceĜi” Balvu nodaĜas satiksmes intensitātes dati par 
2004.g. 
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• Plānojumā paredzētas ceĜu zemes nodalījuma joslas, aizsargjoslas un apbūves līnijas attiecībā 
pret valsts ceĜiem, kas Ħemot vērā, zemo satiksmes intensitāti Lazdukalna pagastā, ar AS „Latvijas 
valsts ceĜi” saskaĦojumu var tikt samazinātas. 
• Zemās satiksmes intensitātes dēĜ nav paredzama nepieciešamība pēc tehniskiem risinājumiem 
apbūves aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm, kā arī paralēlu ielu 
veidošana vai pakāpeniskuma principa ievērošana, tomēr šīs prasības noteikumos ir noteiktas. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka prasības piekĜūšanas risinājumiem 
jaunveidojamām zemes vienībām, lai pēc iespējas mazāk veidotu jaunus apgrūtinājumus. 
• Jaunu ceĜu izbūve nav plānota.  
 
 

10.2. Pašvaldību ceĜi 
Uz 2007.gada sākumu Lazdukalna pagastā ir 51 pašvaldības ceĜš un 6 ielas (ceĜu sarakstu skatīt 
2.pielikumā). Pašvaldības ceĜu un ielu kopgarums Lazdukalna pagastā ir 108,909 km, tai skaitā 
106,39 km ir ceĜi un 2,519 km ir ielas. 
 
CeĜu kopgarums ir 106,39 km, no kuriem A grupas ceĜu kopgarums ir 13,416 km; B grupas ceĜu 
kopgarums – 80, 107 km un C grupas ceĜu kopgarums – 12,867 km.  
 
Asfaltēti tikai 2,379 km (2,2%) – BeĦislavas ciemā visas ielas (Bērzu, Skolas un Upes ielas), 
Skujetnieku ciemā Liepu iela un Lidlauka ceĜš (skat. 24.attēlu). CeĜu kopgarums ar grants segumu 
ir 59,591 km, ar grunts segumu – 32,397 km, ar uzlabotas grunts segumu – 14,142 km. 
 

24.attēls. Pašvaldības ceĜu sadalījums pēc seguma  

grants
55%

grunts
30%

uzlabota 
grunts
13%

asfalts
2%

 
Pašvaldības ceĜi un ielas tiek uzturēti, atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām.  
 



Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020. 
I.daĜa. Paskaidrojuma raksts 

 

Lazdukalna pagasta padome, konsultāciju uzĦēmums „Grupa 93”, SIA 52

Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Teritorijas plānojumā noteikta 30 metru aizsargjosla no ceĜa ass, saskaĦā ar Aizsargjoslu 
likumu. Aizsargjosla ieteicama arī kā apbūves līnija. Bet apbūvi var atĜaut izvietot aizsargjoslā, ja 
pašvaldība kā ceĜa īpašnieks tam piekrīt. 
• Jaunu pašvaldības ceĜu izbūve teritorijas plānojumā nav noteikta, tomēr to izbūve ir atĜauta, un 
apbūves noteikumos noteiktas prasības ceĜu minimālajiem platumiem Iespējama esošo servitūtu ceĜu 
iegāde pašvaldības vajadzībām vai jaunu servitūtu ceĜu noteikšana (līdz BeĦislavas kapiem). 
 
 

10.3. Stāvvietas 
Vienīgā atāvvieta atrodas pie SIA „Leandrs” veikala BeĦisovas ciemā. Sabiedriskie objekti nav 
pilnībā nodrošināti ar autostāvvietu platībām, izĦemot skolas teritoriju; automašīnas novieto uz 
ielas. ĥemot vērā nelielo automašīnu skaitu un zemo satiksmes noslodzi, jaunu stāvvietu 
ierīkošana esošajā situācijā nav nepieciešama.  
 
Pie 1.šėiras valsts ceĜa nav apstāšanās vietu (saucamo „kabatu”), apstāšanās ceĜa malā, pateicoties 
tā platumam, neapdraud satiksmes drošību un jaunu stāvvietu ierīkošana nav nepieciešama. 
 

10.4. AS „Latvijas valsts meži” ceĜi 
Tā kā Lazdukalna pagastā AS „Latvijas valsts meži” lielākās platības atrodas purvu teritorijā, tad 
izbūvētie ir tikai divi ceĜi –7.Baltinavas meža iecirknī: Lieknītes ceĜš 1,7 km garumā un Kara kapu ceĜš 
4,6 km garumā. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
Plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē labākam pagastā esošā ceĜu tīkla raksturojumam 
attēloti arī AS „Latvijas valsts meži” ceĜi. Apbūves noteikumos tiem piemērojamas prasības 
komersantu ceĜiem. 
 
 

10.5. Sabiedriskais transports 
 
Sabiedrisko transportu caur Lazdukalnu pagastu nodrošina autobusu pārvadājumu firmas. Cauri 
pagastam kursē vairāki starprajonu maršruti.  
 
Vēsturiski caur Lazdukalnu veda arī šaursliežu dzelzceĜš, tā nozīme ir tikai kultūrvēsturiska. 
 
Lazdukalna pagasta iedzīvotāji, kas dzīvo „Gulbene-Rēzekne” un „Balvi-Kapūne” ceĜu tuvumā, ir 
nodrošināti ar salīdzinoši biežu un regulāru sabiedrisko transportu. Vismaz četras reizes dienā var 
nokĜūt Rēzeknē un 4 reizes dienā Balvos. Šeit kursē starprajonu autobusu maršruti: „Balvi-Rēzekne”, 
„Alūksne-Rēzekne-Gulbene”, Valmiera-Rēzekne”. Pēdējais autobuss no Rēzeknes iziet pilksten četros 
pēcpusdienā, kas ir par agru strādājošiem un skolniekiem. Būtu nepieciešams vakara reiss ap sešiem 
vai septiĦiem. 
 
Pārējā pagasta teritorijā, ar kuru savieno 2.šėiras valsts autoceĜi, satiksme ir reta. Balvu ATA 
nodrošina vienu maršrutu „Balvi – Garie sili”, kas skolas laikā kursē no rīta un vakarā, bet vasarās – 
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divas reizes nedēĜā. Iedzīvotāji izpalīdz viens otram ar personisko transportu. Jāatzīmē, ka ceĜu 
kvalitāte šajā apkaimē ir Ĝoti slikta, īpaši no Skujetniekiem.  
 
 
 

11. Inženierapgādes raksturojums 
 

11.1. Ūdensapgādes sistēma 
Centralizēta ūdensapgāde pastāv BeĦislavas un Skujetnieku ciemos. Patērētāji ir Eglaines pamatskola, 
pagasta padome, pasts, privātmājas un daudzdzīvokĜu mājas. Kopējais pieslēgumu skaits BeĦislavas 
ciemā 31, Skujetniekos – 29. 
 
BeĦislavā ūdensvadu izbūvēja 1981.gadā (nodots ekspluatācijā 1983.g.) BeĦislavas ciemā izbūvēts 
ūdensvads pamatā no tērauda (pievadiem izmantots arī ėets un polietilēns) 2,82 km garumā, tai skaitā 
0,94 km ieguldītas 100 mm diametra caurules, 0,09 km - 32 mm diametra caurules un 1,79 km - 25 
mm diametra caurules. Ūdenstornis būvēts 1971.gadā. metāla tilpne 25 m3, 101,16 m. TorĦa fiziskais 
nolietojums 80%. 
 
Skujetniekos ūdensvadu izbūvēja 1979.gadā (nodots ekspluatācijā 1981.g.). Ūdenstornis būvēts 
1970.gadā. metāla tilpne 25 m3, 101,12 m. TorĦa fiziskais nolietojums 50%. Skujetnieku ciemā 
izbūvēts ūdensvads pamatā no tērauda (pievadiem izmantots arī polietilēns) 1,865 km garumā, tai 
skaitā 0,48 km ieguldītas 100 mm diametra caurules, 1,065 km - 50 mm diametra caurules un 0,32 km 
- 25 mm diametra caurules. 
 
Noslēgts līgums par dzeramā ūdens laboratorisko analīžu veikšanu ar VA „Sabiedrības veselības 
aăentūra” Gulbenes filiāli. Iegūtais ūdens apjoms tiek noteikts pēc skaitītājiem UVU-40. 
 
Projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lazdukalna pagasta BeĦislavas un Skujetnieku 
ciemos”, plānota artēzisko aku rekonstrukcija, ūdens sagatavošanas staciju būvniecība, ūdensvada 
rekonstrukcija. Gan Lazdukalna pagastam, gan vēl 9 Balvu rajona pašvaldībām: Kubulu, MedĦevas, 
Žīguru, Lazdulejas, Vīksnas, Šėilbēnu, Bērzpils, Rugāju, Tilžas pašvaldību ūdenssaimniecības 
attīstības projektu realizācija pārcelta uz 2007. – 2013.g. plānošanas periodu (Rēzeknes RVP pārskats 
2006.g.). 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• BeĦislavas un Skujetnieku ciemu plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs attēlots ūdensvads vads, 
saskaĦā ar projektēšanas individuālo uzĦēmuma „Ekers-2” shēmām (2000.g.).  
• Ap ūdensvadu ir spēkā ekspluatācijas aizsargjosla - .3 metri katrā pusē no cauruĜvada malas; 
• Ap ūdenstorni ir spēkā ekspluatācijas aizsargjosla - .5 metri rādiusā. 
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11.2. NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana 
Centralizēta notekūdeĦu savākšana un attīrīšana notiek BeĦislavas un Skujetnieku ciemos.  
 
BeĦislavas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu jauda ir 15345 m3 gadā vai 42,04 m3 diennaktī. Izvades vieta 
(A700201) ir grāvī. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BeĦislavas ciemā sastāv no attīrīšanas ierīces 
BIO-100 un I un II pakāpes bioloăiskajiem dīėiem. Dīėu (2 gab.) kopējais darba tilpums ir 288 m3. 
NAI nodotas ekspluatācijā 1984.gadā. 41 SaskaĦā ar teritorijas plānojumā noteiktajām ciema robežām, 
attīrīšanas iekārtas atrodas ārpus ciema; apkārt esošā zeme tiek izmantota lauksaimniecības 
vajadzībām, tuvākās mājas atrodas 300 m attālumā. Pašlaik NAI daĜēji darbojas bioloăiskās attīrīšanas 
režīmā. Līdz šim aizsargjosla nav noteikta. 
 
Skujetnieku notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu jauda ir 7738 m3 gadā vai 21,2 m3 diennaktī. NotekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtas Skujetnieku ciemā ir nosēdakas (tilpums 5 m3). NAI ar Saipītes upē emitēto 
notekūdeĦu apjomu 7,738 tūkst. m3 ir minētas pie vieniem no lielākajiem un būtiskākajiem Balvu 
rajona virszemes ūdens objektu piesārĦotājiem 2006.gadā.42 NAI nodotas ekspluatācijā 1985.gadā. 
Līdz šim aizsargjosla nav noteikta. 
 

14.tabula. PiesārĦojuma slodzes
43

 
 Skujetnieku NAI (t/g) BeĦislavas NAI (t/g) 

Suspendētās vielas 0,47760 0,24310 
ĖSP 1,72410 1,59650 
Naftas produkti 0,00110 0,00160 
BSP-5 0,59860 0,07070 
Nkop. 0,09530 0,14770 
Pkop. 0,01910 0,03250 
N/NO3 0,00030 0,00060 
P/PO4 0,01910 0,03250 

 
BeĦislavas attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas dūĦas, kas tiek kompostētas. DūĦu 
apsaimniekošana tiek veikta saskaĦā ar Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr. 362 
„Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”. 
 
Kanalizācijas tīklu kopgarums BeĦislavā 1,565 km, Skujetniekos – 1,585 km. 
 
Projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lazdukalna pagasta BeĦislavas un Skujetnieku 
ciemos”, kura realizācija pārlikta uz 2007-2013.g. periodu plānota notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu 
būvniecība Skujetnieku ciemā. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
• Skujetnieku un BeĦislavas ciemu kartēs attēlots kanalizācijas vads. Ap kanalizācijas vadu ir spēkā 
ekspluatācijas aizsargjosla - 3 metri katrā pusē no cauruĜvada malas. 
• Ap BeĦislavas un Skujetnieku NAI noteikta 100 metru sanitāra aizsargjosla. 
• Neieciešama Skujetnieku notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būvniecība.  
 
 

                                                
41 AtĜauja Nr.RET-3-26 B kategorijas piesārĦojošās darbības veikšanai no 15.04.2005  
42 Rēzeknes reăionālās vides pārvalde. Publiskais 2006.gada pārskats.  
43 AtĜauja Nr.RET-3-26 B kategorijas piesārĦojošās darbības veikšanai no 15.04.2005  
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11.3. Siltumapgāde 
 
Centralizētā siltumapgādes sistēma kopš 90-to gadu sākuma vairs nepastāv. Iepriekš siltumapgādes 
sistēmu veidoja katlu mājas BeĦislavas ciemā un Skujetnieku ciemā un tīkli līdz daudzdzīvokĜu 
mājām, skolai, pagasta padomei.  Pašlaik daudzdzīvokĜu mājās katrā dzīvoklī individuāli risina siltuma 
jautājumu. Autonomie katli ierīkoti pagasta padomē un Eglaines pamatskolā. Skolai renovācijas 
projekta ietvaros tiek veikta siltummezgla rekonstrukcija. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
Turpmāk būtu nepieciešams ierīkot autonomos siltuma katlus daudzdzīvokĜu mājās. Ēku fiziskais 
nolietojums un iedzīvotāju zemā maksātspēja ir tā, kas līdz šim ir kavējusi atrisināt centralizētu 
siltumapgādi. 
 
 
 

11.4. Sakaru infrastruktūra 
 
11.4.1. Fiksētie telefona sakari 
 

25.attēls. Elektronisko sakaru līnijas 

 
 
Lazdukalna pagasta teritoriju šėērso starpcentrālu pazemes kabelis, kas izvietots gar autoceĜu P47 
Balvi Kapūne, tālāk gar autoceĜu P36 Rēzekne-Gulbene līdz pagriezienam uz Lazdukalnu, tālāk pa 
V481 „Rūbāni – Primenes” līdz BeĦislavai un tālāk līdz Skujetniekiem. Līnija, kas savieno Bērzpils 
ATC ar Rugāju ATC šėērso Lazdukalna pagastu gar autoceĜu V463 „PāliĦi – Gailīši”, tālāk gar 
pašvaldības ceĜu. Citviet pagastā elektroniskos sakarus nodrošina no gaisvada līnijām. 
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Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas ATC BeĦislava un ATC Skujetnieki. 
 
Optiskais kabelis atrodas ārpus pagasta, tuvākais optiskais kabelis izvietots gar autoceĜu P48 
„Kārsava-Tilža-DubĜukalns”.  
 
Līdz 2007.gada beigām abonentus plānots pieslēgt ciparu tīklam, izmantojot bezvadu tehnoloăiju 
(CDMA). 
 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
� Plānojumā attēloti galvenie tīkli, lai atspoguĜotu principiālu elektronisko sakaru pieejamību 
pagasta vietās. Precīzāks tīklu izvietojums nosakāms projektēšanas gaitā, ko veic atbilstoši 
normatīvo aktu, tostarp Lattelecom SIA prasībām. Telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstību 
SIA „Lattelecom ” plāno atbilstoši pieprasījumam. 
� Apbūves noteikumi norāda uz inženierkomunikāciju koridoriem, kuros izvietojami sakaru tīkli, 
kā arī uz apgrūtinājumiem, kas saistīti ar elektronisko sakaru atrašanos zemes vienībā - ap 
telekomunikāciju sakariem ir spēkā 2,5 m ekspluatācijas aizsargjosla no kabeĜa ass. Aizsargjoslas 
grafiskajā daĜā nav lietderīgi attēlot dēĜ 10 000 mēroga noteiktības.  
� Izstrādājot teritorijas plānojumu, paredzēta iespēja uzstādīt un ekspluatēt elektronisko sakaru 
būves praktiski visās teritorijās (zonējumos) un izvietot tīklus inženierkomunikāciju koridoros gar 
ielām un ceĜiem. 
 
 
11.4.2. Mobilie sakari 
 
Vienīgā bāzes stacija ir „Tele2”. Uzsākot plānojuma izstrādi, jāsecina, ka mobilie sakari Lazdukalna 
pagastā nav apmierinoši. Tuvākais LMT tornis atrodas Rugājos, kura apraide Lazdukalna pagastā ir 
nepietiekama. SIA „LMT” plāno izvietot bāzes staciju BeĦislavas ciema tuvumā. Plānojumā Ħemts 
vērā, ka tornis tiks uzstādīts uz zemes gabala „Dūjas” ar kadastra Nr. 3864 0040 320. 
 
SIA „Tele 2” pieder masts ar bāzes staciju, kas uzstādīts zemesgabalā ‘JaunroziĦas” (kadastra Nr. 
38640010069007).  
 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
Gan esošais SIA „Tele 2” tornis, gan plānotais SIA „LMT” tornis norādīts kartēs, apbūves noteikumu 
3.14.5.p. 8.ap. atzīmēta nepieciešamība ievērot ekspluatācijas aizsargjoslu ap torĦiem. Aizsargjoslas 
nav atzīmētas kartē, jo nav zināms vai ap LMT tiks izbūvēts žogs, kā arī aizsargjoslas, kas ir mazākas 
par 10 m praktiski nav attēlojamas M 1: 10 000 kartēs. 
Apbūves noteikumos paredzēta iespēja uzstādīt un ekspluatēt elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar 
to saistītās inženierkomunikācijas praktiski visās teritorijās (zonējumos). 
 
 
11.4.3. Internets 
Lazdukalna pagastā pagasta padomei, bibliotēkām, skolai pieejami interneta pakalpojumi, ko 
nodrošina „Lattelecom” sakaru infrastruktūra.  
 
Papildus Lazdukalna pagasta teritorijā iespējams piekĜūt interneta resursu punktiem, izmantojot GPRS 
bezvadu datu pārraidi, pieslēdzoties Tele 2 tīklam. Interneta sakaru kvalitāti pagastā būtu jāuzlabo.  
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11.5. Elektroapgāde 
 
Lazdukalna pagasts atrodas AS „Latvenergo” "Sadales tīkls" ZiemeĜaustrumu reăiona Balvu nodaĜas 
apkalpes teritorijā. 
 
Pagasta teritorijā atrodas tikai vidsprieguma elektropārvades līnijas (līdz 20 kV). Pagasta teritorijā 
atrodas 29 transformatori (skat. 26.attēlu). Esošais elektroapgādes tīkls nodrošina esošo elek-
troenerăijas patērētāju pieprasījumu.  
 

26.attēls. Augstsprieguma līnijas 

 
 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
• Plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē informācijai norādītas esošās 0,4kV un 20 kV līnijas. 
Jaunu patērētāju pieslēgšana un jaunu līniju izbūve notiek pēc pieprasījuma, un teritorijas plānojumā 
netiek noteikta. To izvietojumu nosaka tehniskajā projektā. 
• Elektropārvades līniju un energoapgādes objektu izbūvei teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos paredzēta atĜautā izmantošana – inženierkomunikāciju objekti, inženierbūves. Šāds 
atĜautais izmantošanas veids noteikts visās teritorijās. 
• Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atĜautās slodzes palielināšana AS "Latvenergo" tīklam notiek 
saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 14.decembra 
lēmumā Nr.302 apstiprināto "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerăijas sistēmas 
dalībniekiem". 
� Gar līnijām un ierīcēm jāievēro ekspluatācijas aizsargjoslas, tās norādītas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 3.14.4.p. 
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11.6. Gāzes apgāde 
Lazdukalna pagastu nešėērso gāzes cauruĜvadi. Dabas gāzes vada izbūve teorētiski iespējama no 
maăistrālā gāzesvada Pleskava -Inčukalns44. Iespējamo perspektīvo sadales gāzes vadu izvietojumu 
plāno AS „Latvijas gāze” Stratēăijas un attīstības daĜa. 
 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
DēĜ nelielā iedzīvotāju esošā skaita, prognozēm par iedzīvotāju skaita nemainīgumu, kā arī lielo 
attālumu no apdzīvotajām vietām, Lazdukalna pagastā gāzes apgāde plānojuma risinājumos nav 
iekĜauta. Ja tāda tiek plānota turpmākajā plānošanas gaitā, to regulē MK noteikumi Nr.1069 un 
„Aizsargjoslu likums”. 
 
 

11.7. Meliorācijas sistēmas 
Nacionālās nozīmes lauksaimniecības polderis – Kapūnes polderis. 
 
Lazdukalna pagastā ir meliorēta 5440,9 ha, kas veido 71% no lauksaimniecībā izmantojamam zemēm.  
 
Lazdukalna pagasts ietilpst Lauku atbalsta dienesta ZiemeĜaustrumu reăionālās lauksaimniecības 
pārvaldes apkalpes teritorijā. Pārvalde risina jautājumus, kuri saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes meliorāciju, zemju transformāciju, melioratīvo būvniecību u.c.  
 

15.tabula. Valsts ūdensnotekas Balvu rajona Lazdukalna pagastā ar garumu >5km vai baseinu >10 km
2
 

Nr. 
p. 
k. 

ŪSIK kods Nosaukums 
Baseina 

platība, km2 
Kopējais 

garums, km 

Tai sk. 
Regulētais 

garums, km 

Gads, kurā 
regulēts 

1. 425642 Saipīte 21.6 12.9 12.9 1954 
2. 42612 DziĜaune 26,6 3.65 3.65 1954 
3. 42614 Paukle 40.1 12.4 12.4 1956/86 
4. 4262 Keiba 94,5 4.30 4.30 1951 
5. 42562 Osa 16.8 5.4 5.4 1958 
6. 4256 PīsteĦa 109.7 21.0 20.50 1961/1998 
7. 425422 PokratiĦa 46.1 20.4 19.00 1955 
8. 42564 PalaciĦa 53.9 7.26 7.26 1954 
9. 42542 Vārniena 370.8 5.2 3.55 1964 
10. 4254225 Kapūnes pold.sūkĦu 

stac. un 
dambji,kanāli. 

0.8 13.5 13.5 1974 

 
Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 
• 10 metru aizsargjosla gar valsts nozīmes ūdensnotekām nav attēlota grafiski; tā iekĜauta 2.daĜā 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (2.13.7.p.), saraksts pievienots noteikumu 
2.pielikumā. 
• Teritorijas plānojums neparedz papildus prasības meliorācijas sistēmu izbūvei, rekonstrukcijai un 
uzturēšanai kā tās, kas noteiktas LR normatīvajos aktos: 
Meliorācijas likums; 

                                                
44 AS „Latvijas gāze” 2007.gada 22.maija vēstule Nr.14-1/1433 „Par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma 
nosacījumiem” 
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Ministru kabineta noteikumiem Nr. 258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas 
būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” (10 
metri aizsargjosla); 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1018 „Meliorācijas sistēmu un 
hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”; 
Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīĜa noteikumu Nr. 272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumi”. 
• Sadzīves notekūdeĦus bez LAD ZiemeĜaustrumu reăionālās lauksaimniecības pārvaldes un vides 
aizsardzības institūciju saskaĦojuma meliorācijas tīklā ievadīt aizliegts. 
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Pielikumi 
 
 

1.pielikums. Lazdukalna pagasta apdzīvotās vietas (padomes lēmums) 

 



Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020.  
I.daĜa. Paskaidrojuma raksts 

Lazdukalna pagasta padome, konsultāciju uzĦēmums „Grupa 93”, SIA 61

 
 
 

2.pielikums. Pašvaldības ceĜi 

 
Lazdukalna pašvaldības autoceĜu saraksts 

 
Nr. CeĜa nosaukums Garums, km Segums 
A grupa    
1. BeĦislava-Blāzma 7.624 Grants 
2. Ozolnes-Liepari 2.430 Grants 
3. Drudži-Golvori 3.362 Grants 
 A grupas ceĜi kopā 13.416  
B grupa    
4. Kapūne-Klāni 12.895 Grants 
5. Rūbāni-Obulderi 2.850 Grunts 
6. Pelnupe-Osa 3.130 Grunts 
7. Liepnīte-Klitončiki 4.407 Grunts 
8. Papurne-Zālīšu m. 1.240 Grants 
9. Liepari-Liepnīte 3.248 Uzlabota grunts 
10. Primenes-Cirtums 2.928 Grants 
11. Bams-Aizupe 0.990 Grants, Asfalts 
12. Aizupes apvadceĜš 2.016 Uzlabota grunts 
13. Aizupe-Vārniena 1.446 Grants 
14. Rūbāni-Galeju m. 0.400 Uzlabota grunts 
15. Liepari-Lieparu kapi 0.700 Uzlabota grunts 
16. Liepari-Zizlāni 0.462 Uzlabota grunts 
17. Podnieki-Stērnieki 0.590 Uzlabota grunts 
18. Pelnupe-Kupču m. 1.058 Grunts 
19. Liepari-Mastarīgas kapi 0.656 Uzlabota grunts 
20. Vecais dzelzceĜš 14.00 Grants 
21. Stangas-Losevu m. 1.390 Uzlabota grunts 
22. Silaines gateris-Liepnīte 1.994 Grants 
23. Liepnīte-Patmalnieki 3.252 Grunts 
24. Darbnīcas-Roznieki 1.080 Grunts 
25. Gariesili-Drudži 4.141 Grants 
26. Silenieki-Skubinova 2.865 Grunts 
27. Gailīši-Bankova 2.279 Grunts 
28. Liepnīte-BikoviĦi 1.530 Uzlabota grunts 
29. Darbnīcas-Ėirsoni 0.360 Grunts 
30. Lupstāji-Dreimanova 0.700 Grunts 
31. Lesnicova-Svilpova 3.500 Grunts 
32. Švekeri-Slavīti 1.500 Grunts 
33. Strēlnieki-Podnieki 0.800 Grants 
34. Lazdukalns-Saipetnieki 0.500 Uzlabota grunts 
35. LielceĜš-Bankova 1.200 Uzlabota grunts 
 B grupas ceĜi kopā 80.107  
C grupa    
36. Kapūne-Jurīši 0.537 Grunts 
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Nr. CeĜa nosaukums Garums, km Segums 
37. Kapūne-Paideru m. 1.013 Grants 
38. Blāzma-Dreimanova 1.360 Grunts 
39. Lekste-Leonu m. 0.275 Grants 
40. Tilžas c.-Zdanoviču m. 0.534 Grunts 
41. Ozolnes-Vaivodu m. 0.450 Uzlabota grunts 
42. Ozolnes-BērziĦu m. 1.000 Uzlabota grunts 
43. Silenieki-Lūšubirze 1.440 Grants 
44. Vecais Tilžas ceĜš 0.988 Grants 
45. Tilžas ceĜš-Grūznis 2.480 Grunts 
46. Zirgusala-dzelzceĜš 0.505 Grunts 
47. Pugaču ceĜš 0.345 Grants 
48. Gavaru ceĜš 0.410 Grants 
49. Birkovu ceĜš 0.310 Grants 
50. Lidlauka ceĜš 0.820 Asfaltbetons 
51. Zirgusala-Ogusala 0.400 Grants 
 C grupas ceĜi kopā 12.867  
 
 
Nr. Ielas nosaukums Garums, km Segums 
 BeĦislavas ciems:   
1. Bērzu iela 0.680 Asfaltbetons 
2. Skolas iela 0.574 Asfaltbetons 
3. Upes iela 0.285 Grants 
4. Lazdu iela   
5. KĜavu iela   
 Skujetnieki   
4. Vītolu iela 0.325 Grants 
5. Liepu iela 0.305 Asfaltbetons 
 Kapūne   
6. Līvānu iela 0.350 Grants 
 Kopā 2.519  
 
 
Apstiprināts 28.12.2006 


