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IEVADS 

Vides pārskats ir sagatavots vadoties no LR 2001.gada 30.maija likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un LR 

2004.gada 23.marta MK noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.  

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra veikta saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 

27.februāra lēmumu Nr.17 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Rugāju novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam. Vides pārskats sagatavots balstoties uz Rugāju novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030.gadam pirmo redakciju.  

Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības 

perspektīva.  

Vides pārskatā analizēts esošais vides stāvoklis un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nozīme esošo vides problēmu 

risināšanā.  

1. Plānošanas dokuments- Rugāju novada ilgtspējīgas attīstībs stratēģija līdz 2030.gadam 

Plānošanas dokumenta galvenie mērķi 

Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā nosaka Rugāju novada  ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un 

telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā. 

Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo Rugāju novada 

nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. 

 Īss plānošanas dokumenta satura izklāsts 

Ilgstpējīgas attīstības stratēģija sastāv no 4 daļām:  

 īss pašreizējās situācijas raksturojums: atspoguļoti būtiskākie fakti un attīstības tendences jomu griezumā, 

pieejamie pakalpojumi novadā un nozīmīgākie iepriekš īstenotie projekti; 

 ilgtermiņa attīstības redzējums: noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi un 

ilgtermiņa prioritātes un ekonomiskā specializācija dažādās jomās un teritorijas līmeņos; 

  telpiskās attīstības perspektīva: atspoguļo apdzīvojuma struktūru un publisko pakalpojumu klāstu atbilstoši 

apdzīvojuma līmeņiem; galvenos transporta koridorus un inženiertehnisko infrastruktūru,tūrisma attīstības 

teritorijas, dabas teritoriju, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, telpisko struktūru; ražošanas un 

derīgo izrakteņu izstrādes teritorijas, kā arī problēmu un riska teritorijas; 

 stratēģijas ieviešanas uzraudzība: izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt teritorijas 

attīstības progresu un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  īstenošanas gaitā sasniegto.  

 

Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

Rugāju novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, 

tematiskos plānojumus) izstrādā saskaņā ar Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Stratēģija  tika izstrādāta, 

ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Latgales stratēģijā noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un 

prioritātes. 
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2. Vides pārskata sagatavošanas process 

Satagavošanas procedūra 

Vides pārskats ir sagatavots saskaņā ar LR 2001.gada 30.maija likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumam” un LR 

2004.gada 23.marta MK noteikumiem  Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskai  novērtējums”.  

Vides pārskata projekta sagatavošanā ir izmantota: 

 Rugāju novada domes rīcībā esošā informācija 

 Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakcija 

 Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

 Publiski pieejamā informācija un pētījumu rezultāti par vides stāvokli novadā 

Vides pārskata projekta sagatavošanas procesā organizētas tikšanās ar pašvaldības speciālistiem, iegūstot visu 

informāciju, kāda nepieciešama šī pārskata izstrādei, kā arī veikta Rugāju novada teritorijas apsekošana.  

Iesaistītās institūcijas 

Atbilstoši LR 2004.gada 23.marta MK noteikumiem  Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskai  

novērtējums” pirms vides pārskata projekta izstrādes konsultējies ar Vides pārraudzības valsts biroju, Dabas 

aizsardzības pārvaldi, Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi par vides pārskatā iekļaujamo informāciju un tās detalizācijas 

pakāpi.  

Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja prasībām, Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu sniegšanai tiks 

nosūtīts sekojošām institūcijām: 

 Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālaji vides pārvaldei 

 Dabas aizsardības pārvaldei 

 Veselības inspekcijas atbilstošajai struktūrvienībai 

 Latgales plānošanas reģiona administrācijai. 

 

Sabiedrības līdzdalība 

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tiek organizēta vienlaikus ar Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

līdz 2030.gadam. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 26.augusta līdz 2013.gadam 4.oktobrim. 

Ar izstrādāto Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam Vides pārskata 1.redakciju varēja 
iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus: 

 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, domes darba laikā, 
 Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, pagasta pārvaldes darba laikā, 
 Rugāju bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, bibliotēkas darba laikā, 
 Lazdukalna bibliotēkā, Bērzu ielā 6, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas darba laikā, 
 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas darba laikā, 
 Tikaiņu bibliotēkā, "Tikaiņi", Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas darba laikā. 
 Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika organizēta: 
 2013.gada 3.oktobrī, plkst 10:00 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-

4577 
 2013.gada 3.oktobrī, plkst 12:00 Saietu namā, Skolas ielā 3, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, 
 2013.gada 3.oktobrī, plkst 18:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570 

Publiskās apspriešanas ierosinājumi Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijai.  
Nr. Iesniedzējs Priekšlikums Noraidīts/Atbalstīts 

1.  Veselības inspekcija Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa neiebilst projekta risinājumam.   

2.  Dabas aizsardzības pārvalde Sadaļā Ražošanas un derīgo izrakteņu izstrādes teritorijas 11.lpp. lūdzam veikt labojumus un 
Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumus Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritorijas 
vispārējās un izmantošanas noteikumi” (16.22.p.) aizstāt ar Ministru kabineta 2010.gada 
22.jūlija noteikumus Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” (16.14.p.) 

Ņemts vērā, veiktas 
izmaiņas tekstā 11.lpp 
(sadaļa Ražošanas un derīgo 
izrakteņu izstrādes 
teritorijas).  

3.  Dabas aizsardzības pārvalde Sadaļā Risinājumi būtiskāko ietekmju novēršanai un samazināšanai 17.lpp. lūdzam veikt 
labojumus un Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr. 45 „Mikroliegumu 
izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” aizstāt ar Ministru kabineta 
2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”, kā 
arī sadaļā novērst MK 16.303.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” vairākkārtīgu atkārtošanos.  

Ņemts vērā, veiktas 
izmaiņas tekstā 17.lpp 
(sadaļa Risinājumi būtiskāko 
ietekmju novēršanai un 
samazināšanai). 

http://www.rugaji.lv/
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3. Vides stāvoklis 

3.1. Apdzīvojums un pakalpojumu centri 

Vispārējs raksturojums 

Rugāju novads ir lauku (pagastu) novads Latgales ziemeļu daļā. Tajā ietilpst Rugāju un Lazdukalna pagasti. Novada 

kopējā teritorijas platība- 512,86 km2, 2013.gada sākumā savu dzīvesvietu deklarējuši 2596 iedzīvotāji. Rugāju novadā 

ciema statuss ir piešķirts 3 ciemiem: Rugājiem (618 iedz.), Benislavai (175 iedz.) un Skujetniekiem (137 iedz.). Ciemos 

pieejams minimālais pakalpojumu klāsts.  

 

 

 

 

 

Apdzīvojums un lauku ainava 

Teritorijai kopumā raksturīga dispersa apdzīvojuma struktūra un mazs iedzīvotāju blīvums (5,04 iedz./km2). Lauku 

viensētās dzīvo 36% no visiem Rugāju novada iedzīvotājiem. Lauku teritorijā iedzīvotāju skaits samazinās, tādējādi 

vērojama viensētu pamešana un izzušana, platību un meliorācjas grāvju aizaugšana ar krūmiem. 

Tradicionālā lauku apdzīvojuma (lauku ciemi un viensētas, viensētu grupas), lauku ainavas loma palielināsies, 

attīstoties lauku tūrismam, kā arī to izmantošana par brīvdienu un vasaras mājokli pilsētniekiem. Lauku ainavas 

aizsardzība, veidošana un apsaimniekošana atbilstoši ainavas attīstības mērķiem ir svarīga,lai tiktu saglabātas Latvijai 

un tās novadiem raksturīgās ainavas, kas veicinātu iedzīvotāju piesaisti laukiem un tūrisma attīstību. Ainavu plānošanai 

jākļūst par vienu no galvenajiem instrumentiem teritorijas ainaviskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un 

paaugstināšanā.  

Ūdensapgāde un kanalizācija 

Centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija pastāv Rugājos, Benislavā un Skujetniekos.  

Rugājos ūdensapgādi nodrošina divi artēziskie urbumi ar iekārtām, kas nodrošina ūdens atdzelžošanu un spiediena 

uzturēšanu ūdensvadā. Notekūdeņi tiek savākti ar divu kanalizācijas sūknētavu palīdzību un novadīti līdz bioloģiskajām 

attīrīšanas iekārtām ar jaudu 100 m3 diennaktī. Attīrīšanas iekārtu kompleksā ir izbūvēta septisko notekūdeņu 

pieņemšanas tvertne, kas ļauj novada iedzīvotājiem nogādāt un nodot attīrīšanas iekārtās notekūdeņus no privātmāju 

izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm.  

 

Realizējot ERAF projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā” ir rekonstruēti 

1433 metri ūdensvada un izbūvēti 500 metri jaunu ūdensvada tīklu, kā arī rekonstruēti 1372 metri kanalizācijas un no 

jauna izbūvēti 517 metri kanalizācijas tīklu. Izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 100m3 dienaktī, 

izbūvēts jauns artēziskais urbums un ūdens sagatavošanas stacija, kurā izvietotas ūdens atdzelžošanas iekārtas. 

 

Kopumā ar centralizētā kanalizācija un ūdensvads ir pieejams 50 % ciema iedzīvotājiem. Tiek izstrādāts tehniski 

ekonomiskais pamatojums, kas paredz nodrošināt visus Rugāju ciema iedzīvotājus ar centralizētu kanalizāciju un 

ūdensapgādi. 
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Benislavā ūdensapgādi nodrošina divi artēziskie urbumi ar iekārtām, kas nodrošina ūdens atdzelžošanu un spiediena 

uzturēšanu ūdensvadā. Viens artēziskais urbums izbūvēts kā rezerves urbums, otrs darbojas nepārtraukti un nodrošina 

ciema iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni. Notekūdeņi tiek savākti ar divu kanalizācijas sūknētavu palīdzību un novadīti līdz 

bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām ar jaudu 40 m3 diennaktī. Attīrīšanas iekārtu kompleksā ir izbūvēta septisko 

notekūdeņu pieņemšanas tvertne, kas ļauj novada iedzīvotājiem nogādāt un nodot attīrīšanas iekārtās notekūdeņus 

no privātmāju izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm.  

 

Īstenojot ERAF projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā” tika izbūvēti 

2230 metri ūdensvada un 2560 metri kanalizācijas tīklu. Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija ir pieejama 95% 

ciema iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tika izbūvētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas un ūdens atdzelžošanas iekārtas, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni ciema iedzīvotājiem. 

 

Skujetniekos ūdensapgādi nodrošina viens artēziskais urbums ar iekārtām, kas nodrošina ūdens atdzelžošanu un 

spiediena uzturēšanu ūdensvadā. Notekūdeņi tiek savākti un pašteces ceļā novadīti līdz bioloģiskajām attīrīšanas 

iekārtām ar jaudu 30 m3 diennaktī.  

 

Realizējot ERAF projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Skuejtnieku ciemā” notikusi 

esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1720 metru garumā un jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 200 metru garumā, 

veikta esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 666 metru garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 1100 metru 

garumā. Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija ir pieejama 95% ciema iedzīvotājiem.  

    

 

 

 

 

Noslēgts līgums par dzeramā ūdens laboratorisko analīžu veikšanu ar SIA „Vitalitas”.  

Atkritumu apsaimniekošana  

 

Galvenās vides politikas pamatnostādnes atkritumu saimniecības sektorā ir ierobežot atkritumu rašanos, samazināt to 

bīstamību un apglabājamo daudzumu, veicinot to pārstrādi vai atkārtotu izmantošanu. Tas ir integrāls process dabas, 

sociālās, pārvaldības un vides komunikācijas sektoros, sadarbojoties visām interešu grupām.  

Rugāju novada teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO), kas atkritumus noglabā Malienas reģionālo sadzīves atkritumu poligonā 

„Kaudzītes” Gulbenes novada Litenes pagastā. Atkritumu savākšana notiek, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar 

klientiem –fiziskam vai juridiskām personām. Uz 18.10.2012. Rugāju novadā noslēgts 271 līgums ar fiziskām un 17 

līgumi ar juridiskām personām. Nepieciešama lielāka iedzīvotāju daļas iesaistīšana centralizētajā atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā, sevišķi lauku teritorijā. Rugājos, Benislavā un Skujetniekos tiek nodrošināta atkritumu 

šķirošana.   
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Galvenās problēmas atkritumu apsaimniekošanā novadā ir:  

 Nelegālās atkritumu deponēšanas vietas un vides piegružošana 

 Daļa iedzīvotāju nav noslēguši līgumus ar atkritumu apsaimniekošanas organizācijām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daudzstāvu apbūve 

Novada teritorijā sastopamas daudzdzīvokļu ēkas, kas galvenokārt būvētas Latvijas PSRS laikā un šobrīd nepieciešams 

veikt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Centralizētā siltumapgāde novadā darbojas tikai divās daudzdzīvokļu 

mājās Rugājos, tādējādi daudzdzīvokļu mājās tiek izmantota individuālā apkure, tādējādi no vienas ēkas izvadot gaisa 

emisijas pa neskaitāmiem avotiem. Pašrocīgi veidotas siltumapgādes izmantošana daudzdzīvokļu namos rada draudus 

ne tikai vides kvalitātei, bet arī namu kopējai ugunsdrošībai. 

   

 

Adrese Dzīvokļu 

skaits 

Deklarēto 

iedz.skaits uz 

08.07.2013. 

Adrese Dzīvokļu 

skaits 

Deklarēto 

iedz.skaits uz 

08.07.2013. 

Skolas 1, Rugāji 12 21 Liepu 2,  Skujetnieki 8 9 

Skolas 3, Rugāji 12 30 Liepu 4,  Skujetnieki 18 37 

Skolas 6, Rugāji 18 42 Liepu 6,  Skujetnieki 27 32 

Skolas 8, Rugāji 27 70 „Acālijas”, Liepari 8 nav datu 

Kurmenes 37, Rugāji 8 25 „Tulpes” 8 14 

„Kozupe” , Rugāji 8 6 „Ezeri 1”, Tikaiņi 8 nav datu 

Kurmenes 20, Rugāji 5 18 „Ezeri 2” , Tikaiņi 8 nav datu 

Kurmenes 28, Rugāji 4 9 „Sēnīte”, Strazdiņi 12 11 

Kurmenes 51, Rugāji 2 8 „Cepurīte”, Strazdiņi 8 5 

Kurmenes 55, Rugāji 2 5 „Žagariņi”, Stradi 6 4 

Kurmenes 6, Rugāji 4 nav datu  

Bērzu 1, Benislava 18 12 

Bērzu 3, Benislava 18 38 

Bērzu 5, Benislava 12 34 
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3.2. Transporta koridori un inženiertehniskā infrastruktūra 

Novadu šķērso  3 reģionālie autoceļi un 9 vietējie autoceļi, 94 pašvaldības ceļi un 13 ielas. Kopumā ceļu tīkls novada 

teritorijā ir vienmērīgi izvietots un ir vērtējams kā pietiekami attīstīts. Galvenās problēmas saistītas ar ceļu seguma 

nolietojumu un to uzturēšanu.  

Novadu šķērso reģionālais autoceļš P36 Rēzekne- Gulbene, 2014.gadā tiks pabeigta autoceļa rekonstrukcija. Pēc 

rekonstrukcijas pabeigšanas autoceļš P36 būs klāts ar nepārtrauktu asfaltbetona segumu visā tā garumā, kas nākotnē 

sekmēs aktīvāku satiksmi starp Vidzemes un Latgales reģionu lielākajām pilsētām Valmieru, Rēzekni un Daugavpili, kā 

arī tranzīta kravu plūsmu no Krievijas ziemeļrietumu daļas uz Latvijas mazajām ostām.  

Transports ir viens no atmosfēras gaisa piesārņotājiem. Faktiskā noslodze, kur varētu rasties CO2 izmeši ir valsts 

reģionālie autoceļi, vietējos autoceļos, īpaši sausajos vasaras mēnešos rodas putekļu emisijas no grants seguma ceļiem. 

Nozīmīgākie vides riski, kas saistīti ar transporta infrastruktūru, ir bīstamo kravu pārvadājumi un trokšņi. Ņemot vērā, 

ka autotransporta intensitāte nav liela, ietekme uz apkārtējo vidi vērtējama kā nebūtiska.  

 

3.3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kompleksi 

Rugāju novadā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

 dabas liegums „Lubānas mitrājs” 

 dabas liegums „Pokratas ezers” 

 dabas pieminekļi  

· ģeoloģiskais dabas piemineklis „Medņu dižakmens” 

· 16 aizsargājamos koki- dižkoki 

· Rugāju novada teritorijā izveidoti 18 mikroliegumi īpaši aizsargājamām sugām: 

· 1 baltmuguras dzenim 

· 8 mednim 

· 3 parstajam plakanstaipeknim 

· 1 melnajam stārķim 

· 3 mazajam ērglim 

· 1 trīspirkstu dzenim 

· 1 biokokam 

Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts dabas liegumam „Lubānas mitrājs”.  Dabas liegumam „Pokratas ezers” nav dabas 

aizsardzības plāna un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu. Dabas lieguma apdraudošie faktori un 

ietekmes ir makšķerēšana no laivas, peldēšanās, zvejošana ar tīkliem, kā arī braukšana ar laivu vietās, kur sastopams 

ezerrieksts.  
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3.4. Tūrisma attīstības teritorijas 

Esošie tūrisma un rekreācijas objekti 

Rugāju novada ģeogrāfiskais novietojums ir izdevīgs tūrisma attīstībai, ir nepiesārņota daba, ir saglabājušās daudzas 

Eiropā retas dzīvnieku un putnu sugas, bagāts kultūrvēsturiskais mantojums. Būtiska nozīme rekreācijas vajadzību 

nodrošināšanai ir virszemes ūdeņiem.  

Rugāju novadā ir 7 tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kultūrvēstures un dabas objekti, atpūtas vietas, apskates 

saimniecības un ceļotāju līdzdarbošanās iespējas seno amatu darbnīcās lauku sētās. Pēc apkopotās informācijas 

novadā ir 13 arhitektūras un 16 arheoloģijas pieminekļi, daudzi no tiem šobrīd nav iekļauti tūrisma maršrutos, nākotnē 

tie varētu kļūt daudz pieprasītāki nekā ir tagad.  Aiviekste un Pededze ir piemērotas laivošanai, makšķerēšanai.Izņemot 

Aivieksti un Pededzi, pārējās ūdensteces ir mazas un vasaras sezonā ūdens krājumi ir niecīgi, nav piemērotas 

rūpnieciskai nozvejai un to rekreatīvais potenciāls ir zems. Aiviekste un Pededze ir iekļauta prioritāro zivju ūdeņu 

sarakstā. Tās tiek vērtētas kā vāji piesārņotas un pēc antropogēnās ietekmes vērtētas kā maz ietekmētas. Upju 

apsaimniekošanas iespējas būtiski nosaka īpaši aizsargājamo dabas vērtību esamība. Pamatojoties uz Civillikumu, 

Rugāju novadā Aiviekste un Pededze ir publiskās upes. Saskaņā ar Ministru Kabineta 02.05.2007. noteikumiem Nr.295 

„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” Aiviekste un Pededze nav paredzamas rūpnieciskajai zvejai. 

Boževas ezera izmantošanas iespējas rekreatīviem mērķiem nosaka laba pieejamība. Saskaņā ar Ministru Kabineta 

14.11.2000. noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo 

sugu sarakstu” Pokratas ezera izmantošanu būtiski nosaka īpaši aizsargājama auga ezerrieksta esamība, liedzot 

Pokratas ezeru izmantot kā tūrisma, ūdens resursu izmantošanas vai cita veida izmantošanas resursu.  

Ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij, ir Kalnis un Lazdaga ezers. 

 

Potenciālās tūrisma attīstības teritorijas 

 

Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kas saistāmas ar tūrisma potenciāla 

veicināšanu. Ir plānots veloceļiņš, kas sniegtu iespēju apmeklēt tās vietas un kultūras pieminekļus, kas ceļotājiem ar 

auto paslīd garām nepamanīti.  

 

 

Kultūrvēsturiska vērtība ir arī šaursliežu dzelzceļa līnijai „Sita-Burzava”, kuru iespējams izmantot kā dabas taku aktīvai 

atpūtai.  

Bolupe un Vārniene Rugāju novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktas kā upes ar potenciālu 

aktīvajai atpūtai un rekreācijai.  

Bolupe- upes garums 82 km, sateces baseina kopplatība - 936 km2. Gada notece 0,21 km2. Bolupe ir Aiviekstes labā 

pieteka. Bolupe ir lēna tecējuma upe ar lēzeniem, pārsvarā ar krūmiem aizaugušiem krastiem. Pieder pie karpveidīgo 

ūdeņiem. Bolupe atbilst vāji piesārņotas upes kvalitātei. Saskaņā ar Ministru Kabineta 12.03.2002 noteikumiem Nr.118 

„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, Bolupe pieder pie prioritārajiem zivju ūdeņiem.  Posms 

Bolupes plūst pa īpaši aizsargājamās dabas teritoriju dabas liegumu „Lubānas mitrājs”, kuru aizsardzības un 

izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr. 135 „Dabas lieguma „Lubānas 

mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Vārniene- Bolupes kreisā krasta pieteka. Sateces baseins 371 km³. Gar Lazdukalna pagasta ziemeļu robežu tek lejtecē, 

Lubānas zemienē. Lazdukalna pagasta teritorijā virszemes ūdeņus savāc Vārnienes kreisā krasta pieteka Pokratiņa. Pie 

Vārnienes ietekas Bolupē izveidots Kapūnes polderis.  
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3.5. Mežsaimniecības attīstības teritorijas 

Rugāju novads raksturojas kā mežiem bagāta teritorija. Mežu teritorijas novadā aizņem 25603,3 ha jeb 49,92% no 

novada platības. Valsts mežu apsaimniekošanas funkcijas novada teritorijā īsteno VAS „Latvijas valsts meži”, bet 

pašvaldību īpašumā esošās mežu zemes apsaimnieko vietējā pašvaldība. Šobrīd novada teritorijā, nelielos apjomos 

pārstrādājot kokmateriālu, darbojas četras kokzāģētavas. Pēc mežu iztrādes pārsvarā apaļkoksne tiek piegādāta 

pircējam. Jāatzīmē, ka ogu, sēņu vākšana ir arī viens no finanšu ienākuma avotiem iedzīvotājiem.   

3.6. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta zemes lietojumu, lauksaimniecības zemes Rugāju novadā aizņem 16186,40 ha jeb 

31,56% no novada kopējās platības. No tiem lielākā daļa 56,49% jeb 9144,3 ha ir aramzeme, 73,3 ha augļu dārzi, 

1591,3 ha, pļavas, 5377,5 ha (33,22%) ganības.  

Lielākā daļa lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir meliorētas (10859 ha jeb 67,09%). Draudus veiksmīgai 

lauksaimniecības zemes izmantošania rada meliorācijas sistēmas novecošana un meliorācijas grāvju aizaugšana. Lai 

novērtētu meliorācijas sistēmu stāvokli, nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju. Negatīvu ietekmi uz 

atsevišķu teritoriju auglību un iespējamo izmantošanu atstāj arī bojātās meliorācijas sistēmas.  

Lazdukalna pagastā atrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības polderis „Kapūnes polderis”, kas pamatā tiek 

izmantots ganībām, jo to apdraud īslaicīgas applūšanas risks pavasaros, nepietiekami darbojoties meliorācijas 

sistēmām. 

Rugāju novadā ir attīstītas zemnieku un piemājas  saimniecības. Tradicionālās lauksaimniecības nozares ir  piena, gaļas 

lopkopība un graudkopība. Pēdējo gadu laikā novērota tendence, ka piena lokopības saimniecības pārstrukturizējas par 

gaļas lielopu saimniecībām. Apmēram 60 % novada saimniecību ir bioloģiskās saimniecības, kur saimnieki strādā ar 

bioloģiskām metodēm, sertificēti lauki un lopi no kā iegūst bioloģisko produkciju. 

Neskatoties, ka novadā ir attīstītas zemnieku un piemājas  saimniecības, atsevišķas lauksaimniecībā izmantojamās 

platības aizaug ar krūmājiem, to neizmantošanas rezultātā. Tas apdraud biotopu un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu novada teritorijā.  

Šobrīd novadā nav vērojama indīgā auga latvāņa izplatība. Lai izvairītos no tālākejošām negatīvām sekām nākotnē, 

novērojot latvāņu izplatību, būtu jāiznīcina to izplatības vietas.  

3.7. Ražošanas un derīgo izraksteņu izstrādes teritorijas 

Saskaņā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" sniegto informāciju Rugāju novada teritorijā 

atrodas 10 būvmateriālu izejvielu atradnes. Tikai 2 to tām tiek izmantotas: Ceriņmājas (Nr.2333) un Grantiņa 

(Nr.2512). Atradnes pieder privātpersonām. 

Nr. Atradne 

1 Vecdaudze - māls 

2 Garāsila 

3 Ilganči - 1987.g. 

4 Stāmeri 

5 Ilganči - 1957.g. 

6 Cūkusala - 1975.g. 

7 Cūkusala - 1989.g. 

8 Ceriņmājas 

9 Grantiņa 

10 Gravas - Rugāju novads 
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Raksturīgā reljefa saposmotība, apgrūtinātā notece un augstais gruntsūdeņu līmenis ir veicinājis purvu attīstību. 

Jāatzīmē, ka kūdra pagasta teritorijā nav pietiekoši pētīta un pagājušā gadsimta divdesmitajos un piecdesmitajos gados 

veiktie pētījumi uzskatāmi par novecojušiem un neprecīziem. Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas kūdras atradne 

Lagažu-Šņitkas purvā Bērzpils purvā. Tomēr, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 22.jūlija noteikumus Nr.264 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.14.p.), derīgo izrakteņu 

ieguve īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir aizliegta. 

Rugāju pagasta teritorijā sapropeļa iegulas atklātas vairākos ezeros. Padomju laikā ir bijusi uzsākta vietas sagatavošana 

sapropeļa ieguvei Upetniekos, taču izstrāde nav uzsākta, šobrīd teritorija ir aizaugusi ar krūmiem. Pēc provizoriskiem 

datiem,  pagasta ezeros esošo sapropeli var pielietot augsnes mēslošanai, bet atsevišķos gadījumos arī dziedniecībai. 

Visās pagasta teritorijā apzinātajās atradnēs aplēsti prognožu krājumi. Ezeros konstatēts organogēns silikātu sapropelis 

ar pelnainību lielāku par 40%. Tos var rekomendēt izmantot tuvāko lauku mēslošanai, jo augstās pelnainības dēļ nav 

ekonomiski izdevīgi to tālu pārvadāt. Netiek aizliegta derīgo izrakteņu ieguve, ja tā netraucē dabas aizsaardzības 

režīmam un ja tā pamatota dabas aizsarzdības plānā.  

Sapropelis (rūpnieciskas nozīmes)  

Nr. Atradne 

1 Kalnis 

2 Lazdags 

3 Bāževas 

4 Ilganču 

Sapropelis (bez rūpnieciskas nozīmes) 

1 Grūzņu 

 

3.8. Problēmu un riska teritorijas  

Kā piesārņotas un potenciāli piesārņotas tiek uzskaitītas vietas , kurās ir notikusi vai notiek saimnieciskā darbība, kas 

atstāj, vai arī varētu atstāt, piesārņojošu ietekmi uz vidi. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas ir apzinātas un 

ietvertas īpašā reģistrā, kas atrodas LVĢMC pārziņā. Šajā reģistrā iekļaujami ne tikai objekti, kas jau piesārņo vidi, vai 

arī ir aizdomas par potenciālu piesārņojumu, bet arī tie uzņēmumi, kas pašreiz piesārņojumu nerada, bet to darbība 

saistās ar augstu piesārņojuma bīstamības potenciālu. 

 

Diemžēl laika gaitā nav veikta kvalitatīva informācijas atjaunošana pēc piesārņoto vietu sanācijas projektu noslēgšanās. 

Tāpēc reģistrs nedod pietiekami kvalitatīvu informāciju teritoriju attīstības plānošanai. 

Nepieciešams turpināt piesārņoto vietu sanāciju. Piesārņotu vietu sanācija ne tikai novērš piesārņojumu un uzlabo 

vides stāvokli, bet arī veicina zemes platību atgriešanu saimnieciskajā apritē. 

Saskaņā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" uztur Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 

reģistru Latvijā. Saskaņā ar reģistru Rugāju novadā ir 8 potenciāli piesārņotas vietas: 

· SIA “Harmonija J.V.”, kokzāģētava (Kokapstrādes iekārtas) 

· Mehāniskais sektors Tikaiņos (Mehāniskās darbnīcas un DUS) 

· SIA "Alrisa” (Katlu māja) 

· Ilganču atkritumu izgāztuve (Sadzīves atkritumu izgāztuve) 

· Mehāniskas darbnīcas Rugājos (Bijušās mehāniskās darbnīcas) 

· DUS Rugājos (Degvielas uzpildes stacija darbojās līdz 2003.gadam) 

· Pesticīdu noliktava (Pesticīdu noliktava darbojas līdz 1994.gadam) 

· Mehāniskais sektors Strazdiņos (Mehāniskas darbnīcas un DUS darbojas līdz 1994. gadam) 
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Kā riska teritorija minama Vārnienes upes paliene, kas pavasaros mēdz applūst. Pret plašu teritoriju īslaicīgu applūšanu 

pavasaros kā ieteikums minēts aizaugušo grāvju un noteku tīrīšana.  

 

4. Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots 

Rugāju novada ilgtermiņa attīstības stratēģija atspoguļo novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus 

un ilgtermiņa prioritātes.  

Rugāju novada vīzija 2030- Rugāju novads ir uzņēmējdarbībai piemērota, sakopta un pievilcīga vide ar bagātu 

kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijām, ar attīstītiem pakalpojuma centriem, sakārtotu infrastruktūru, kur dzīvo 

darbīgi, sabiedriski aktīvi iedzīvotāji. 

 

Stratēģiskais mērķis SM1 „Attīstīta uzņēmējdarbība un infrastruktūra” paredz, ka sakārtojot infrastruktūru, būs 

iespējams veicināt uzņēmējdarību, attīstīt tūrismu.  

 

Stratēģiskais mērķis SM2 „ Cilvēka dzīves labklājība” paredz kvalitatīvu izglītības, sporta, kultūras, veselīvas aprūpes un 

sociālo pakalpojumu pieejamību.  

 

Stratēģiskais mērķis SM3 „Tīra vide” paredz dabas resursu izmantošanu, saskaņojot dabas vērtību aizsardzību ar 

teritorijas ekonomisko attīstību, veicinot  vides kvalitātes saglabāšanu un attīstību.  

 

Neizstrādājot ilgspējīgas attīstības stratēģiju, nenotiktu viedokļu saskaņošana, kas novestu pie nepārdomātas rīcības 

pieejamo resursu izmantošanā. Stratēģijā izvirzītie rīcības virzieni ir saistoši iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldības 

darbībai. Stratēģijā noteikta telpiskā struktūra, nosakot vispārējās vadlīnijas. Stratēģijas neesamība novestu pie vides 

un ainavu aizsardzības prasību neievērošanas, nepārdomātas infrastruktūras attīstības, dabas aizsardzības un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas neievērošanas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, nepārdomātas tūrisma 

infrasturktūras attīstības, kā arī veicinātu nepārdomātu mežsaimniecības un lauksaimiecības attīstību, dzīves kvalitāti. 

 

5. Būtiskas ietekmes, īstenojot plānošanas dokumentu 

 

Apdzīvojums un pakalpojumu centri: izstrādājot ilgtspējīgas attīstības stratēģiju nav iespējams prognozēt apdzīvojuma 

struktūras izmaiņas līdz 2030.gadam, taču turpmakajos gados no stratēģijas izrietošo dokumentu veidotājiem 

apdzīvojuma struktūras izmaiņas jāsaista ar dabas aizsardzību (notekūdeņu centralizētu savākšanu un attīrīšanu, upju 

piesārņojuma riska mazināšanu un pieejamību pie upēm nodrošināšanu, cilvēku aizsardzību no trokšņa un auto 

izplūdes gāzēm). Savukārt viensētas ārpus blīvi apdzīvotām vietām ir pakļautas izzušanas tendencēm. Nepieciešams 

izcelt kā vērtību un sekmēt novadam raksturīgās apdzīvotās vietas (viensētas) struktūru un ainavas saglabāšanu.  
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Transporta koridori un indženiertahniskā infrastruktūra: Rugāju novada rīcības virzieni paredz transporta 

infrastruktūras attīstīšanu, kas sevī ietver tādus autotransporta infrastruktūras attīstības aspektus kā valsts un 

pašvaldības ceļu, ielu seguma uzlabošanu, kā arī novada ceļu un ciema ielu infrastruktūras attīstība, izbūvējot 

trotuārus, ierīkojot apgaismojumu, vienotas lietus ūdens novades sistēmas projektu izstrādāšanu un ieviešanu Rugājos, 

Benislavā un Skujetniekos. Tiek plānota ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstība Rugāju ciemā II un III 

kārta, kas paredz nodrošināt visus Rugāju ciema iedzīvotājus ar centralizētu kanalizāciju un ūdensapgādi. Uzmanība 

tiek pievērsta ēku renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Gaisa kvalitātes 

pasliktināšanās iespējama palielinoties apbūves intensitātei un paaugstinoties transporta plūsmai.  

 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kompleksi: Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija kopumā nodrošina īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību. Paredzēta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāna 

izstrāde dabas liegumam „Pokratas ezers”.  

 

Tūrisma attīstības teritorijas: Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, paredzētas tūrisma un rekreācijas aktivitātes un 

infrastruktūras attīstība, ņemot vērā vides aizsardzības prasības. Tūrisma un apmeklējumu pieaugums palielina 

kontaktu biežumu ar retajām un aizsargājamām sugām. Zināmu negatīvu efektu piešķir fakts, ka tūristu mērķis nereti ir 

apmeklēt tieši reto sugu dzīvotnes. Šajā gadījumā pašvaldībai nepieciešams regulēt īpaši aizsargājamo teritoriju 

apmeklējumu, kā arī gādāt par atbilstošas infrastruktūras uzturēšanu vides saglabāšanai. No ietekmes uz vidi 

samazināšanās viedokļa ir likumdošanā izvirzīto prasību ievērošana.  

Mežsaimniecības attīstības teritorijas: Visā novada teritorijā atbalsīta meža zemju izmantošana medību un dabas 

tūrismam un rekreācijai, derīgo izrakteņu ieguvei, pakalpojumu sniegšanai. Mežu resursu izmantošanā pašvaldība 

nenosaka papildus nosacījumiem esošajiem mežu nozares likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem.  

Lauksaimniecības attīstības teritorijas: Saglabājot lauku ainavu un radot priekšnoteikumus lauksaimniecības attīstībai, 

noteikt un atbilstoši tam arī plānot novada vērtīgās lauksaimniecības zemes.  

Ražošanas un derīgo izrakteņu izstrādes teritorijas: Prioritāte ir rūpnieciska derīgo izrakteņu ieguve, pārstrāde un 

būvmateriālu ražošana, kā arī cita veida ražošana, kas saistīta ar derīgo izrakteņu ieguvi, īpaši atbalstot videi draudzīgu 

tehnoloģiju ieviešanu un produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu. Attiecībā uz ražošanas uzņēmumu 

izvietošanu Rugāju novada teritorijā svarīgi ir veikt to ietekmes uz vidi novērtējumu jeb sākotnējo izvērtējumu saskaņā 

ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un pieļaujot tikai tādu ražošanas uzņēmumu būvi, kas neatstāj būtisku 

ietekmi uz apkārtējo vidi.  

 

Problēmu un riska teritorijas: Plānots turpināt piesārņoto vietu sanāciju. Tādējādi piesārņotu vietu sanācija ne tikai 

novērš piesārņojumu un uzlabo vides stāvokli, bet arī veicina zemes platību atgriešanu saimnieciskajā apritē. 

 

6. Ar plānošanas dokumentu saistītās problēmas 

Galvenās ar plānošanas dokumentu saistītās problēmas: 

 Sadzīves un rūpniecības atkritumu daudzuma palielināšanās 

 Ražošanas teritoriju palielināšanās 

 Gaisa kvalitātes pasliktināšanās 

 Tūrisma un apmeklējumu pieaugums 

Sekmīgi īstenojot Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vidēja termiņa prioritātes „Uzņēmējdarbības un infrastruktūras 

attīstība” izvirzīto rīcības virzienus „Uzņēmējdarbības vides attīstība” iespējama apbūves teritoriju, ražošanas teritoriju 

palielināšanās ar vides piesārņojuma risku. Pašreiz nav iespējams izvērtēt plānotās apbūves un citas saimniecisko 
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darbību ietekmi uz vidi. Šādām darbībām nepieciešams detālplānojums, kura ietvaros tiktu veikts šādas darbības 

stratēģiskais uz vidi novērtējums. 

Īstenojot rīcības virzienu „ Tūrisma attīstība” var pieaug tūristu skaits , kas var radīt papildus vides piesārņojumu; gaisa 

piesārņojuma palielināšanos no autotransporta, nesankcionēta atkritumu rašanās mežu un citās teritorijās, ūdens 

piesārņojums peldvietās.  

7. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības un ilgtspējības attīstības mērķi 

Būtiskākie starptautiskie dokumenti, kuros formulētas ilgtspējīgas modeļa pamatnostādnes, ir 1997.gadā publicētais 

Pasaules vides un attīstības komisijas (sauktas arī par Bruntlandes komisiju) ziņojums “Mūsu kopējā nākotne” (Our 

Common Future), 1992.gadā Riodežaneiro pieņemtais ANO ilgtspējīgas attīstības Rīcības plāns 21.gatsimtam (Agenda 

21) un 2001.gadā Gēteborgā formulētā un vēlāk 2006.gadā precizētā ES Ilgstpējīgas attīstīstības stratēģija.   

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā “Mūsu kopējā nākotne” 

(saukts arī par Bruntlandes komisijas ziņojumu, 1987) un starptautiski plaši tiek lietots kopš 1992.gada ANO 

konferences Riodežaneiro “Vide un attīstība”.  Ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā “attīstība, kas nodrošina šodienas 

vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”.  

Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā, sociālā. Tas nozīmē, ka stingras 

vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji nav pretrunā, ka ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt 

vidi un vienlaikus tiek nodrošināta augsta dzīves kvalitāte. 

 

Vides aizsardzības jomā pastāv valstu starptautiskie mērķi, kuri parādās noslēgtajās starpvalstu konvencijās un Eiropas 

Savienības noteiktajās direktīvās: Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotľu aizsardzību Bernes 

konvencija (1979), Konvencija par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi Ramsāres 

konvencija (1971), Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību UNESCO konvencija. (1972), 

Konvencija par bioloģisko daudzveidību Riodežaneiro konvencija, Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu 

aizsardzību Bonnas konvencija, Padomes Direktīva 92/43/EEK (Natura 2000) par dabisko dzīvotľu, savvaļas faunas un 

floras aizsardzību (Biotopu direktīva).  

Natura 2000 ir Eiropas Savienības (ES) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kas tiek veidots visās ES 

dalībvalstīs.Šāda tīkla izveidi nosaka ES Biotopu direktīva. Natura 2000 teritoriju tīklu veido teritorijas, kas ir nozīmīgas 

ES Biotopu direktīvas I pielikumā norādīto dabisko biotope aizsardzībai un II pielikumā minēto sugu dzīvotņu 

aizsardzībai. Šajā tīklā tiek iekļautas arī īpaši aizsargājamās teritorijas putniem, kas ir atbilstošākās Putnu direktīvas 

79/409/EEK I pielikumā uzskaitīto putnu sugu aizsardzības nodrošināšanai. Natura 2000 tīklam pievienojas katra ES 

dalībvalsts ar savu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmu. 

 

„Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam ” nosaka būtiskākās problēmas un politikas mērķus nacionālā 

līmenī, kuri ir aktuāli arī Rugāju novadam. Kā svarīgākie Rugāju novadam minami vides aizsardzības mērķi, kas saistīti 

ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un veicināšanu, kā arī mērķi, kas saitīti ar ūdens un gaisa kvalitāti. Rugāju 

novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas vides aizsardzības mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību (dabisko biotopu 

un savvaļas dzīvnieku un augusugu labvēlīgu aizsardzības statusu), saglabājot vai atjaunojot noteiktiem biotopiem un 

sugām „Labvēlīgu aizsardzības statusu” (saskaľā ar biotopu direktīvas 92/43/EEK 6.panta nosacījumiem) Natura 2000 

teritoriju kontekstā, ņemot vērā ekonomiskās, sociālās, kultūras un reģionālās prasības, kā līdzekli ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanai t.i. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu dabas aizsardzības plānu izstrādē, lauksaimniecības attīstību, 

ainavu saglabāšanas un kopšanas iespējas.Lai īstenotu biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzību, jāņem vērā visas vides 

ietekmes (gaiss, ūdens, augsne, teritorija), kas ietekmē teritorijā esošos biotopus un sugas. 
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Aizsardzības pasākumi ir jāīsteno ne tikai teritorijās, kurās atrodas biotopi un sugas, kuru dēļ noteikta Natura 2000 

teritorija, bet gadījumos, ja īpaši aizsargājamās teritorijas esošās sugas un biotopus ietekmē kādi ārējie notikumi. 

Aizsardzības pasākumi jārealizē arī ārpus īpaši aizsargājamām teritorijām. 

Nepieciešamos aizsardzības pasākumus var īstenot, tos iekļaujot izstrādājamajos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

dabas aizsardzības plānos un individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos. 

 

8. Plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums 

Veicot analīzi, tika izvērtēts, kādas būs ilgtspējīgas attīstibas stratēģijas īstenošanas tiešās un netiešās ietekmes uz vidi. 

Vairākas no ietekmēm ir neskaidras, jo pašreizējā plānošanas stadijā nav pieejama pietiekoši detalizēta informācija par 

konkrētiem investīciju projektiem un to realizācijas gaitu un apjomiem.  

Tiešās un netiešās ietekmes 

Tiešās ietekmes ir izmaiņas vidē, kuras paredzētās darbības realizācijas rezultātā nepastarpināti iedarbojas uz vidi. 

Paredzētās darbības realizācija var ietekmēt: 

· uzņēmējadarbības videi attīstoties,var tik ietekmēta apkārtējā vide, palielinoties piesārņojam ;  

· attīstot tūrisma infrastruktūru un veicinot tūrisma popularizēšanu, var ietekmēt kultūras pieminekļus u.c. tūrisma 

apskates objektus, 

· saimniecisko darbības rezultātā var tikt ietekmēta apkārtējā daba, izmainot mežu vai lauksaimniecības zemju un 

upju krastu ainavu. 

 

Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības rezultātā starp vidi un tiešām ietekmēm: 

 

· transporta infrastruktūras sakārtošana, var samazināt ietekmi uz dabiskajiem biotopiem un vides degradāciju 

kopumā,  

· pašvaldības ēku infrastruktūras sakārtošana un teritoriju labiekārtošana veicinās vides sakoptību novadā. 

 

Īslaicīgās, vidēji ilgas un ilglaicīgās ietekmes 

Paredzētās darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt īslaicīgas, vidēji ilgas un ilglaicīgas (paliekošas). 

Īslaicīgās ietekmes 

· ar būvniecību saistītās darbības, kas rada īslaicīgu paaugstinātu gaisa piesārņojumu, troksni, būvgružus un zemsedzes 

bojājumus.  

Vidēji ilgas ietekmes 

· Vidēji ilgas ietekmes var būt saistītas, galvenokārt, ar vides piesārņojumu, kuru var izraisīt, piemēram, ēku būvniecība, 

kas uzsākta pirms vides infrastruktūras izbūves, automašīnu plūsmas radītais vides piesārņojums, jebkāds grunts un 

gruntsūdens piesārņojums. 

Ilglaicīgās ietekmes 

· Ilglaicīgu ietekmi rada transporta un komunālās saimniecības infrastruktūras uzlabojumi, kā arī jebkāda saimnieciskā 

darbības uzsākšana. Šādi pasākumi rada ietekmi ne tikai konkrētajā pasākuma realizācija vietā, bet atstāj ietekmi arī uz 

apkārtējās teritorijas vides kvalitāti un teritorijas attīstību. 

 

Patstāvīgās ietekmes 

Realizējot ilgstpējīgas attīstības stratēģiju, var paredzēt, ka uzlabosies transporta infrastruktūras un komunālās 

saimniecības kvalitāte. Rezultātā samazināsies gaisa piesārņojums, troksnis, kam parasti ir pastāvīga ietekme tieši uz 

infrastruktūras objektiem tiešā tuvumā dzīvojošiem iedzīvotājiem. 

Tomēr, jāņem vērā ka, palielinoties infrastruktūras ekspluatācijas intensitātei, iespējams piesārņojuma slodzes 

pieaugums, kas var ietekmēt arī apbūves teritoriju attīstību dzīvojamās vai sabiedriskās apbūves vajadzībām. 
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Pastāvīgu labvēlīgu ietekmi uz ekosistēmu var dot antropogēnās slodzes samazināšana, veidojot videi draudzīgu 

tūrisma un atpūtas vietu infrastruktūru, pakalpojumus un informatīvo bāzi par šo objektu pieejamību, 

Izvērtējot ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredzētos pasākumus novada attīstībai, var secināt, ka tā izstrādes laikā 

apzinātas novadā esošās dabas vērtības. Ņemts vērā, lai publisko teritoriju un saimnieciskās darbības attīstība kā arī 

citu teritoriju attīstība nebūtu pretrunā ar novada attīstības un dabas aizsardzības mērķiem.  

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma kopsavilkums 

Realizējot novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, sagaidāmas gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes uz vidi. 

Paredzams, ka īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītos projektus, ietekme uz vidi būs 

pozitīva. Realizējot ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstības Rugāju ciemā II un III kārtu, tiks samazināts 

gruntsūdeņu piesārņojums. Veicot ēku renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiks samazināta 

oglekļa dioksīda (CO2) emisija.  

Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju, sagaidāma diferencēta ietekme uz vidi, jo, 

palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārņojuma palielināšanās. Negatīva ietekmi uz bioloģisko 

daudzveidību var atstāt tāda ceļu infrastruktūras attīstība, kuras rezultātā tiek sadrumstalotas mežu un 

lauksaimniecības zemju platības, vienlaicīgi bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem.Pirms šādu projektu 

realizācijas ir nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas. 

Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, paredzētas tūrisma un rekreācijas aktivitātes un infrastruktūras attīstība, ņemot 

vērā vides aizsardzības prasības. Tūrisma un apmeklējumu pieaugums palielina kontaktu biežumu ar retajām un 

aizsargājamām sugām. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību 

vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas.  

 

9. Risinājumi būstiskāko ietekmju novērtēšanai un samazināšanai 

 

Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēta dokumenta stratēģiskā daļa – 

telpiskā attīstības perspektīva. Tā kā telpsikās attīstības perspektīvas detalitātes pakāpe ir ļoti zema, un tajā netiek 

paredzētas būtiski jauni teritorijas attīstības virzieni vai koncepcijas nav iespējams veikt detalizētu ietekmju uz vidi 

izvērtējumu. 

Risinājumus katras konkrētās darbības negatīvo ietekmju uz vidi novēršanai un mazināšanai jāizvērtē un jānosaka, 

veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, tai skaitā sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu (atbilstoši likumā „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajam) konkrētām no plānošanas dokumenta izrietošām darbībām. Teritorijas 

izmantošanai īpaši aizsargājamās teritorijās jānotiek atbilstoši normatīviem aktiem:  

· Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

· Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr. 135 „Dabas lieguma „Lubānas mitrājs” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

· Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 

apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”, 

Plānojot tūrisma attīstību, jārēķinās, ka palielināsies arī antropogēnā ietekme uz vidi. Tāpēc svarīgi ir atrast risinājumus 

potenciālo rekreācijas vietu labiekārtošanai un atpūtnieku plūsmas regulēšanai: jāveic norāžu zīmju un informatīvo 

stendu izvietošanu ar izglītojošo informāciju par aizliegtajām darbībām konkrētajā teritorijā, jāveido labiekārtotas 

autostāvvietas, kurās nodrošināta atkritumu savākšana un jāizbūvē gājēju takas no autostāvvietām uz rekreācijas 

vietām. 
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10. Alternatīvu izvērtējums 

Plānošanas dokumentam netika izstrādāti alternatīvi varianti. Tā izstrādes gaitā tika izvērtēti un izvēlēti optimāli 

risinājumi, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, pašvaldības nostādnes un teritorijas ilgtspējīgas attīstības nosacījumus. 

11. Kompensēšanas pasākumi 

Plānošanas dokumentu īstenošanas rezultātā netiek prognozēta būtiska negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām un NATURA 2000 teritorijām, tādēļ kompensācijas pasākumi nav nepieciešami. Katrā konkrētā 

darbībā, kas tiek plānota īpaši aizsargājamā teritorijā, NATURA 2000 teritorijā, kā arī šīm teritorijām pieguļošās 

teritorijās, izvērtējama darbības ietekme uz teritorijas ekoloģiskajām funkcijām un bioloģisko daudzveidību.  

12. Pārrobežu ietekmes 

Rugāju novada teritorija tieši nerobežojas ar Latvijas kaimiņu valstīm un plānošanas dokuments tieši neparedz tāda 

veida darbības, tai skaitā rūpniecisko objektu izvietojumu, kas varētu izraisīt pārrobežu ietekmi.  

Pārrobežu ietekmi būs iespējams novērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, ja to piemēro konkrētiem 

infrastruktūras attīstības projektiem.  

13. Pasākumi monitoringa nodrošināšanai 

Saskaņā ar LR 2006.gada 15.novembra likumu „Vides aizsardzības likums” vides monitoringu veic ar nolūku novērtēt 

vides kvalitātes izmaiņas, lai īstenotu pašvaldību saistošos noteikumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

Monotoringu veic izmantojot valsts satistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par pārskata 

teritoriju, kā arī aizsargājamo teritoriju monitoringa datus, ja tādi pieejami.   

Monitoringa uzdevums ir konstatēt īstenošanas rezultātā radušās tiešās un netiešās ietekmes uz 

vidi un nepieciešamības gadījumā pārskatīt izvirzītos uzdevumus, rīcības.  

Lai novērtētu plānošanas dokumenta ietekmi uz vidi, Rugāju novada ilgstpējūigas attīstības stratēģijas īstenošanas 

monitoringam tiek piedāvāti šādi rādītāji: 

· atjaunoto un rekonstruēto pašvaldības autoceļu un ielu posmu garums, 

· centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits, 

· izbūvēto un rekonstruēto centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums, 

· dzeramā ūdens kvalitāte, dzeramā ūdens zudumi apgādes tīklos, 

· centralizēti iegūtā ūdens daudzums no urbumiem un novadīto notekūdeņu daudzums (tūkst.m3), 

· centralizētā atkritumu savākšanā iesaistīto mājsaimniecību skaits, 

· centralizēti savākto sadzīves atkritumu daudzums (tūkst. m3), 

· derīgo izrakteņu ieguves apjomi gadā (t gadā), 

· tūristu plūsmas rādītāji, 

· realizēto attīstības un investīciju projektu skaits. 

Monitoringa ziņojums par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanu iesniedzams atbilstoši Vides 

pārraudzības valsts biroja noteiktajiem termiņiem. 
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14. Kopsavilkums 

Vides pārskats sagatavots saskaņā ar MK 23.03.2004. noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes  uz vidi 
stratēģiskais novērtējums”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums.  
 
Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības 

perspektīva. Līdz ar to, veicot dokumenta analīzi, tika izvērtēta Rugāju novada stratēģiskās attīstības iespējamā tiešā 

vai netiešā ietekme uz vidi. Rugāju novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas 

plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus) izstrādā saskaņā ar Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju. Stratēģija  tika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Latgales stratēģijā 

noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes. 

Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam sastāv no īsa pašreizējās situācijas raksturojuma, 

ilgtermiņa attīstības redzējuma, telpiskās attīstības perspektīvas un pārskata par kārtību, kādā tiks ieviesta Rugāju 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Rugāju novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, 

teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus) izstrādā saskaņā ar Rugāju novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju.  

Galvenās ar Rugāju novada ilgstpējīgas attīstības stratēģiju saistītās problēmas: 

 Sadzīves un rūpniecības atkritumu daudzuma palielināšanās 

 Ražošanas teritoriju palielināšanās 

 Gaisa kvalitātes pasliktināšanās 

 Tūrisma un apmeklējumu pieaugums 

Veicot analīzi, tika izvērtēts, kādas būs ilgtspējīgas attīstibas stratēģijas īstenošanas tiešās un netiešās ietekmes uz vidi. 

Vairākas no ietekmēm ir neskaidras, jo pašreizējā plānošanas stadijā nav pieejama pietiekoši detalizēta informācija par 

konkrētiem investīciju projektiem un to realizācijas gaitu un apjomiem.  

Realizējot novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, sagaidāmas gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes uz vidi. 

Paredzams, ka īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītos projektus, ietekme uz 

vidi būs pozitīva. Realizējot ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstības Rugāju ciemā II un III kārtu, tiks 

samazināts gruntsūdeņu piesārņojums. Veicot ēku renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiks 

samazināta oglekļa dioksīda (CO2) emisija.  

Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju, sagaidāma diferencēta ietekme uz vidi, jo, 

palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārņojuma palielināšanās. Negatīva ietekmi uz bioloģisko 

daudzveidību var atstāt tāda ceļu infrastruktūras attīstība, kuras rezultātā tiek sadrumstalotas mežu un 

lauksaimniecības zemju platības, vienlaicīgi bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem.Pirms šādu projektu 

realizācijas ir nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas. 

Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, paredzētas tūrisma un rekreācijas aktivitātes un infrastruktūras attīstība, ņemot 

vērā vides aizsardzības prasības. Tūrisma un apmeklējumu pieaugums palielina kontaktu biežumu ar retajām un 

aizsargājamām sugām. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību 

vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas.  

 

Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēta dokumenta stratēģiskā daļa – 

telpiskā attīstības perspektīva. Tā kā telpsikās attīstības perspektīvas detalitātes pakāpe ir ļoti zema, un tajā netiek 

paredzētas būtiski jauni teritorijas attīstības virzieni vai koncepcijas nav iespējams veikt detalizētu ietekmju uz vidi 

izvērtējumu. 
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Ilgtspējīgas attīstīstības stratēģijas risinājumiem netiek piedāvāti alternatīvie varianti. Netiek paredzēts, ka īstenojot 
plānošanas dokumentu tiks negatīvi ietekmētas Natura 2000 teritorijas, un tādēļ arī kompensējošie pasākumi nav 
nepieciešami.  
 
Saistībā ar plānošanas dokumenta īstenošanu nav paredzamas pārrobežu ietekmes.  
 

Kopumā var secināt, ka Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošana nav pretrunā ar 

vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī ar novada teritorijas plānojumu, ja tiek ievēroti iepriekš aprakstītie 

risinājumi ietekmju uz vidi mazināšanai. 

 


