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IEVADS 

Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde uzsākta saskaņā ar Dagdas 
novada domes 2011.gada 26.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 21.§) Par Dagdas novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu. 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums jeb Vides pārskats Dagdas novada Teritorijas 
plānojumam 2013.-2024.gadam tiek izstrādāts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 
2011.gada 7.jūnija lēmumu Nr.34 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu.  

Vides pārskata projekts tika sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
ietvaros Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas izstrādes laikā, un 
kurā ir identificētas, aprakstītas un izvērtētas teritorijas plānojuma iespējamās būtiskās ietekmes 
uz vidi un iespējamās alternatīvas, ņemot vērā Dagdas novada teritorijas  plānojuma izstrādes 
pamatojumu, izstrādes uzdevumus, mērķi un teritorijas, kuras vietējās pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenta realizēšana varētu būtiski ietekmēt.  

Vides pārskata sagatavošanas procedūras principus un saturu nosaka 2004.gada 23.marta MK 
noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.  

Dagdas novadā atrodas vairākas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (NATURA 2000) teritorijas - 
daļa no nacionāla parka „Rāznas nacionālais parks”, lielākā daļa no dabas liegumi „Asūnes ezeri” 
un dabas liegums „Ojatu ezers”, kā arī citas aizsargājamās dabas teritorijas un objekti.  
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA GALVENIE MĒRĶI UN ĪSS 

SATURA IZKLĀSTS, SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTIEM 

1.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GALVENIE MĒRĶI 

Dagdas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam ir Dagdas novada administratīvās 
teritorijas, kas sastāv no 11 teritoriālām vienībām - Dagdas pilsētas, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, 
Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagasti attīstības 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā 
funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā 
arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis 

Teritorijas plānojuma mērķis ir izstrādāt Dagdas novada teritorijas plānojumu ar ilgtermiņa 
perspektīvu uz 12 gadiem, lai radītu pamatu stabilai novada pašvaldības teritoriālajai attīstībai, 
izmantojot pašvaldībā esošos resursus, ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un 
veicinot tā saglabāšanu, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un reglamentējot būvniecības 
kārtību tajā, sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses. 

Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumi 

Noteikt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošnaas aprobežojumus, ietverot: 
 Dagdas pilsētas un Dagdas novadu centru publiskās ārtelpas ainavisko izvērtējumu un 

priekšlikumus tās attīstībai, t.sk. arī atbilstošus nosacījumus apbūves noteikumos; 
 Dagdas vecpilsētas daļas īpašos apbūves noteikumus; 
 prioritāros publiskās infrastruktūras un atsevišķu objektu attīstības virzienus; 
 apbūves struktūras attīstību; 
 teritorijas, kas ir nepieciešamas sabiedrībai nozīmīgu funkciju realizācijai; 
 teritorijas, kuru turpmākajai attīstībai ir jāizstrādā attīstības priekšlikumi, detālplānojumi, 

kā arī apbūves noteikumos noteikt kritērijus attīstības priekšlikumu un detālplānojumu 
izstrādei; 

 dabas teritoriju un publisko ūdensmalu pieejamības koncepciju, teritorijas plānojumā 
iekļaujamos nosacījumus; 

 pašvaldības ceļu un ielu klasifikāciju, kategoriju noteikšanas principus; 
 Dagdas pilsētas un Dagdas novada ciemu ielu sarkano līniju plānus, izmantojot pieejamos 

topogrāfiskās informācijas datus mērogā 1:500; 
 Dagdas pilsētas satiksmes organizācijas shēmu un auto novietņu izvietojuma risinājumus; 
 velotransporta un gājēju plūsmas izvērtējums un analīze; 
 priekšlikumus par ražošanai piemērotām teritorijām, nosakot prioritāros ražotņu veidus. 

Dagdas novada teritorijas plānojumā laika posmam 2013.-2024.g. ir noteikta pēctecīga teritorijas 
turpmākā attīstība, kas balstīta uz vēsturiski izveidojušos novada apbūves struktūru un mozaīkveida 
teritorijas izmantošanu.    
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1.2. ĪSS TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA SATURA IZKLĀSTS 
Dagdas novada Teritorijas plānojumā ietilpst šādas sastāvdaļas: 
 Paskaidrojuma raksts. 
 Grafiskā daļa. 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
 Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. 

 
Teritorijas plānojuma sastāvdaļu īss satura kopsavilkums: 
 

1.3. SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Izstrādājot Dagdas novada Teritorijas plānojumu ir ņemti vērā: 

- Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.g. (LIAS). LIAS nosaka telpiskās attīstības 
perspektīvas, kuras ir ņemtas vērā arī Dagdas novada teritorija plānojuma izstrādē. Tas 
attiecas uz apdzīvojuma attīstības struktūru, sasniedzamību un mobilitāti jeb transporta 
infrastruktūras plānošanu, nacionālo interešu telpu plānošanā - Austrumu pierobežas 
risinājumi, dabas aizsardzības, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpu 
plānošanas risinājumi un lauku attīstības telpas plānošanas risinājumi. 

- Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2007.-2013.g., kas vērsts uz valsts konkurētspējas 
uzlabošanu, atbalstot izglītību un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai 
izcilībai. 

- Latgales stratēģija 2030 - izvirza četrus stratēģiskos virzienus – prasmes (zināšanas), 
savienojumi (tehniskie un sociālie), gudra pārvaldība (Latgales pašvaldības) un efektīvi 

I PASKAIDROJUMA 
RAKSTS 

teritorijas pašreizējā 
situācijas raksturojums, 

attīstības iespējas 

teritorijas plānojuma 
projekta risinājumu 

apraksts 

II GRAFISKĀ DAĻA 
mērogā 1 : 10 000;             

1 : 5 000 

topogrāfiskā karte 

funkcionālā zonējuma 
karte 

tematiskās kartes 

III TERITORIJAS 
IZMANTOŠANAS UN 

APBŪVES NOTEIKUMI 

vispārīgie noteikumi 

noteikumi teritoriju 
izmantošanai 

noteikumi teritoriju 
apbūvei visām 

izmantošanas teritorijām 

aizsargjoslas 

atsevišķu teritoriju 
izmantošanas noteikumi 

 
būvtiesību īstenošanas 

kārtība 
 

IV PĀRSKATS PAR 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

IZSTRĀDI 

lēmumi par teritorijas 
plānojuma izstrādi, darba 

uzdevums teritorijas 
plānojuma izstrādei 

institūciju sniegtā 
informācija, nosacījumi 
un atzinumi, publiskās  
apspriešanas materiāli 

citi dokumenti un 
informācija, kas saistīta ar 

teritorijas plānojuma  
izstrādi 
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uzņēmumi. 
- Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2010-2017.g. - ir Latgales reģiona vidēja 

termiņa plānošanas dokuments. Balstoties uz „Latgales stratēģija 2030” uzstādījumiem, 
Latgales programmas 2010.-2017.gadam ietvaros izstrādātas vairākas Darbības 
programmas: „Latgales ID”, „Fonds” (finanšu instrumentu programma), „Attīstības centru 
tīkls” (policentriskas attīstības programma), Transporta un sakaru programma 
„Savienojumi”, Novadu programmas, „Skola+”, „Sociāli atbildīgā Latgale”, „Ezeri”, „Latgales 
reģiona pievilcība” un „Zaļā enerģija”. 

- Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.g. – reģiona telpiskās 
struktūras aprakstu, telpiskās attīstības perspektīvu un dod vadlīnijas vietējo pašvaldību 
teritorijas plānojumiem. 

- Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (2010.-2015.g.) – sniedz upes baseina 
ūdens resursu raksturojumu, kā arī nosaka nepieciešamos pasākumus (pamat un papildus) 
situācijas uzlabošanai, lai sasniegtu labu ūdens ekoloģisko kvalitāti (līdz 2015.g.). 

- Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāns (DAP) – ir izstrādāts 
nacionālam parkam „Rāznas nacionālais parks”, kas sniedz ieteikuma nosacījumus 
teritorijas izmantošanai un darbībām šajā teritorijā.  

- Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – Dagdas novada Attīstības 
programma 2013.-2019.gadam, spēkā esošie Dagdas novada teritoriālo vienību (pilsētas un 
pagastu) teritorijas plānojumi, zemes ierīcības projekti un to vietējo pašvaldību teritoriju 
attīstības plānošanas dokumenti, ar kuriem robežojas Dagdas novads. 
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA UN IESAISTĪTĀS 

INSTITŪCIJAS, SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN REZULTĀTI 

2.1. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA UN IESAISTĪTĀS 

INSTITŪCIJAS 

Vides pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK 
noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
(23.03.2004.). Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts 
Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 7.jūnija lēmums Nr.34. 

Vides pārskata projekts sagatavots, pamatojoties uz Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-
2024.g. 1.redakcijas materiāliem – Paskaidrojuma rakstā ietvertie novada teritorijas perspektīvās 
attīstības risinājumiem, Grafiskās daļas materiāliem – funkcionālā zonējuma karte un tematiskās 
kartes, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Vides pārskata izstrādē tika izmantoti 
elektroniski pieejami informācijas avoti, datu bāzes, kā arī dažādi publicēti materiāli, valsts 
institūciju publiskie gada pārskati, sniegtie nosacījumi un informācija, pašvaldības attīstības plāni 
un publiskie pārskati. 

Dagdas novada Teritorijas plānojuma Vides pārskata projekts tika nosūtīts šādām institūcijām, 
atzinuma saņemšanai: 

- Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālai vides pārvaldei; 
- Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai; 
- Dabas aizsardzības pārvaldei; 
- Latgales plānošanas reģiona administrācijai. 

2.2. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN REZULTĀTI 
Uzsākot Dagdas novada Teritorijas plānojuma izstrādi saņemti 10 privātpersonu 
iesniegumi/priekšlikumi (Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem privātpersonu 
priekšlikumiem pievienots teritorijas plānojuma IV sējumā Pārskats par teritorijas plānojuma 
izstrādi). 

Dagdas novada Teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts tika izstrādāts 
vienlaicīgi, tādejādi nodrošinot kopēju dokumentu publiskās apspriešanas pasākumus, nosakot 
vienu publiskās apspriešanas laiku un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.  

Sagatavotais Teritorijas plānojuma 1. redakcijas materiāls un Vides pārskata projekts tika nodots 
publiskai apspriešanai. 

Publiskās apspriešanas termiņš Dagdas novada Teritorijas plānojuma 1.redakcijai tika noteikts no 
12.11.2012. līdz 11.12.2012. Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts 
no 19.11.2012. līdz 28.12.2012. 

Publiskās apspriešanas laikā notika sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:  
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• 03.12.2012. plkst. 13.00 – Dagdas pagasta Ozoliņos, bibliotēkā 
• 03.12.2012. plkst. 15.00 – Konstantinovā, Tautas namā 
• 03.12.2012. plkst. 17.00 – Dagdā, Tautas namā 
• 04.12.2012. plkst. 09.00 – Asūnē, Tautas namā 
• 04.12.2012. plkst. 11.00 – Ķepovas pagasta Neikšānos, pagastmājā 
• 04.12.2012. plkst. 13.00 – Bērziņu pagasta Porečje, pagastmājā 
• 04.12.2012. plkst. 15.00 – Svarincos, Tautas namā 
• 05.12.2012. plkst. 09.00 – Andrupenē, pagastmājā 
• 05.12.2012. plkst. 11.00 – Andzeļos, pagastmājā 
• 05.12.2012. plkst. 13.00 – Ezerniekos, pagastmājā 
• 05.12.2012. plkst. 15.00 – Šķaunē, pagastmājā.  

Ar Teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu varēja iepazīties publiskās 
apspriešanas laikā: 

• Dagdas novada pašvaldībā (Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads), pašvaldības darba laikā. 
• Dagdas novada pagastu pārvaldēs, pašvaldības darba laikā. 
• Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv. 

Paziņojums par sabiedrības iespējām iepazīties ar Vides pārskata projektu un Teritorijas plānojuma 
1.redakciju elektroniskā formā tika nosūtīts arī Vides pārraudzības valsts birojam ievietošanai 
mājas lapā Internetā. 

Pēc plānošanas dokumenta pieņemšanas (kā pašvaldības saistošos noteikumus) pašvaldībai 14 
dienu laikā ir jāinformē iedzīvotāji, institūcijas par to, kā tika ņemti vērā Vides pārskatā iestrādātie 
ieteikumi. 

Paziņojumam jābūt brīvi pieejamam pašvaldībā (pie ziņojuma dēļa), arī mājaslapā Internetā 
www.dagda.lv. 

 
  

http://www.dagda.lv/
http://www.dagda.lv/
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA APRAKSTS UN IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS, 
JA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS NETIKTU ĪSTENOTS 

3.1. ŪDENS KVALITĀTE 
 

3.1.1. VIRSZEMES ŪDENS KVALITĀTE 

Ūdeņu aizsardzības pasākumi jāplāno un jāīsteno, un to izpilde, efektivitāte un lietderība 
jākontrolē nevis pašvaldības administratīvajās, bet upju baseinu robežās, Latvija noteikusi četrus 
upju baseinu apgabalus: Daugavas, Gaujas, Ventas un Lielupes. Dagdas novads atrodas Daugavas 
upju baseina apgabalā šādos ūdens objekta sateces baseinos: 

Ūdensobjekta 
kods Nosaukums Kvalitāte 1 

Ūdensobjekta platība, kas ietilpst 
Dagdas novada pilsētā vai pagastos 

(km2) 
D459 Malta Laba Andrupenes pag. (64,15) 

Andzeļu pag. (36,35) 
 

D486 Dubna Vidēja 

2015.g. sasniedzamā 
ekoloģiskā kvalitāte - 

laba 

Andrupenes pag. (5,15) 
Konstantinovas pag. (19,98) 

D501 Indrica Laba Andrupenes pag. (22,75) 
Dagdas pag. (6,35) 
Konstantinovas pag. (54,58) 

D505 Sarjanka Laba Bērziņu pag. (71,15) 
Ezernieku pag. (51,14) 
Svariņu pag. (52,76) 
Šķaunes pag. (65,61) 

D506 Asūnīca Laba Andrupenes pag. (19,93) 
Andzeļu pag. (52,10) 
Asūnes pag. (77,73) 
Dagda (2,83) 
Dagdas pag. (50,94) 
Ezernieku pag. (76,66) 
Konstantinovas pag. (4,66) 
Ķepovas pag. (56,98) 
Svariņu pag. (39,32) 

D520 SP Zilupe Labs Šķaunes pag. (40,33) 
D521 Istra Laba Šķaunes pag. (17,33) 
E086 Salājs Laba Andrupenes pag. 
E091 Bižas ez. Vidēja 

2015.g. sasniedzamā 
ekoloģiskā kvalitāte - 

laba 

Andrupenes pag. 

E093 Olovecas ez. Laba Andrupenes pag. 

                                                                 
1 Ekoloģiskā kvalitāte vai stipri pārveidotiem ūdensobjektiem ekoloģiskais potenciāls, šis vērtējums noteikts Daugavas 
upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes laikā  
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E102 Rāznas ez. Laba Andzeļu pag.,  
Ezernieku pag. 

E132 Rušons Vidēja 

2015.g. sasniedzamā 
ekoloģiskā kvalitāte - 

laba 

Andrupenes pag. 

E134 Okras ez. Laba Andrupenes pag. 
E138 Kustaru ez. Laba Andrupenes pag. 
E140 Tērpes ez. Laba Andrupenes pag. 
E147 Biržas ez. Laba Andrupenes pag. 
E150 Sīvers Laba Konstantinovas pag. 
E166 Ižūns Laba Konstantinovas pag. 
E183 Osvas ez. Laba Bērziņu pag. 
E187 Ežezers Vidēja 

2015.g. sasniedzamā 
ekoloģiskā kvalitāte - 

laba 

Andzeļu pag., 
Ezernieku pag. 

E188 Ūdrejas ez. Laba Ezernieku pag. 
E189 Dagdas ez. Vidēja 

2015.g. sasniedzamā 
ekoloģiskā kvalitāte - 

laba 

Svariņu pag., 
Dagdas pag., 
Dagda, 
Asūnes pag. 

E190 Visaldas ez. Laba Andrupenes pag. 
E191 Galšūns Laba Dagdas pag. 
E192 Jolzas ez. Laba Asūnes pag. 
E193 Kaitras ez. Laba Svariņu pag. 
E256 Plusons Ļoti slikta Šķaunes pag. 

 

Ūdensobjektā E256 Plusons pastāv risks nesasniegt labāku ūdensobjekta ekoloģisko kvalitāti līdz 
2015.gadam, termiņš pagarināts līdz 2021.gadam, bet riska cēlonis, kāpēc nav iespējams sasniegt 
labāku ūdensobjekta ekoloģisko kvalitāti pēc Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas 
plāna datiem nav noskaidrots – nenoteiktība problēmas cēlonī, iespējams, ka ezerā uzkrājies 
vēsturiskais piesārņojums vai ka slikto kvalitāti nosaka dabiskie apstākļi.  

Virszemes ūdensobjektu stāvokli novērtē pēc ekoloģiskās (raksturo ūdeņu ekosistēmu veselīgumu 
un funkcionēšanu) un ķīmiskās kvalitātes (novērtē pēc ūdensobjektos konstatētajām ūdens videi 
bīstamo un prioritāro vielu, kas noteiktas normatīvajos aktos, koncentrācijām) un rezultāti tiek 
izteikti piecās kvalitātes klasēs: augsta (1), laba (2), vidēja (3), slikta (4) un ļoti slikta (5). 

Slodzes uz novada teritorijā esošajiem ūdensobjektiem galvenokārt veidojas no būtiskas 
morfoloģiskās ietekmes. Notekūdeņu radītā slodze ir būtiska tajos ūdensobjektos, kuru sateces 
baseinā izvietotas lielākās pilsētas vai ir liels apdzīvoto vietu blīvums, jo pēc apjoma un 
piesārņojošo vielu koncentrācijas visvairāk piesārņojošo vielu vidē nonāk no komunālajām 
attīrīšanas iekārtām, kurās parasti tiek novadīti arī dažādu ražotņu notekūdeņi. Arī Dagdas novadā 
attīrītie notekūdeņi no atsevišķām attīrīšanas iekārtām tiek novadīti pa tiešo ūdensobjektā vai arī 
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sākotnēji tiek novadīti meliorācijas grāvī, kas ieplūst virszemes ūdensobjektā. Kā potenciālie 
ūdensobjektu piesārņojuma avotiem var minēt arī potenciāli piesārņoto vietu tuvākā vai tālākā 
esamība no ūdensobjekta, kas ir viens no iespējamiem virszemes ūdeņu piesārņojuma iemesliem, 
ja šīs vietas netiek renovētas un sakārtotas no vides aizsardzības viedokļa. 

Savukārt riska ūdensobjekti2 Dagdas novadā, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens 
apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā:  

Kods Nosaukums 
Būtiskākie riska 

cēloņi 

Ūdensobjekta sateces baseinā 
esošās republikas pilsētas un 

novadi 
E189 Dagdas ezers Punktveida 

piesārņojums 
(notekūdeņos esošie 

biogēni) 

Dagdas novads (Svariņu 
pagasts, Dagdas pagasts, Dagda, 

Asūnes pagasts) 

E256 Plisūna ezers 
(Plusons, 
Dunduru 

ezers) 

Nav datu Dagdas novads (Šķaunes 
pagasts), Ludzas novads (Istras 

pagasts) 

 

MK noteikumos Nr.418 (31.05.2011.) noteikts, ka publiskās personas un privātpersonas lieto vai 
apsaimnieko ūdens resursus tabulā minētajos ūdensobjektos (Dagdas ezerā un Plisūna ezerā), kā 
arī izmanto vai plāno izmantot teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, 
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības:  
 par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;  
 par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar 

nitrātiem;  
 par īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs;  
 par ietekmes uz vidi novērtēšanu un par tehniskajiem noteikumiem darbībām, kurām nav 

nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;  
 par augu aizsardzības līdzekļiem un par darbībām ar biocīdiem;  
 par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli;  
 par ūdens resursu lietošanas atļauju;  
 par meliorāciju un meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu;  
 par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtību;  
 par virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtību;  
 par dabas aizsardzības noteikumiem meža apsaimniekošanā;  
 par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un samazināšanas pasākumiem;  
 par aizsargjoslām;  
 par piesārņojuma samazināšanu un kontroli un piesārņojošo darbību veikšanas kārtību;  
 par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un 

                                                                 
2 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” (31.05.2011.) 
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atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus;  
 par atkritumu poligonu ierīkošanu, apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju. 

 

Vides kvalitātes mērķu sasniegšanai Daugavas upju sateces baseina apgabala apsaimniekošanas 
plānā tiek paredzēta programma, kurā tiek iekļauti pamata un papildus pasākumi, tos pašvaldībai 
kopā ar attiecīgajām institūcijām un īpašniekiem, ievērojot un kompleksi realizējot, tiktu uzlabots 
ūdensobjektu stāvoklis gan Dagdas novadā, gan kopējā ūdensobjektu sateces baseina teritorijā.  

I ES PĒJAMĀS  IZMAIŅAS,  JA D AG DAS NOVADA TP NETIKTU ĪS TENOTS 

Dagdas novadā hidrogrāfisko tīklu veido atsevišķas ūdensteces, ūdensobjekti, meliorācijas 
sistēmas novadgrāvji un mākslīgi veidotas ūdenskrātuves. Ūdensobjekti iekļaujas Daugavas upju 
baseina ūdensobjektu apgabalā. Ūdensobjektu aizsardzībai, lai mazinātu piesārņojuma negatīvo 
ietekmi uz ūdens ekosistēmām teritorijas plānojumā tiek noteiktas un attēlotas virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslas. Ūdensobjektiem pilsētas un ciemu teritorijās tiek noteikta 10 m plata 
josla katrā krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ, ārpus ciemu 
teritorijām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.  
Dagdas novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ietver 
prasības, ko nosaka Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2019.g. 
Tādejādi Teritorijas plānojums atbalsta laba ūdens ekoloģiskā stāvokļa sasniegšanu Daugavas 
baseinā. 

3.1.2. PELDVIETU ŪDEŅU KVALITĀTE 

Peldvietu ūdens kvalitāte tiek novērtēta gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem parametriem), 
gan vizuāli, īpašu uzmanību pievēršot ūdens krāsai, peldošiem u.c. atkritumiem ūdenī, naftas 
produktu noplūdei, fitoplanktona aļģu savairošanās (ūdens ziedēšanai).  

Dagdas novadā neviena peldvieta vai ūdensobjekts, ko izmanto kā peldēšanās vietu nav iekļauta 
Veselības inspekcijas oficiāli novēroto iekšzemes peldvietu sarakstā, kas apstiprināts ar 2012.gada 
10.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 
2.pielikumu. Oficiālās peldvietas ūdens kvalitātes monitoringu par valsts budžeta līdzekļiem katru 
gadu veic Veselības inspekcija. Ūdens paraugi tiek ņemti peldsezonas laikā no 15.maija līdz 
15.septembrim.  

Novadā vairāki ūdensobjekti tiek izmantoti rekreācijai – peldēšanai: Dagdas pilsētā pie Dagdas 
ezera ierīkotas 4 vietas, kuras izmanto kā peldvietas, Ezernieku ciemā pie Ežezera ierīkotas 2 
peldvietas.  

Secinājumi, ieteikumi 
1) Veselības inspekcija neveic kontroli Dagdas novadā attiecībā uz peldūdeņu kvalitāti. Arī 

pašvaldība pati par saviem finanšu līdzekļiem neveic peldūdeņu kvalitāti nevienā 
ūdensobjektā, kuras izmanto kā peldvietas (nav oficiālas peldvietas).  

2) Pašvaldība var organizēt un finansēt paraugu ņemšanu peldvietās, kuras nav iekļautas MK 
noteikumos Nr.38 kā oficiālas peldvietas, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu peldvietu 
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esamību savā administratīvā teritorijā. 
3) Teritorijas plānojumā tiek noteiktas perspektīvās rekreācijas teritorijas (DA) pie 

ūdensobjektiem. 

3.1.3. NOVADĪTO NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANA 

Viens no ūdensobjektu kvalitātes pasliktinošiem faktoriem ir saistīts ar punktveida piesārņojumu 
no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, svarīgi ir nodrošināt kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti un veicināt centralizētai kanalizācijas sistēmai pieslēgto 
abonentu skaita pieaugumu, lai samazinātu vidē novadītā piesārņojuma apjomu.  

Prasības komunālo notekūdeņu apsaimniekošanai – savākšanai un attīrīšanai, noteiktas Eiropas 
Kopienas direktīvā 91/271/EEK Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kas Latvijas normatīvajos 
aktos pārņemtas ar MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 
(22.01.2002.).  

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pastāv Dagdas pilsētā un praktiski visu 
Dagdas novada pagastu lielākajos ciemos. Pēc PA SIA „Dagdas komunālā saimniecība” datiem 
2011.gadā iedzīvotāju, kuri saņēma centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus, bija 2109, savukārt 
centralizētas kanalizācijas pakalpojumus – 1384. 
Pēdējo gadu dati liecina, ka Dagdas novada pilsētas un ciemu teritorijās tiek realizēti ar 
ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu sakārtošanu saistīti projekti, piesaistot ES struktūrfondu 
līdzfinansējumu. Laika periodā no 2010. – 2012.gadam realizēts ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstības projekts Dagdas novada Asūnes ciemā, izmantojot ES fondu Eiropas reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) finansiālu atbalstu3. Pašvaldības 
investīciju plānā turpmākiem 7 gadiem plānots realizēt arī ūdenssaimniecības projektu 2.kārtu 
Dagdas novada Konstantinovas pagastā un Dagdas pagastā. Projektu realizācija sekmēs 
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pakalpojumu pieejamības 
paplašināšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī sekmējot ūdens resursu un energoresursu 
racionālu izmantošanu. 

Dagdas pilsētas kanalizācijas sistēmas raksturojums4 
Dagdas pilsētā centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgtas daudzdzīvokļu un individuālās mājas, 
aptuveni 40 pilsētas uzņēmumu un iestāžu (PII „Saulīte”, Dagdas Mūzikas skola, Dagdas bērnu 
bibliotēka, Dagdas Tautas nams, Dagdas slimnīca, PI „Pilsētsaimniecība”, Dagdas vidusskola, 
Dagdas Mākslas skola, Dagdas pilsētas Tautas bibliotēka, TV studija „Ezerzeme”, pansionāts 
„Ābeļdārzs”, PI „Dagdas Fenikss” un Domes struktūrvienības u.c.). Centralizētajai kanalizācijai ir 
pieslēgti ap 551 patērētāju un Dagdas pilsētas centra iestādes. 

 
2009.gadā izbūvētas un nodotas ekspluatācijā jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk 
tekstā NAI) aerotenks ar maksimālo dienas plūsmu 900 m3/dnn un projektēto plūsmu bioloģijai 50 
m3/h. 

                                                                 
3 Dati no Dagdas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
4 Dati no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA 09 IB 00 54 (izsniegta 21.12.2009). 
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NAI kompleksa sastāvā ietilpst: 
1) Notekūdeņu apstrādes ēka, kurā izvietoti : 
- automātiskā priekšattīrīšanas kompleksā iekārta ar automātiskām redelēm, smilšķērāju un 
apvadlīniju; 
- procesa kompresori; 
- elektrosadales un automātikas telpa; 
- jauns aerotenks ar nostādinātāju centrālā daļā; 
- dūņu recirkulācijas sūkņu kamera; 
- dūņu mehāniskā atūdeņošana ar filtrpresi un polimēra saimniecību; 
- tehnoloģiskā telpa atūdeņoto dūņu traktora piekabei; 
- apkalpes tiltiņi, savienojošie cauruļvadi un teknes; 
- lieko dūņu padeve uz atūdeņošanu; 
- tilpne lieko dūņu uzglabāšanai avārijas gadījumā; 
- nepieciešamais aprīkojums apkurei un vēdināšanai.  
2) Notekūdeņu pārsūknēšanas stacija. 
3) Septisko dūņu pieņemšanas stacija. 
 
Kanalizācijas sūkņu stacijā ar diametru D=2,0 m, ir instalēti divi iegremdējamie kanalizācijas sūkņi 
ar ražību 50 m3/h katrs, pie spiediena 12 m, N=5,5 kW. Kanalizācijas sūkņu stacijā uzstādīts 
plūsmas mērītājs notekūdeņu daudzuma noteikšanai. 
 
Septisko dūņu sūkņu stacija. Projekta realizācijas gaitā ir izbūvēta šķidro fekāliju pieņemšanai 
iegremdēta rūpnieciski izgatavota stikla šķiedras cilindriskā tvertne ar D=2,0 m, kurai augšā 
uzstādītas rupjās redeles, bet šķidruma pārsūknēšanai izmanto sūkni ar ražību 25 m3/h. 
 
Notekūdeņu apstrādes ēka. Paredzēta notekūdeņu mehāniskai attīrīšanai, bioloģiskā procesa 
nodrošināšanai, gaisa kompresoru uzstādīšanai un dūņu atūdeņošanai. 
 
Ēkā uzstādīta kompleksa patentēta mehāniskās priekšattīrīšanas iekārta Huber Rotamat Ro5, kas 
ietver sevī sekojošo : 
- smalkās redeles ar spraugu izmēru 3 mm; 
- redeļu ražība – 30 l/s. 
 
Automātiskās smalkās redeles aprīkotas ar skrūves presi, padodot aizturētos atkritumus tieši 
konteinerā. Atkritumu savākšanai no redelēm paredzēti 2 konteineri. 
Kompleksajā priekšattīrīšanas iekārtā uzstādīts horizontālais smilšķērājs, kas nodrošina 30 l/s lielas 
plūsmas apstrādi. Iekārta apgādāta ar diviem šneka transportieriem, nodrošinot smilšu 
pārvietošanu smilšķērējā un smilšu atūdeņošanu ar padevi uz konteineriem. 
 
Kompleksā priekšattīrīšanas iekārta ir aprīkota ar apvadlīniju, uz kuras uzstādītas ar rokām 
apkalpojamas redeles. Tā darbosies pie ekstremāli lielām plūsmām, jeb pamatiekārtu remonta 
gadījumā. 
 
Priekšattīrīšanas ēkā atsevišķā telpā uzstādīti divi gaisa kompresori markas WA 3080 DP ar ražību 
600 m3/h katrs, kas saslēgti paralēli.  
Pēc priekšattīrīšanas notekūdeņi nonāk bioloģiskā apstrādē, sajaucoties ar recirkulējošām dūņām. 
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Blokā izbūvēts apaļš aerotenks ar ārējo diametru 15,8 m, dziļums 5m, kam iekšpusē nostādinātājs 
ar iekšējo diametru 10 m, dziļums 4,75 m. Rezervuārs izgatavots no monolīta dzelzsbetona. 
Maksimālā notekūdens ieplūde nostādināšanas rezervuāra 70 m3/h, vidēja plūsma – 20 m3/h. 
 
Aerācijas nodrošināšanai aerotenkā ierīkota smalki dispersās aerācijas sistēma, uzstādot 9`` 
pašslēdzošos membrānu aeratorus. 
 
Papildus neizgulsnēšanās un cirkulācijas nodrošināšanai aerotenkā uzstādīti mikseri POP L1 n=32 
apgr./min, N=4,0 kW. 
Projektētā dūņu recirkulācijas plūsma – 30 m3/h, ko nodrošina firmas Grundfos iegremdējamie 
sūkņi. 
 
Bioloģiskās apstrādes bloka rezervuāri ir aprīkoti ar tiltiņiem no abām pusēm, motorizētu skrēperi, 
aerācijas sistēmu ar aberācijas sekciju celšanas ierīci utt. 
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi - dūņas.  
NAI kompleksā ir paredzēta dūņu apstrāde. Liekās bioloģiskās dūņas ar šneka sūkņa palīdzību no 
bioloģiskā procesa tiek padotas priekšattīrīšanas ēkā uz mehānisko atūdeņošanu, jeb uz avārijas 
uzkrāšanas kameru.  
 
Dūņu atūdeņošana notiek 1-3 reizes nedēļā, atkarībā no ienākošo notekūdeņu rakstura, septisko 
dūņu daudzuma un dūņu koncentrācijas bioloģiskās apstrādes sistēmā.  
 
Lieko dūņu mehāniskai apstrādei paredzēta filtrprese NP12C. Filtrpreses apstrādes darbība tiek 
nodrošināta, pievienojot dūņām polimēru. Polimēra padeves nodrošināšanai paredzēta 
polimēriekārta CMP10. Atūdeņotas dūņas tiek padotas tehnoloģiskā telpā atūdeņoto dūņu 
traktora piekabei un tālāk tiek izvestas uz izbūvēto dūņu lauku ar izmēriem 15 x 15 m, kurš 
izvietots notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. Uz dūņu lauka dūņas glabājas 0,5 – 1,0 gadu un 
tālāk tiek izvestas uz ZS „Čadi” tālākai izmantošanai lauksaimniecībā, saskaņā ar savstarpēji 
noslēgto līgumu.   
 
Dūņu ūdens no dūņu lauka tiek savākts septisko dūņu sūkņu stacijā un tālāk pārsūknēts aerotenkā 
- notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesa sākumā. 
Dūņu ūdens no filtrpresēm tiek savākts recirkulācijas dūņu sūkņu stacijā un tālāk pārsūknēts 
aerotenkā uz attīrīšanas tehnoloģisko procesa sākumu . 
Tilpņu konstrukcijā paredzēta kamera ar tilpumu V=20 m3 avārijas lieko dūņu uzkrāšanai. Kamera 
apgādāta ar firmas „Landia” mikseri n=1500 apgr./min, N=2,2 kW. 
 
Notekūdeņu izplūde - notekūdeņi pēc attīrīšanas tiek novadīti novadgrāvī un pēc 30 m Dagdas 
ezerā (NAI identifikācijas Nr.A800034). Attīrīto notekūdeņu daudzums no centrālā rajona ~ 280 
m3/dnn un 102200 m3/a. Notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr.N800033. 
 
Notekūdeņi no Dagdas pilsētas ziemeļu rajona (Pasta iela), kuri nav pieslēgti centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem, tiek novadīti uz lokālajām mehāniskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
(identifikācijas Nr.A800280), kas sastāv no diviem trīs kameru septiķiem ar ražību 20 m3/dnn un 
otrreizējo nostādinātāju ar tilpumu V=3 m3. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Guščās upē. 
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Notekūdeņu novadīšanas apjoms no ziemeļu rajona (Pasta iela)– 20 m3/dnn un 7300 m3/a. 
Notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800281. 
 
Individuālo māju sektora daļa pieslēgta pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem. Individuālās mājas, 
kuras nav pieslēgtas pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir aprīkotas ar izsmeļamām bedrēm 
(33. gab.) ar tilpumu 3-6 m3 katra.  
Notekūdeņus no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas 
tīkliem, saimnieki izmanto mēslošanai, vai tie tiek izvesti uz attīrīšanas iekārtām septisko dūņu 
sūkņu stacijā pēc iedzīvotāju pieprasījuma. 
 
Pilsētas reljefs ir paugurains, tādēļ notekūdeņu padevei uz attīrīšanas iekārtām Dagdas pilsētas 
teritorijā ir izvietotas piecas kanalizācijas sūkņu stacijas. Kanalizācijas sūkņu stacijās Dīķu, Pļavu, 
Rēzeknes un Ezermalas ielās uzstādīti sūkņi SEV.65.80.22.2.50D ar ražību 45 m3/h, H=18 m, 
elektrodzinēja jauda P1/P2 = 2,8/2,2 kW. Katrā sūkņu stacijā uzstādīti divi sūkņi - viens darbā, otrs 
rezervē.  Arodvidusskolas kanalizācijas sūkņu stacijā uzstādīti divi sūkņi SEV.65.80.30.2.50D (viens 
darbā, otrs rezervē) ar ražību 45 m3/h, H=21 m, elektrodzinēja jauda P1/P2 = 3,8/3,0 kW katrs. 
 
Lietus ūdeņu novadīšana 
Lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas Dagdas pilsētā ir ierīkota Daugavpils ielā un Dagdas 
vidusskolas teritorijā. Izveidotās lietus ūdens notekas galvenokārt novada ūdeni uz virszemes 
novadgrāvjiem.  
 
Virsējās noteces ūdeņi no Dagdas vidusskolas teritorijām, jumtiem un ceļiem ar daudzumu 10,0 l/s 
tiek novadīti lietus ūdens kanalizācijas kolektorā un tālāk novadīti Narūtas upē.  
 
Visi virsējās noteces ūdeņi no ceļiem Daugavpils ielā ar daudzumu 15,0 l/s tiek novadīti lietus 
ūdens kanalizācijas kolektorā un tālāk novadīti Narūtas upē. 
 
Asūnes pagasta Asūnes ciema kanalizācijas sistēma5  
Uz Asūnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti notekūdeņi no kanalizācijas tīkliem 
pieslēgtajiem objektiem: 4 daudzdzīvokļu daudzstāvu mājām, katlu mājas, pamatskolas, Asūnes 
pagasta pārvaldes ēkas, 12 individuālajām vienstāvu mājām. Kopējais kanalizācijas sistēmas 
lietotāju skaits - 410.  
Kanalizācijas iekārtu ekspluatācijā nodošanas gads - 1984. Kanalizācijas sistēmas tips – dalīta. 
Kanalizācijas tīklu kopgarums - 2,8 km, kas sastāv no keramikas cauruļvadiem (ar diametru 150 
mm - 0,94 km, ar diametru 200 mm - 1,9 km), spiedvadi kopā - 0,5 km. Notekūdeņu pārsūknēšanai 
uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk tekstā – „NAI”) tiek izmantota notekūdeņu 
pārsūknēšanas stacija „Asūne”. 
Asūnes ciema notekūdeņi tiek attīrīti bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BIO – 200, 
identifikācijas Nr. A800006 (darbojas no 1986. gada), notekūdeņu attīrīšanas tips - notekūdeņu 
maisījuma un aktīvo dūņu pagarināta aerācija. NAI ietilpst paviljons, kurā uzstādīts gaisa pūtējs 
aerācijas nodrošināšanai aerotenkos, 2 aerotenki un 2 bioloģiskie dīķi. Projektētā jauda - 200 
m3/diennaktī. Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek novadīti Asūnīcas upē (NAI izplūdes vietas 
identifikācijas Nr.N800007). 
 

                                                                 
5 Dati no B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.DA 10 IB 0013 (izsniegta 12.02.2010.) 
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Objekti, kas nav pieslēgti kanalizācijas tīkliem: notekūdeņus no Asūnes ciema 17 krājtvertnēm pie 
individuālajām (Līvānu tipa) mājām paredzēts izvest uz NAI ar pašvaldības traktoru T-150 ar mucu. 
Ar māju īpašniekiem un valdītājiem tiek slēgti līgumi par notekūdeņu izvešanu uz attīrīšanas 
iekārtām. Izvešanas biežumu nosaka mājas īpašnieks, kurš ir atbildīgs par notekūdeņu savlaicīgu 
izvešanu no krājtvertnes. 
Kopējais notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrāmo notekūdeņu apjoms – 20 m3/dnn, 7300 m3/a.  
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi - dūņas. Liekās dūņas no 
nostādinātāja tiek izvestas un izmantotas lauku mēslošanai. Izvešanai plāno izmantot pagasta 
pārvaldes tehniku. Dūņu daudzums – 10,0 tonnas/gadā.  
 
Ezernieku pagasta Ezernieku ciema kanalizācija sistēma6 
Centralizētos kanalizācijas pakalpojumu Ezernieku ciemā izmanto 240 iedzīvotāji, sistēmai 
pieslēgtas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un publiskās ēkas. 
Notekūdeņu attīrīšanai izmanto NAI BIO-100, attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī, 
kas pēc ~ 400 m ieplūst Ežezerā. Notekūdeņu daudzums – 54,79 m3/dnn un 20 000 m3/a. 
Notekūdeņi no 5 individuālām mājām, kuri tiek savākti centralizēti savācējtvertnē ar tilpumu 12 m3 
regulāri tiek izvesta uz Ezernieku ciema NAI. Savācējtvertne ir hermētiska un atrodas apmierinošā 
stāvoklī. 
Individuālo māju sektors praktiski nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās ir 
aprīkotas ar izsmeļamajām bedrēm. 
Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas pēc pieprasījuma atsūknē un izved KS „Ezernieki 2”. 
Dūņu daudzums sastāda 4,0 t (ar mitrumu 95%). 
 
Ķepovas pagasta Neikšānu ciema kanalizācijas sistēma7 
Neikšānu ciema kanalizācijas tīkliem ir pieslēgti un uz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti notekūdeņi 
no sabiedriskiem objektiem: Ķepovas pagasta pārvaldes ēkas, feldšeru punkta, veikala „Neikšānis”, 
no 2 daudzdzīvokļu mājām - 8,5 m³ diennaktī, 3102 m³ gadā. Kanalizācijas sistēmas tips - dalīta, 
kanalizācijas tīklu kopgarums – 1,1 km. 
Neikšānu ciema notekūdeņi tiek attīrīti mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „COK” ar 
jaudu 60 m³ diennaktī (nodotas ekspluatācijā 1974.gadā).  
NAI ietilpst divi dīķi. Sākumā notekūdeņi tiek novadīti uz attīrīšanas iekārtu pirmo dīķi 
(nogulsnējas) ar tilpumu 1072 m³, pēc tam uz otro dīķi ar tilpumu 787 m³, no kura pa novadgrāvi 
pēc 15 m ietek Ošupes upē.  
 
Objekti, kas nav pieslēgti centralizētajiem kanalizācijas tīkliem (notekūdeņus izved uz NAI):  
1) notekūdeņus no Neikšānu ciema 17 krājtvertnēm pie individuālajām mājām izved vidēji - 5,05 
m³/diennaktī, 1843 m³/gadā.  
2) notekūdeņus no Apaļu ciema 9 krājtvertnēm izved vidēji - 0,32 m³/diennaktī, 120 m³/gadā.  
 
Kopējais notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrāmo notekūdeņu apjoms – 13,88 m3/dnn, 5066 m3/a 
(tai skaitā 5,37 m3/dnn, 1963 m3/a notekūdeņu izved uz NAI no kanalizācijas sistēmai 
nepieslēgtajiem objektiem Apaļu un Neikšānu ciemos). 
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi - dūņas. Liekās dūņas no NAI tiek 
izvestas un izmantotas lauku mēslošanai. Dūņu daudzums – 4,0 t/a.  
                                                                 
6 Dati  no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA 11 IB 0003 (i zsniegta 31.01.2011.) 
7 Dati  no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA 10 IB 0003 (i zsniegta 11.01.2010.) 
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Konstantinovas pagasta Konstantinovas ciema kanalizācijas sistēma8 
Centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas, daļa individuālo dzīvojamo māju, 
pagastmāja, sākumskola, veikals u.c. Konstantinovas ciemā 75 patērētāji pieslēgti pie kanalizācijas 
tīkliem. 
Konstantinovas ciemata sadzīves notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantotas bioloģiskās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas „Oris” ar jaudu 30 m3/dnn. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbojas 
bioloģiskajā režīmā. Notekūdeņu attīrīšanas aerācijas sistēmas darbībai uzstādīti divi gaisa pūtēji 
(viens – darbā, otrs - rezervē). Pēcattīrīšanai izmanto bioloģiskos dīķus (2. gab.): bioloģiskais dīķis 
Nr.1 ar tilpumu 4812 m3 un darba tilpumu 1650 m3, bioloģiskais dīķis Nr.2 ar tilpumu 3570 m3 un 
darba tilpumu 1240 m3.  
Notekūdeņu daudzums – 30,0 m3/dnn un 10950,0 m3/gadā. 
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī un tālāk pēc 2,6 km Dzeguzes upē.  
Individuālās mājas, kuras nav pieslēgtas pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ir aprīkotas ar 
izsmeļamām bedrēm (38. gab.) ar tilpumu 6,0 m3 katra. Notekūdeņus no individuālajām mājām, 
kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tiek izvesti uz attīrīšanas iekārtām 
pēc iedzīvotāju pieprasījuma (notekūdeņu pieņemšanas aka – aka pirms kanalizācijas sūkņu 
stacijas K-44).  
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi – dūņas un atkritumi no režģiem. 
Dūņu daudzums gadā sastāda 3,5 t (ar mitrumu 95 %). Dūņas tiek izvestas uz pašvaldībai 
piederošajiem tīrumiem ar kadastra Nr. 60760023283, kurus pašlaik neizmanto. 
Atkritumus no režģiem savāc konteinerā, kurus pēc tam izved atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmums SIA „DOVA” saskaņā ar līgumu. Daudzums 0,08 t/a. 
 
Andzeļu pagasta Andzeļu ciema centralizētā kanalizācijas sistēma9 
Centralizētajam kanalizācijas tīklam ir pieslēgtas Andzeļu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 
individuālās mājas, pagasta pārvaldes ēka, medpunkts, pamatskola un veikali. 
Ciema kopējais kanalizācijas tīklu garums sastāda 3,0 km.  
Andzeļu ciema kanalizācijas sistēmā savāktie notekūdeņi tiek novadīti uz NAI BioDRY-S 100 ar 
projekta ražību 100 m3/dnn ar diviem bioloģiskajiem dīķiem (NAI ekspluatācijā nodotas 
2007.gadā). 
Attīrītie notekūdeņi 71,5 m3/dnn jeb 2610 m3/a pēc bioloģiskajiem dīķiem tiek novadīti Ežezerā. 
Notekūdeņu laboratorisko kontroli veic vienu reizi pusgadā SIA „Krāslavas ūdens” laboratorija. 
NAI darbības rezultātā radušās dūņas tiek savāktas dūņu mineralizatorā. Plānotais dūņu daudzums 
- 7,5 t/a. Liekās notekūdeņu dūņas tiek izvestas ar SIA „Dagdas komunālā saimniecība” transportu 
uz Dagdas pilsētas NAI tālākai utilizācijai. 
  
Šķaunes pagasta Šķaunes ciema centralizētā kanalizācijas sistēma10 
Šķaunes ciema kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas 6 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pagasta 
pārvaldes ēka, pasts, skola, veikali. Ciema kopējais kanalizācijas tīklu garums sastāda 4,5 km.  
Notekūdeņu attīrīšanai ciemā ir divas neatkarīgas NAI: 

1. Šķaunes ciema NAI BIO-M50 ar jaudu 50 m3/dnn, paredzētas ciema sadzīves 
notekūdeņu attīrīšanai (nodotas ekspluatācijā 2009.gadā). Attīrītie notekūdeņi tiek 
novadīti grāvī; 

NAI darbības rezultātā radušās dūņas (15,0 t) tiek izvestas uz pašvaldības tīrumiem, kurus pašlaik 
                                                                 
8 Dati  no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA 11 IB 0013 
9 Dati  no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA 11 IB 0046 (i zsniegta 22.10.2011.) 
10 Dati  no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA 09 IB 0058 (i zsniegta 28.12.2009.) 
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neizmanto.  
2. Šķaunes ciema NAI – aerotenks ar nostādinātājbloku un pneimo aerāciju ar projekta 

jaudu 400 m3/dnn, kas bija paredzēta SIA „Šķaunes bekons” ražošanas un sadzīves 
notekūdeņu attīrīšanai. Attīrītie notekūdeņi tika novadīti grāvī, pēc 5 km Zilupes 
upē. NAI tika iekonservētas, jo atradās avārijas stāvoklī.  

 
Svariņu pagasta Svarincu ciema centralizētā kanalizācijas sistēma11 
Svarincu ciema centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas: 13 daudzdzīvokļu daudzstāvu mājas, skola, 
pirts, 2 veikali, pagasta ēka, pasts un FVP. 
Svarincu ciema kopējais kanalizācijas tīklu garums sastāda 2,3 km.  
 
Notekūdeņu attīrīšanai izmanto NAI - aerotenks ar nostādinātājbloku un pneimo aerāciju ar 
projekta ražību 200 m3/dnn, kas darbojas bioloģiskā režīmā. Pēcattīrīšanai izmanto bioloģisko dīķi 
(1. gab.). Ņemot vērā to, esošo notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projekta jauda ir lielāka nekā slodze, 
darbojas tikai ½ NAI daļa ar jaudu 100 m3/ dnn. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī 
un pēc 1,0 km Čauša upē. Notekūdeņu daudzums – 35 m3/dnn un 12775 m3/a.  
 
Notekūdeņi no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas 
tīkliem tiek izvesti uz attīrīšanas iekārtām pēc iedzīvotāju pieprasījuma (notekūdeņu pieņemšanas 
aka – kanalizācijas aka pirms pārsūknēšanas stacijas).  
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi - dūņas. Dūņu daudzums gadā 
sastāda 16t. Dūņas tiek izvestas uz laukiem.  
 
Andrupenes pagasta Andrupenes ciema centralizētā kanalizācijas sistēma12 
Andrupenes ciema centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas: Andrupenes pamatskola, veikals, veikals 
– kafejnīca, pagasta pārvalde ar tās struktūrvienībām, četras 12 – dzīvokļu mājas. Notekūdeņus no 
individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas (39 individuālās mājas) pie centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem, saimnieki izmanto mēslošanai, vai tie tiek izvesti uz attīrīšanas iekārtām pēc 
iedzīvotāju pieprasījuma. 
Andrupenes ciemā kanalizācijas sistēma uzbūvēta 1991.gadā. Kanalizācijas tīklu kopgarums – 
4,269 km.  
2006.gadā projekta "Ūdenssaimniecības sakārtošana Andrupenes pagasta Andrupenes un 
Mariampoles ciemos" ietvaros tika uzbūvēti kanalizācijas tīkli 736 m. Tās savienotas ar esošo 
kanalizācijas tīklu.  
Pēc projekta realizācijas Andrupenes ciematā tika uzceltas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “ORIS-
45” ar projekta jaudu 45 m3/dnn.  
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti strautā, pēc tam Baldas upē.  
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi – dūņas.  
Notekūdeņu dūņas vienreiz gadā tiek atsūknētas un pēc līguma  ar privātpersonu par dūņu 
izmantošanu augsnes mēslošanai, tiek ~0,5 t izvestas uz laukiem, kas atrodas pagasta teritorijā.      
 
 

                                                                 
11 Dati  no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA 10 IB 00 77 (i zsniegta 15.11.2010.) 
12 Dati  no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. KR - B 35 (i zsniegta 13.08.2007.) 
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Andrupenes pagasta Mariampoles ciema centralizētā kanalizācijas sistēma13 
Mariampoles ciema centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas: daudzdzīvokļu māja (24 dzīvokļi), 
individuālās dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu māja (6 dzīvokļi), daudzdzīvokļu māja (5 dzīvokļi), 
mehāniskās darbnīcas, veikals. 
 
Mariampoles ciemā kanalizācijas sistēma uzbūvēta 1997.gadā, nodota ekspluatācijā 1998.gadā, 
kanalizācijas tīklu kopgarums 1,005 km.   
 
2006.gadā projekta "Ūdenssaimniecības sakārtošana Andrupenes pagasta Andrupenes un 
Mariampoles ciemos" ietvaros tika uzbūvētas plastmasas kanalizācijas caurules PPT8 diametrā 
200mm 70 m garumā. Tās savienotas ar esošo kanalizācijas tīklu. Pēc projekta realizācijas 
Mariampoles ciemā tika uzceltas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “ORIS-25” ar projekta jaudu 25 
m3/dnn. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti grāvī, pēc 1,3 km Bižas ezerā.  
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi – dūņas (~1,5 t/a). Notekūdeņu 
dūņas vienreiz gadā tiek atsūknētas un pēc līguma  ar privātpersonu par dūņu izmantošanu 
augsnes mēslošanai, tiek izvestas uz laukiem, kas atrodas pagasta teritorijā.      
 
Bērziņu pagasta Porečjes ciema centralizētā kanalizācijas sistēma14 
NAI Porečjes ciemā darbojas kopš 1982.gada, projektētā jauda 200 m3/diennaktī (2 aerotenki ar 
biodīkiem). Darbojas viens aerotenks ar jaudu 100 m3/diennaktī. Notekūdeņu pēcatttīrīšanai tiek 
izmantoti bioloģiskie dīķi. Viena biodīķa tilpums ir 810 m3, otra - 915 m3. Attīrītie notekūdeņi tiek 
novadīti Malciņas upē.  
 
Kanalizācijas tīklu kopgarums 1,87 km. Kanalizācijas iekārtu ekspluatācijā nodošanas gads -1982.g., 
kanalizācijas sistēmas tips - dalītā.  
 
Notekūdeņi no nekanalizētajām individuālajām mājām Porečje ciemā un notekūdeņi no 
nekanalizētajām individuālajām mājām pienotavas rajonā un Zjazuļka fermas dzīvojamo māju 
rajonā tiek izvesti uz Porečje ciema NAI.  
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi - dūņas. Dūņas (dūņu daudzums 
0,5 t gadā) tiek izvesti uz laukiem mēslošanai. 
 

3.2. GAISA KVALITĀTE 

Cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā: 
- stacionāro avotu izmeši, kas rodas siltumenerģētikā no katlumājām, rūpniecībā, 

lauksaimniecībā u.tml., 
- mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta, dzelzceļa u.c. 

SO2 un NO apjomu ziņā lielākais izmešu daudzums parasti rodas no stacionārajiem avotiem, 
siltumenerģijas ieguvei izmantojot kurināmo ar augstu sēra saturu (piemēram, mazutu).  
Gaisa kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu izmešu apjomi, klimatiskie apstākļi - vējš un lietus sekmē 

                                                                 
13 Dati  no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. KR – B 34 (i zsniegta 13.08.2007.) 
14 Dati  no B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA 09 IB 0041 (i zsniegta 28.10.2009.) 
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piesārņojuma izkliedēšanos. Piezemes inversijas, bezvēja un sausa laika apvienojums veicina gaisa 
piesārņojuma palielināšanos. 
Gaisa kvalitāti raksturo galvenie piesārņojošo vielu rādītāji (indikatori) – sēra dioksīds, slāpekļa 
dioksīds, ozons, oglekļa oksīds un daļiņas (PM10 un PM2,5), kuru paaugstinātās koncentrācijas 
ietekmē kā cilvēku veselību, tā arī veģetāciju. Gaisa kvalitāti Dagdas novadā ietekmē gan 
stacionārie, gan mobilie piesārņojuma avoti. Novada teritorijā nav uzstādīta neviena gaisa 
kvalitātes novērojumu stacija. Ņemot vērā to, ka kopumā visā Latvijā gaisa kvalitāte ir 
raksturojama kā laba15, var uzskatīt, kā arī Dagdas novadā gaisa kvalitāte ir laba. 
 

3.2.1. STACIONĀRIE GAISA PIESĀRŅOJUMA AVOTI 

Par gaisa piesārņojuma iespējamību var spriest pēc piesārņojuma avotu, kas emitē emisijas gaisā, 
esamības novada teritorijā. Novada teritorijā nav izvietoti lieli ražošanas uzņēmumi, kas būtiski 
ietekmētu gaisa kvalitāti. Atmosfēras piesārņojums Dagdas novadā galvenokārt rodas no 
sadedzināšanas iekārtām katlu mājās tvaika un karstā ūdens piegādei, no iekārtām (degvielas 
uzpildes stacijas pildņu laukuma, autoservisi u.c.), kuras emitē gaistošus organiskos savienojumus 
un iekārtām, kurās kurināmais tiek patērēts ražošanas procesu uzturēšanai. 

Dagdas novadā centralizēta siltumapgādes sistēma pastāv Dagdas pilsētā, Andrupenes, Asūnes, 
Konstantinovas, Svarincu un Šķaunes ciemos. Visās pārējās Dagdas novada apdzīvotās vietās 
dzīvojamās un publiskās apbūves apkure izmantoto individuālo siltumapgādi. Pašvaldība nodrošina 
siltumapgādi pašvaldības pārziņā esošajām publiskajām iestādēm (izglītības iestādēm, kultūras 
iestādēm u.c.).  

Kurināmā izmantojums var būt plašā diapazonā – malka, skaidu briketes, ogles, dabasgāze, 
dīzeļdegviela. Mainās arī oglekļa oksīda, sēra oksīda vai dioksīda daudzums, ko ievada gaisā kā 
izmetes no individuāliem apbūves rajoniem un rūpnieciskajiem rajoniem.  
Koncentrētā individuālās apbūves rajonos veidojas plaša nelielu punktveida piesārņojumu zona, 
kas atkarīga no izmantotā kurināmā - malkas, skaidu briketes, ogles, dīzeļdegvielas, gāzes. Šajos 
gadījumos mainās oglekļa oksīda (CO), sēra oksīda (SO2) daudzumi, kuri tiek ievadīti gaisā kā 
izmetes, pašreiz par šādu summāciju konkrētas ilgstošas uzskaites nav, tāpēc nepietiekoša ir 
informācija, lai novērtētu ietekmes būtiskumu. 
Novadā darbojas SIA „Šķaunes bekons”, kas nodarbojas ar intensīvu cūkkopību, kuru darbības 
rezultātā rodas arī smakas. Uzņēmumam izsniegta A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. 
DA 10 IA 0001 (izsniegta 22.01.2010.). 
Jebkuru piesārņojošās darbības operatora darbību regulē A vai B piesārņojošās darbības atļauja vai 
C kategorijas apliecinājums. 
Novada teritorijas plānojums paredz saglabāt esošās ražošanas teritorijas gan blīvi apdzīvotās 
vietās, gan lauku teritorijās, kā arī perspektīvā attīstīt ražošanas teritorijas. Kā prioritārā ražošanas 
uzņēmējdarbība tiek atbalstīta lauksaimnieciskā ražošana, bet paredzot arī vispārīgu ražošanas 
uzņēmumu attīstība. 
 

                                                                 
15 Informācija no LVĢMC mājaslapas Internetā, http:// www.meteo.lv/ 
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3.2.2. MOBILIE PIESĀRŅOJUMA AVOTI 

Dagdas novada gaisa piesārņojuma daļu veido mobilie piesārņojuma avoti no transporta izplūdes 
gāzes. Jo lielāka satiksmes intensitāte, jo lielāks ir iespējamais piesārņojums ar izplūdes gāzēm. 
Gaisa piesārņojošās vielas veido: svins, oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi, ogļūdeņraži un aldehīdi. Dati 
par autotransporta radīto piesārņojuma apjomu un ietekmi Latvijā netiek veikti. Izmeši no 
mobilajiem avotiem tiek kontrolēti periodiski - uz ceļiem un uzņēmumos sadarbībā ar CSDD 
autotransporta tehnisko apskašu laikā un iegūti aprēķinu ceļā. 
Viens no atmosfēras piesārņotājiem ar putekļiem ir arī autoceļi, īpaši neasfaltētie, kuri ir ar grants, 
smilts klājumu. Tādi raksturīgi arī pie jaunbūvēm un atsevišķās novada vietās, kur ceļi nav asfaltēti. 
Viens no primārajiem uzdevumiem būtu arī autoceļu kvalitātes uzlabošana, lai uzlabotu gan gaisa 
kvalitāti, gan pārvietošanos pa šiem ceļiem.  

I ES PĒJAMĀS  IZMAIŅAS,  JA D AG DAS NOVADA TP NETIKTU ĪS TENOTS 

Dagdas novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikti 
minimālie attālumi no apdzīvotas vietas līdz dzīvnieku turēšanai paredzētajām ēkām un būvēm. Kā 
arī tiek Teritorijas izmantošnaas un apbūves noteikumos tiek noteikts, ka zemes vienības robežās, 
uz kuras atrodas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēta būve, jānodrošina pasākumi, lai 
netiktu ietekmēta apkārtējo teritoriju vides kvalitāte. Zemes vienības robežās jānodrošina 
pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskiem skatiem. Šādi nosacījumi nebūtu, ja 
Teritorijas plānojums netiktu īstenots, līdz ar to potenciālais piesārņojuma avots varētu tikt 
izvietots tuvāk apdzīvotai vietai. 

3.3. ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANA 16 

Novada teritorijā pēc izpētes datiem sastopami tādi derīgie izrakteņi kā smilts - grants, smilts 
(kopumā 48 atradnes), kūdra, māls (izpētītas 2 atradnes), saldūdens kaļķis (izpētītas 7 atradnes) un 
sapropelis. Lielākoties novadā tiek iegūta smilts un grants, kas galvenokārt tiek izmantota 
būvniecībai, ceļu būvei un remontam.  
Novada ezeri ir bagāti ar sapropeļa krājumiem, bet izpēte ir veikta tikai Bižas ezeram (tas glabā 
~6,5 milj. m3 sapropeļa). Tāpat lieli sapropeļa krājumi esot Astašovas, Molovja (Molvejas), Grīvas, 
Ķīša (Ciša), Rakuskovas, Zundovas un Veizinišku ezeros. Ir veikti pētījumi par sapropeļa iespējām – 
to var izmantot augsnes mēslošanā, lopkopībā un medicīnā.  
2011.gadā izmantojamo derīgo izrakteņu atradņu saraksts: 

Derīgais izraktenis Atradnes nosaukums 

Smilts Lielmeži 
Smilts Šķaune – 2 
Smilts – grants un smilts Mihalini II 
Smilts – grants un smilts Sloboda 

 

                                                                 
16 Informācija no Teritorijas plānojuma 1.sējuma Paskaidrojuma raksts 
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I ES PĒJAMĀS  IZMAIŅAS,  JA D AG DAS NOVADA TP NETIKTU ĪS TENOTS 

Dagdas novadā izpētītās derīgo izrakteņu atradnes ir noteiktas kā perspektīvas derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotas derīgo izrakteņu ieguves vietas, 
kurās pašreiz notiek ieguve. Bez šīm teritorijām derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta arī 
Lauksaimniecības teritorijās (L), Mežu teritorijās (M) un Ūdeņu teritorijās (Ū). 

3.4. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
Sadzīves atkritumu, t.sk., sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā organizē pašvaldība atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (Dagdas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā” (26.10.2011.)), ievērojot atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus. 

Visā pašvaldības administratīvā teritorijā veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu. 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko viens 
apsaimniekotājs SIA „DOVA”, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Dagdas novadā savāktie 
sadzīves atkritumi tiek izvesti uz reģionālo sadzīves atkritumu poligonu „Cinīši”, kas atrodas 
Daugavpils novada Demenes pagastā. 

Tikai Dagdas pilsētā ir ierīkotas atkritumu savākšanas vietas atkritumu dalītai vākšanai. 

Bīstamo atkritumu radītājam vai īpašniekam ir jānogādā bīstamo atkritumus speciāli aprīkotās 
bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai jāslēdz līgums ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju par 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. 

Kopējais radītais sadzīves atkritumu daudzums 2010.gadā Dagdas novadā, saskaņā ar Valsts 
statistiskas pārskata „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” apkopojuma datiem, sastādīja – 
301,534 t (2009.g. – 612,266 t), bīstamo atkritumu daudzums – 1,248 t (2009.g. – 0,06 t).17 No 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 2010.gadā tika saražots 223,710 t dūņas, t.sk., apstrādātas -
182,430 t, neapstrādātas - 41,280 t. 2010.g. dūņas izmantotas galvenokārt lauksaimniecībā – 
1222,710 t/gadā (no pārskata „Nr.2- Ūdens”). 

3.5. PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS 
Dagdas novadā saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāzi un reģistru 
par Piesārņotām un potenciāli piesārņotām teritorijām identificētas 1 piesārņota vieta un 30 
potenciāli piesārņotas vietas (skatīt Tabulu Nr.1), kuras noteiktas laika posmā no 2002.-
2004.gadam. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
apzināšanas un reģistrācijas kārtība”, piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanu un 
sākotnējo novērtēšanu savā administratīvā teritorijā organizē un veic vietējā pašvaldība sadarbībā 
ar attiecīgo reģionālo vides pārvaldi.  

 
                                                                 
17 Valsts s tatistiskā pārskata „Nr.3 – Atkri tumi. Pārskats par atkritumiem” kopsavilkums par 2010.gadu, LVĢMC, 2011. 
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Tabula Nr.1: Piesārņotā un potenciāli piesārņotās vietas 

Nr.p.k. Piesārņotā/potenciāli 
piesārņotā vieta Teritoriālā vienība Apraksts 

1. Sadzīves atkritumu 
izgāztuve „Litviņi” Andrupenes pag. Izgāztuve slēgta. Veikta rekultivācija. 

 

2. 
Mehāniskās darbnīcas un 

degvielas glabātuve 
Andzeļos 

Andzeļu pag. 

Degvielas uzpilde un glabāšana bez 
grunts seguma, traktoru mazgāšana, 
tehnikas stāvlaukums, uz grunts naftas 
produkti. 
Meh. darbnīcas un tehnikas novietne 
k/s Ežezers-3. 

3. Slēgta izgāztuve „Ārmaļi” Andzeļu pag. 
Rekultivēta izgāztuve. Atkritumi 
pārklāti ar granti, liekas, ka atkritumi 
bērti grants karjerā (nelielā). 

4. Pesticīdu noliktava Račeva Asūnes pag. Atrodas 6,7 km no Asūnes centra, 
noliktava ir tukša. 

5. Bijušais DUS Asūnē Asūnes pag. Virszemes degvielas tvertnes, kuras ir 
tukšas, nelieto. 

6. Slēgta sadzīves atkritumu 
izgāztuve „Tiliševa” Asūnes pag. Slēgta sadzīves atkritumu izgāztuve. 

Veikta rekultivācija. 

7. Slēgtā sadzīves atkritumu 
izgāztuve „Zonuļka” Bērziņu pag. Slēgta sadzīves atkritumu izgāztuve. 

Veikta rekultivācija. 

8. Slēgtā izgāztuve 
„Morozova” Bērziņu pag. Slēgta sadzīves atkritumu izgāztuve. 

Veikta rekultivācija. 

9. DUS „Latvijas Nafta” 
 

Dagda, Daugavpils iela 
18 

Piesārņota teritorija. 
DUS ierīkoti 3 gruntsūdens 
novērojumu urbumi. Gruntsūdens 
analīzes uzrāda piesārņojumu ar 
naftas produktiem. 

10. Dagdas pilsētas domes 
katlu māja Dagda, Mičurina iela 12 

Sadedzināšanas iekārtas, kurās 
izmantoja dīzeļdegvielu un 
kokapstrādes atlikumus. 
Pašreiz apkurei dīzeļdegvielu vairs 
neizmanto, iekārtas demontētas. 

11. Vecā petrolejas noliktava Dagda, Daugavpils iela 
16 

Nelieto 

12. Bijusī konditorejas rūpnīca 
„Narūta” Dagda, Zaļā iela 1a 

Bijusi rūpnieciski noslogota teritorija, 
lokālas attīrīšanas, katlu māja. 
Patlaban nekas nenotiek. 

13. Dagdas vecās attīrīšanas 
iekārtas 

Dagda, Pasta iela 33b Mehāniskās attīrīšanas iekārtas, pļava 
pie strauta un nosēdakas. 

14. Bijusī mēbeļu ražotne 
„Dagda” 

Dagda, Daugavpils iela 
3a 

Rūpnīcas teritorijā vāc metāllūžņus, 
piegružots, bija katlu māja. Nestrādā. 

15. Ķimikāliju glabātuve Zeļļi Dagdas pag. Nedarbojas 
16. DUS, Ozoliņi Dagdas pag. Nedarbojas 

17. Dagdas pilsētas atkritumu 
izgāztuve „Bojāri” Dagdas pag. Izgāztuve slēgta. 

Veikta rekultivācija. 

18. SIA „Bukmuiža” kokogļu 
ražošanas uzņēmums Ezernieku pag. Bijusī kokogļu ražotne. Uzņēmums 

nedarbojas. 



26 
 

19. SIA „Latgales ogles”, 
kokogļu ražošana Ezernieku pag. Bijusī kokogļu ražotne. Uzņēmums 

nedarbojas. 
20. Bijušais DUS, Ezernieki Ezernieku pag. Uzņēmums nedarbojas. 

21. Sadzīves atkritumu 
izgāztuve „Ūdrija” Ezernieku pag. Slēgta 1999.g. 

Veikta rekultivācija. 
22. Pesticīdu noliktava, Ūdrija Ezernieku pag. Slēgta 
23. Ķimikāliju noliktava Konstantinovas pag. Slēgta 

24. Sadzīves atkritumu 
izgāztuve „Ignatovo” Konstantinovas pag. Izgāztuve slēgta. 

Veikta rekultivācija. 

25. Slēgtās sovhoza degvielas 
noliktava Ķepovas pag. Degvielas noliktava slēgta no 

1993.gada. 
26. Slēgtā sadzīves atkritumu 

izgāztuve „Lukševa” 
Ķepovas pag. Izgāztuve slēgta. 

Veikta rekultivācija. 

27. DUS 
 Šķaunes pag. Nestrādā. Augsnes un ūdens  

piesārņojums ar naftas produktiem. 
28. SIA „Šķaunes bekons”, cūku 

komplekss 
Šķaunes pag.  

29. Bijusī naftas bāze naftas 
produktu glabāšanai 

Svariņu pag.  

30. 
Nešķirotu sadzīves 

atkritumu apglabāšana 
„Zabecki” 

Svariņu pag. 

Izgāztuve slēgta. 
Veikta rekultivācija. Teritorija pašlaik 
tiek izmantota kā lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme. 

31. 
Bijusī noliktava 

lauksaimniecības ķimikāliju 
glabāšanai 

Svariņu pag. 
 

 

I ES PĒJAMĀS  IZMAIŅAS,  JA D AG DAS NOVADA TP NETIKTU ĪS TENOTS 

Ņemot vērā, to, ka Latvijas Republikā vides aizsardzības jomā ir noteiktas stingras prasības un 
atļautās robežvērtības piesārņotajām darbībām, kā arī piesārņojošās darbības regulē izsniegtās 
atļaujas vai apliecinājumi, teorētiski nevajadzētu veidoties jaunām piesārņotām vai potenciāli 
piesārņotām vietām. Taču pieredze rāda, ka jebkāda veida rūpniecības uzņēmuma darbības 
rezultātā pastāv augsnes, grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma risks ar naftas produktu u.c. vielu 
noplūdēm. Svarīgi ir uzsākt un veikt sanācijas pasākumus vēsturiski izveidojušām piesārņotām 
vietām, jo neveicot piesārņoto vietu sanāciju, saglabājas draudi gruntsūdeņos un augsnē esošā 
piesārņojuma tālākai izplatībai vidē, kas varētu ietekmēt virszemes ūdenstilpnes un to 
ekosistēmas, ūdens kvalitāti ūdens ieguves avotos, pazemes ūdeņu kvalitāti un sekojoši radīt 
draudus cilvēku veselībai. Risku rada nepietiekami līdzekļi un iniciatīva piesārņoto vietu sanācijā un 
atgriešanā saimnieciskajā apritē. 
Teritorijas plānojums nosaka, ka augstāk minētajās teritorijās un objektos pirms jaunas atļautās 
izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāveic izpēte. Ja 
saskaņā ar izpētes rezultātiem pārsniegti vides kvalitātes normatīvi vai piesārņojums apdraud vai 
var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi, jāveic teritorijas sanācija. 

Dagdas novada Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotas piesārņotā un potenciāli piesārņotās 
vietas. Izstrādājot Teritorijas plānojumu, tika apzinātas arī degradētās teritorijas novadā. 



27 
 

3.6. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 
Novada teritorijā izveidotas vairākas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (Natura 
2000) – daļa no nacionālās parka „Rāznas nacionālais parks” teritorijas, lielākā daļa no dabas 
lieguma "Asūne„ ezeri”, dabas liegums „Ojatu ezers”, kā arī dabas pieminekļi – dižkoki un 
aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis – Dagdas ala. Dagdas novada 
teritorijā meža zemēs izveidoti 6 mikroliegumi. Novada teritorijā izveidotās aizsargājamās dabas 
teritorijas un objekti skatāmi tematiskā attēlā Nr.1 (attēls no Dagdas novada teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma raksta, SIA „Reģionālie projekti”). 

Attēls Nr.1 Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti Dagdas novadā 

Nacionālais parks 

Rāznas nacionālais parks (Natura 2000 teritorija) aizņem 19 268 ha jeb 20% no Dagdas novada 
teritorijas. Rāznas nacionālā parka (RNP) teritorijas daļa izvietota Dagdas novada Andrupenes, 
Andzeļu un Ezernieku pagastos. Kopējā RNP teritorija aizņem 59 615 ha. 

RNP izveidots, lai saglabātu dabas vērtības, kā arī raksturīgo Latgales kultūrainavisko vidi plašā 
Latgales teritorijā. Te konstatēti 14 Eiropas Direktīvas 1.pielikuma biotopi. 14% no teritorijas 
aizņem eitrofi ezeri. Samērā liela ir pļavu daudzveidība (4 Eiropas nozīmes pļavu biotopu tipi). 
Viens no ainaviski izcilākajiem ezeriem – Ežezers – ar 26 salām, kuras klātas galvenokārt ar platlapu 
koku mežiem. Sastopami arī egļu meži un avoti. Nozīmīga ozolu mežu, boreālo mežu un 
minerālvielām bagātu avotu aizsardzības teritorija salās. Vairākās salās konstatēta zaļā divzobe un 
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Lielajā salā dzeltenā dzegužkurpīte (ES Direktīvas sugas). Salu meži piemēroti dzeņu ligzdošanai.18 

No RNP teritorijā noteiktajām funkcionālajām zonām Andrupenes pagasta daļa iekļaujas dabas 
parka zonā, dabas lieguma zonā (Litaunīku Mēness kalendāra un Salāja ezera dabas lieguma zonas) 
un neitrālā zonā (Andrupenes neitrālā zona un Zundu neitrālā zona); Andzeļu pagasta teritorijā 
iekļaujas dabas parka zona, neitrālā zona (Andzeļu neitrālā zona) un dabas liegumu zona Ežezerā 
esošām salām (Ežezera dabas lieguma zona, kurā ietilpst Piloru ozolu audze), savukārt Ezernieku 
pagasta teritorijā iekļaujas RNP funkcionālās zonas – dabas parka zona, neitrālā zona (Ezernieku 
neitrālā zona) un dabas lieguma zona Ežezera salās (Ežezera dabas lieguma zona, kurā ietilpst visas 
Ežezera salas un Pahatnieku pussalas ozolu audze). 

Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības mazpārveidotas ekosistēmas, 
saglabātu retu izzūdošo sugu atradnes, kā arī saglabātu īpaši aizsargājamās sugas un biotopus. 
Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu, 
dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietojumu, kā arī lai saglabātu dabas ainavu un 
kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas lieguma zonu. 
Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu RNP teritorijā esošo apdzīvoto vietu līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
attīstību, saglabātu novadam raksturīgo ainavu un arhitektūru. 

RNP teritorijas aizsardzību un izmantošanu nosaka Rāznas nacionālā parka likums, 26.06.2007. MK 
noteikumi Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 
un dabas aizsardzības plāns (izstrādāts 2009.gadā, laika periodam no 2009.gada līdz 2019.gadam). 
 
Dabas liegumi 

Dabas liegums „Asūnes ezeri” 

Dagdas novada Asūnes pagastā atrodas lielākā daļa no dabas lieguma „Asūnes ezeri” (Natura 2000 
teritorija) teritorijas, neliela daļa dabas lieguma teritorijas atrodas arī Krāslavas novada 
Robežnieku pagastā. Dabas lieguma kopējā platība sastāda 70 ha. 

Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu vienu putna sugu – melno zīriņu. Teritorijā sastopamas arī 
tādas ES Putnu direktīvas sugas kā lielais dumpis, zivju ērglis, niedru lija, mazais ormanītis un brūnā 
čakste. 

Dabas lieguma „Asūnes ezeri” teritorijas aizsardzību un izmantošanu nosaka likums „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) un 16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
 

Dabas liegums „Ojatu ezers” 

Dagdas novada Konstantinovas pagasta teritorijā atrodas dabas liegums „Ojatu ezers” (Natura 
2000 teritorija). Dabas lieguma teritorijas platība -121 ha. 

Ojatu ezers ir viens dziļākajiem ezeriem Latvijā. Eitrofs, maz piesārņots ezers. Viens no 

                                                                 
18 www.daba.gov.lv 
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nedaudzajiem ezeriem, kura krastos sastopamas oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības 
minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs. 

Dabas lieguma „Ojatu ezers” teritorijas aizsardzību un izmantošanu nosaka likums „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) un 16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
Dabas pieminekļi 

Aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Dagdas ala” 

Dagdas pagasta teritorijā atrodas ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis – Dagdas 
ala, kuras aizsardzības režīmu reglamentē LR 02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”, 16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  

Ala atrodas pie Dagdas pilsētas robežas, Narūtas pietekas Guščas upītes labajā krastā – aptuveni 
250 metru augšpus Dagdas pilsētas Brīvdabas estrādei. Atšķirībā no pārējām Latvijas alām, kas 
veidojušās no smilšakmens vai arī izkaltas dolomītā, Dagdas ala uzskatāma par dabas fenomenu, jo 
tā veidojusies no grants un oļiem. Daudzu gadu tūkstošu gaitā, plūstot kaļķainam avotam, grants 
sacietējusi un izveidojusies ala. Latvijā ir tikai divas šādas alas.  
 

Dižkoki 

Novada teritorijā saskaņā ar datu bāzi Īpaši aizsargājamie un retie koki apzināti 9 dižkoki (skatīt 
Tabulu Nr.2), kuru aizsardzību regulē 16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Datu bāzē apzinātie dižkoki atrodas 
Andrupenes un Konstantinovas pagastos.  

Tabula Nr.2: Dižkoki 

Nr.p.k. ID Suga Aizsardzības kategorija 

1. 1936 Parastais osis  
(Fraxinus excelsior L.) Dižkoks 

2. 1935 Parastais ozols  
(Quercus robur L.) Dižkoks 

3. 1937 Parastais ozols  
(Quercus robur L.) Dižkoks 

4. 1934 Parastā liepa  
(Tilia cordata Mill.) Dižkoks 

5. 1938 Parastais ozols  
(Quercus robur L.) Dižkoks 

6. 1939 Parastais ozols  
(Quercus robur L.) Dižkoks 

7. 1941 Parastais ozols  
(Quercus robur L.) Dižkoks 

8. 1942 Parastais ozols  
(Quercus robur L.) Dižkoks 

9. 1940 Parastā kļava  
(Acer platanoides L.) Dižkoks 
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Mikroliegumi 

Dagdas novada teritorijā izveidoti 6 mikroliegumi meža zemēs. Mikroliegumos aizliegtas vai 
ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. Mikroliegumu aizsardzības 
un apsaimniekošanas kārtību nosaka 18.12.2012. MK noteikumi Nr.940 „Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to 
buferzonu noteikšanu”. 
 
Secinājumi, ieteikumi 

1) Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritoriju robežas 
un to funkcionālās zonas, kā arī aizsargājamie dabas pieminekļi. To aizsardzību un teritoriju 
izmantošanu regulē citi LR normatīvie akti. 

2) Bez valsts aizsardzības īpaši aizsargājamām dabas teritorijām novadā ir vairākas novada 
nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas un objekti, kas attēloti Grafiskajā daļā un aprakstīti 
Teritorijas plānojuma I un III sējumā. Šīm teritorijām un objektiem ir nozīmīga dabas vērtība 
un to aizsardzību ir vēlams aizsargāt ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

3) Nacionālam parkam ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns, Ainavu ekoloģiskais plāns un 
Rāznas nacionālā parka Tūrisma attīstības plāns 2010.-2020.g., kā nacionālā parka 
aizsardzību un teritorijas izmantošanu regulē likums un individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi. 

4) Dabas liegumu teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulē vispārējie īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

5) Viens no teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumiem bija izstrādāt apdzīvoto vietu 
attīstības scenārijus, nepieciešamības gadījumā precizējot apdzīvoto vietu robežas. 
Teritorijas plānojumā Rāznas nacionālā parka teritorijā ietilpstošo ciemu – Andrupenes un 
Ezernieku ciemu robežu maiņa galvenokārt tika veikta precizējot tās pa zemes vienu 
robežām, tādejādi izslēdzot vienas zemes vienības atrašanos pēc adresācijas ciema robežās 
un ārpus ciema robežām. Andzeļu ciema robežas netika grozītas. Ieteikums perspektīvā 
grozot Rāznas nacionālā parka aizsardzības un teritorijas izmantošanas normatīvos aktus, 
precizēt tās pa Dagdas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.g. noteiktām ciema 
robežām. 

6) Dagdas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.g. noteiktās ciema robežās tika nodotas 
saskaņošanai Dabas aizsardzības pārvaldei saskaņā ar MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) 81.punktu. 
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I ES PĒJAMĀS  IZMAIŅAS,  JA D AG DAS NOVADA TP NETIKTU ĪS TENOTS 

Dagdas novada Teritorijas plānojuma 1.redakcija neparedz darbības, kas ir pretrunā ar 
normatīvajiem aktiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas jomā, jo 
Teritorijas plānojumā nosakot turpmāko novada teritorijas attīstību un plānojot funkcionālo 
zonējumu ņemti vērā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu aizsardzības un izmantošanas 
normatīvie akti un šo teritoriju izveidošanas mērķi. 
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1. VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTS VAR BŪTISKI IETEKMĒT 

4.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 
 

Dagdas novada teritorijā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 
2000) - daļa no Rāznas nacionālais parka teritorijas, dabas liegumi „Asūnes ezeri” un „Ojatu ezers”. 
Kā arī dabas pieminekļi – ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Dagdas ala”, 
dižkoki un mikroliegumi meža zemēs. 
 
Rāznas nacionālais parks - Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), 
aizņem 19 268 ha (20%) no novada teritorijas (Andrupenes, Andzeļu un Ezernieku pagastu 
teritorijā). Kopējā nacionālā parka platība ir 59 615 ha.  
Nacionālā parka teritorijā izdalītas trīs funkcionālās zonas, kuras visas iekļaujas arī Dagdas novada 
teritorijā. 
Dabas lieguma zona - izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības mazpārveidotas ekosistēmas, 
saglabātu retu izzūdošo sugu atradnes, kā arī saglabātu īpaši aizsargājamās sugas un biotopus. 

Dabas lieguma zonas: Litaunīku Mēness kalendāra un Salāja ezera dabas lieguma zonas, Ežezera 
dabas lieguma zona, kurā ietilpst Piloru ozolu audze un Pahatnieku pussalas ozolu audze. 

Dagdas novada teritorijas plānojuma risinājumi neparedz mainīt nacionālā parka dabas lieguma 
zonā esošo izmantošanu uz citu plānoto jeb funkcionālo zonējumu. Šajā zonā teritorijas plānojumā 
tiek saglabāts esošais funkcionālais zonējums – Lauksaimniecības teritorijas (L), Mežu teritorijas 
(M) un Ūdeņu teritorijas (Ū), kā arī Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikta 
prasība, ka jebkura saimnieciskā darbība šajā zonā jāveic saskaņā ar Rāznas nacionālā parka 
individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 
 
Dabas parka zona - izveidota, lai nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu, 
dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietojumu, kā arī lai saglabātu dabas ainavu un 
kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas lieguma zonu. 
Dagdas novada teritorijas plānojuma risinājumi neparedz mainīt nacionālā parka dabas parka zonā 
esošo izmantošanu uz citu plānoto jeb funkcionālo zonējumu, izņemot zemes vienības, kuras pēc 
ciema robežas precizēšanas tiek iekļautas ciema robežās. Tādejādi no lauku telpu funkcionāliem 
zonējumiem tiek veicināta funkcionālo zonējumu attīstība, kur primārā izmantošana ir apbūve.  

Nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumos noteikts, ka dabas parka 
zonā aizliegts sadalīt zemes īpašumus zemes vienības, kas mazākas par 10 ha, kas savukārt ir 
pretrunā ar teritorijas plānojumā grozītās Andrupenes ciema robežas rezultātā iekļautajām zemes 
vienībām, kas perspektīvā ir paredzētas kā apbūves teritorijas ar jaunveidojamo zemes vienību min 
platību 1200 m2. Nepieciešams grozīt neitrālās zonas – Andrupenes apdzīvotā vieta robežas, jo 
dabas parka zonā jau atrodas esošas savrupmājas, kā arī Andrupenes ciems ir novada apdzīvojuma 
struktūras līmeņos ir noteikts kā viens no novada nozīmes centriem, kura attīstībai nepieciešamas 



33 
 

arī papildus apbūves teritorijas. Lai risinātu detalizētus inženierkomunikāciju un transporta 
infrastruktūras pasākumus, kā arī papildus veiktu detalizētu izpēti par teritorijā esošām 
aizsargājamā sugām, ieteikums būtu tajā ciema teritorijā, kas atrodas dabas parka zonā un kur 
esošā teritorijas izmantošana ir lauksaimniecības zemes, izstrādāt kompleksu detālplānojumu. 

Neitrālā zona - izveidota, lai veicinātu RNP teritorijā esošo apdzīvoto vietu līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu attīstību, saglabātu novadam raksturīgo ainavu un arhitektūru. 

Neitrālā zonā esošie ciemi – Andrupenes, Andzeļu, Ezernieku un daļa no Mariampoles ciema. 
Teritorijas plānojumā precizētas ciemu robežas Andrupenes un Ezernieku ciemiem.  

Neitrālā zonā esošajos ezeros (Bižas ez. un Zundu ez.) teritorijas plānojuma risinājumi paredz 
derīgā izrakteņa – sapropeļa ieguvi, darbība saskaņojama ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

Rāznas nacionāla parkam izstrādāts Ainavu ekoloģiskais plāns, kurš ņemts vērā arī Dagdas novada 
teritorijas plānojumā. 

Dabas liegums „Asūnes ezeri” - Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), 
lielā daļa no dabas lieguma atrodas Dagdas novada Asūnes pagastā, nedaudz arī Krāslavas novada 
Robežnieku pagastā. Dabas lieguma aizsardzību un izmantošanu nosaka vispārējie īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumi paredz dabas lieguma teritorijā saglabāt esošo teritorijas 
izmantošanu jeb funkcionālo zonējumu – Ūdeņu teritorijas (Ū) un Mežu teritorijas (M), savukārt 
Asūnes ciema robežās tiek plānotas gar Lielo Asūnes ezeru Dabas un apstādīju teritorijas (DA), kas 
pēc teritorijas labiekārtošanas paredzētas atpūtai un rekreācijai. Svarīgi nodrošināt teritorijas 
regulāru apsaimniekošanu. Dabas lieguma statuss teritorijai noteikts, lai aizsargātu ES Putnu 
direktīvas sugas, ietekme attīstot Lielā Asūnes ezera krastā atpūtas un rekreācijas vietu no 
antropogēnās slodzes varētu būt saistīta ar paaugstinātu troksni. 
 
Dabas liegums „Ojatu ezers” - Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), 
dabas liegums atrodas Dagdas novada Konstantinovas pagastā. Dabas lieguma platība – 121 ha. 
Dabas lieguma aizsardzību un izmantošanu nosaka vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
 
Teritorijas plānojuma risinājumi paredz dabas lieguma teritorijā saglabāt esošo teritorijas 
izmantošanu jeb funkcionālo zonējumu – Ūdeņu teritorijas (Ū), Mežu teritorijas (M) un 
Lauksaimniecības teritorijas (L).  

 

4.2. LAUKU TERITORIJU PLĀNOŠANA UN IZMANTOŠANA 
Lauku teritorija ir Dagdas novada telpa ārpus pilsētas un ciemiem, kas sevī ietver ūdeņus, 
lauksaimniecības un mežu teritorijas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, teritorijas tūrismam un 
rekreācijai, esošas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas un transporta un 
inženierkomunikāciju teritorijas. 
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Teritorijas plānojuma risinājumi konceptuāli atbalsta elastīgu un daudzveidīgu lauku teritoriju 
izmantošanu, ņemot vērā vēsturisko izmantošanu, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un lauku 
teritoriju attīstības potenciālu. Lauku teritorijā arī turpmāk tiks attīsta atsevišķu viensētu vai to 
grupu ar saimniecības ēkām apbūve, kā arī atsevišķi ražošanas (lauksaimnieciskās, vieglās u.c.), 
tūrisma, transporta un citu pakalpojumu objekti, kā arī derīgo izrakteņu ieguve, alternatīvo 
energoapgādes objektu attīstība. 
 
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un pilnveidotās redakcijas izstrādes laikā saņemti privātpersonu 
priekšlikumi ar vēlmi attīstīt Dagdas novadā alternatīvo energoapgādi – vēja elektrostaciju 
būvniecību (Ezernieku pagasta teritorijā) un derīgo izrakteņu ieguves teritoriju attīstību. Katrs 
priekšlikums ir izvērtējams un analizējams gan vadoties no pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 
gan no citu LR normatīvo aktu prasībām. 
 
Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka prasības alternatīvo 
energoapgādes uzņēmumu attīstībai un derīgo izrakteņu ieguves attīstībai un plānošanai. Kā arī šo 
darbību veikšanai jāņem vērā arī citu normatīvo aktu prasības. 
 
Vēja elektrostaciju būvniecība 
Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.) 2.pielikumu Darbības, kurām 
nepieciešams sākotnējais izvērtējums, paredzētai darbībai vēja elektrostaciju būvniecībai, ja būves 
augstums pārsniedz 20 m, ir jāveic sākotnējais izvērtējums, kurā jānorāda vismaz divi dažādi 
risinājumi attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem. Sākotnējā 
ietekmes uz vidi izvērtējuma mērķis ir novērtēt paredzētās darbības iespējamās ietekmes uz vidi, 
to negatīvos aspektus un būtiskumus, kā arī iespējamos ietekmju novēršanas pasākumus, ko vides 
institūcijas kā obligātos nosacījumus var noteikt tehnisko noteikumu formā. 

Tomēr jāatzīmē, ka vēja enerģija ir viens no zaļās elektroenerģijas veidiem, kas neietekmē globālās 
klimata izmaiņas. Nozīmīgākais faktors ekonomiski izdevīga vēja parka būvniecībā ir potenciālās 
apbūves teritorijas izpēte un vēja apstākļu noskaidrošana. 

Iespējamās ietekmes uz vidi vēja elektrostaciju ekspluatācijas laikā saistītas ar trokšņa un vibrāciju 
ietekmi, ietekme uz ainavu, mirgošanas efekts, atstarošanās, ietekme uz bioloģisko daudzveidību 
un Natura 2000 teritorijām u.c. vides riski.   

Plānojot vēja elektrostaciju un parku izvietojumu un uzstādīšanas vietas plānošanas teritorijā, 
vēlams ņemt vērā ieteikumus, ietekmes uz vidi mazināšanai, jāizmanto vairāku faktoru līdzsvarota 
analīze (jāņem vērā tādi faktori kā vēja ātrums, attālums līdz viensētām u.c. apdzīvotām vietām, 
trokšņa ietekme, mirgošanas efekts, reljefs, veģetācija, ietekme uz ainavu un īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijā, kultūrvēsturiskiem objektiem un teritorijām, kā arī infrastruktūras objektu 
izvietojums)19: 

 vēja elektrostacijas plānošanas teritorijā izvietojamas saskaņā ar teritorijas plānojumā 
                                                                 
19 Risku analīze par vēja ģeneratoru ietekmi uz putniem, metodiski ieteikumi  par vēja  parku i zbūvi  Ziemeļvidzemes  bios fēras  
rezervātā, Gaidis Grandāns, 2008. gads un Vadlīnijas  vēja  elektrostaci ju ietekmes  uz vidi  novērtējumam un rekomendāci jas  
pras ībām vēja  elektrostaci ju būvniecība i , SIA „Estonian, Latvian & Li thuanian Environment”, 2009.g. 
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atļautajām teritorijām energoapgādes uzņēmumu jeb objektu izvietošanai un prasībām 
alternatīvai energoapgādei; 

 vēja elektrostacijas konstrukcijām jābūt iespējami gaišā krāsā; 
 uzstādot vēja ģeneratorus, jāparedz iespēja visu konstrukciju diennakts tumšajā laikā no 

zemes izkliedēti izgaismot, kas var izrādīties būtiski nakts migrantu bojāejas samazināšanai; 
 vēja ģeneratora torņa virsotnei un citiem elementiem, kas rotora miera stāvoklī var rosināt 

putnus izmantot šīs vietas kā sēdpunktus, jābūt ieapaļas formas un pietiekoši slideniem, lai 
šādu iespēju samazinātu līdz minimumam; 

 vēja elektrostacijas jāizvieto paralēli putnu pavasara un rudens migrāciju ceļiem, transektēs 
ar savstarpējo attālumu 1 – 2 km; 

 vēja ģeneratori var tikt izvietoti kompaktās grupās, pēc iespējas samazinot attālumu starp 
blakus esošām turbīnām; 

 pieslēgumi elektriskajiem tīkliem vēlami ar apakšzemes kabeļu palīdzību, izslēdzot putnu 
bojāeju sadursmēs ar šīm konstrukcijām; 

 lai mazinātu trokšņa, vibrācijas un mirgošanas efekta ietekmi uz cilvēku, attālumam no vēja 
elektrostacijas līdz dzīvojamām mājām nevajadzētu būt mazākam par 500 m vai par 
attālumu, kas 5 reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums. Šī prasība 
neattiecas uz individuālās lietošanas vēja elektrostaciju izvietojumu. 

 
Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju attīstība un plānošana 
Teritorijas plānojumā tiek attēlotas esošās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kurās jau notiek 
ieguve, kā arī norādīti konkrēti ezeri, kuros iespējama sapropeļa ieguve. Teritorijas plānojums 
nosaka, ka jaunu derīgo izrakteņu ieguve, saskaņā ar citu normatīviem aktu prasībām, atļauta arī 
lauku teritorijā funkcionālajās zonās Lauksaimniecības, Mežu teritorijas, Ūdeņu teritorijas un 
Rūpniecības teritorijās ar apakšindeksu R1.  
 
Lai noteiktu vai zemes vienībā/ās ir izplatīti derīgie izrakteņi, kā arī apzinātu to ieguluma dziļumu, 
biezumu, kvalitāti, krājumus un novērtētu ieguves lietderību, ir jāveic teritorijas ģeoloģiskā izpēte 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
 
Iespējamās ietekmes uz vidi derīgo izrakteņu ieguves laukumu ierīkošanas un ekspluatācijas laikā: 

 iespējama gaisa piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē derīgo izrakteņu 
ieguves, glabāšanas un transportēšanas rezultātā, piesārņojuma (putekļi) izplatība saistīta 
ar meteoroloģiskajiem apstākļiem; 

 iespējamā ietekme no derīgo izrakteņu transportēšanas maršruta, to izvietojums attiecībā 
pret dzīvojamām mājām un publiskām ēkām, plānotās satiksmes intensitāte, nepieciešamie 
pievadceļu būvniecības vai uzlabošanas darbi. Teritorijas plānojumā noteikts, ka plānojot 
jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjerus, darbības veicējam jāizstrādā transporta kustības 
shēma, novēršot iespējamo negatīvo ietekmi uz dzīvojamām un publiskām apbūves 
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teritorijām un pārējo transporta kustību, kas jāiesniedz Pašvaldībā pirms darbības 
uzsākšanas. 

 trokšņa izplatība, kas var rasties no autotransporta (pārvadājot derīgos izrakteņus) un 
derīgā izrakteņa ieguves tehnikas ekspluatācijas laikā; 

 hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma iespējamās izmaiņas saistībā ar nosusināšanas 
darbiem, meliorācijas sistēmu pārkārtošanu vai pārveides nepieciešamību un tuvāko 
viensētu dzeramā ūdens resursiem un to kvalitāti; 

 tuvāko ūdensteču iespējamās hidroloģiskā režīma izmaiņas. Svarīgs faktors ievērot 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumu un aprobežojumus tajā; 

 iespējamā ietekme uz ekosistēmu kopumā; 

 iespējamas augsnes struktūras un mitruma izmaiņas; 

 iespējama ietekme uz ainavas daudzveidību, kultūrvēsturisko vidi un rekreācijas resursiem.  
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2. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS 

Dagdas novada Teritorijas plānojums ir daudzpusīgs vietējās pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā plānotie risinājumi, iespējams, pēc to realizēšanas atstās noteiktu 
pozitīvu vai negatīvu ietekmi konkrētā teritorijā. 
Izvērtējot Teritorijas plānojumā noteiktos teritorijas attīstības plānošanas risinājumus novada 
vēlamai telpiskai struktūrai (apdzīvojuma struktūrai un lauku teritoriju daudzveidīgai attīstībai, 
inženierinfrastruktūras attīstībai), teritorijas funkcionālam zonējumam, teritorijām un objektiem ar 
īpašām vajadzībām, veidojas priekšstats par jomām, kurām būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība: 
 plānotās saimnieciskās darbības – intensīvas lauksaimnieciskās darbības un apmežošanas 

iespējas lauku zemēs, derīgo izrakteņu ieguves sabalansēšana ar dabas aizsardzības un 
kultūras pieminekļu, kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu un ainavas saglabāšanas interesēm; 

 kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana un atbilstoša 
apsaimniekošana; 

 pamesto un neapsaimniekoto urbumu konkretizēšana, apzināšana un tamponēšana; 
 degradēto teritoriju un pamesto objektu regulāra apsekošana, veicināt šo teritoriju 

revitalizāciju; 
 piesārņotās un visu potenciāli piesārņoto vietu rekultivācija; 
 vēja ģeneratoru izveide var izraisīt gan vides problēmas, gan apkārtējo iedzīvotāju 

neapmierinātību. Pie vides problēmām varētu uzskaitīt bioloģiskās daudzveidības 
mazināšanos, kas saistīts ar putnu migrāciju, var veicināt trokšņu palielināšanos, radīs 
ainavas vizuālās izmaiņas. 

 
Teritorijas plānojums nosaka, ka pilsētas un ciemu teritorijās pirms katras jaunas neapbūvētas 
teritorijas attīstības, jāparedz pieslēgumi centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 
tīkliem. Lokāli risinājumi pieļaujami tikai vienīgi kā pagaidu variants. Detālplānojumos un/vai 
būvprojektā jāparedz detalizēti ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un citu nepieciešamo 
inženierkomunikāciju risinājumi.  
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3. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

Dagdas novada Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kura izstrādē jāņem vērā virkne Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kuras 
regulē vietējo pašvaldību teritoriju attīstības plānošanu, kā arī normatīvie akti, kas regulē 
saimnieciskās darbības, kas plānotas vietējās pašvaldības teritorijā (mežsaimniecība, 
lauksaimniecība, tūrisma attīstība u.c.), normatīvie akti, kas regulē īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju un dabas pieminekļu aizsardzību un izmantošanu u.c. normatīvie akti. Tikpat nozīmīgas ir 
valsts mēroga programmas un stratēģijas, kas ietekmē teritorijas izmantošanas prioritātes. 
Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanu un attīstību regulē ne tikai LR normatīvie akti, bet 
saistoši ir arī Latvijā ratificētās ES Direktīvas, konvencijas, regulas u.c.  

6.1. STARPTAUTISKIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 
Starptautiskie mērķi vides aizsardzības jomā ir ietverti starptautiskās konvencijās, līgumos, 
protokolos un Eiropas Savienības direktīvās, regulās. 

Starptautiskās konvencijas: 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību, Riodežaneiro (05.06.1992.)  
Konvencija „Par bioloģisko daudzveidību” akceptēta Saeimā 1996. gadā. Konvencijas mērķis - 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tās komponentu ilgtspējīga izmantošana, godīga un 
līdztiesīga ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu pieeju 
ģenētiskajiem resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības uz šiem 
resursiem tehnoloģijām, gan pienācīgu finansēšanu. 
Konvencija „Par bioloģisko daudzveidību” dod šādu definīciju: „Bioloģiskā daudzveidība nozīmē 
dzīvo organismu formu dažādību visās vidēs, tai skaitā sauszemes, jūras un citās ūdens 
ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, kuru sastāvdaļas ir; tā ietver daudzveidību sugas 
ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām”.  
Konvencijas prasības Latvijas likumdošanā iestrādātas likumos „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” (02.03.1999.), „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000.). 
 
Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību, Berne (16.09.1979.) 
Konvencijas mērķis – saglabāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši tās sugas un 
dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, kā arī veicināt šādu sadarbību.  
Konvencijas prasības LR likumdošanā iestrādātas: 
LR likums „Par sugu un biotopu aizsardzību” (16.03.2000.). 
LR MK noteikumi Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu” (14.11.2000.). 
LR MK noteikumi Nr. 45 „Par mikroliegumu izveidošanu, aizsardzību un apsaimniekošanu” 
(30.01.2001.). 
LR MK noteikumi Nr. 199 „Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) 
izveidošanas kritēriji Latvijā” (28.05.2002.). 
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Ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai ir pieņemta „Eiropas ainavu konvencija” (Florencē, 
2000.gada 20.oktobrī), kas Latvijā stājās spēkā kā likums „Par Eiropas ainavu konvenciju” 
(29.03.2007.). 
 
ES direktīvas: 
ES Padomes direktīva 79/409/EEK (02.04.1979.) Par savvaļas putnu aizsardzību jeb Putnu 
direktīva. 
Direktīvas mērķis ir aizsargāt, pārzināt un uzraudzīt putnu sugas, putnu sugu dzīvotņu 
daudzveidību un teritoriju, kā arī noteikt to izmantošanas normas. 
Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai skaitliski uzturētu putnu sugu populācijas tādā 
līmenī, kas pirmām kārtām atbilst ekoloģijas, zinātnes un kultūras prasībām, tajā pašā laikā ņemot 
vērā saimnieciskās un rekreatīvās prasības, lai tuvinātu šo sugu populācijas minētajam līmenim. 
Dabas liegumā „Asūnes ezeri” dabas vērtība, kas aizsargājama saistīta ar ES Putnu direktīvas putnu 
sugu (melnais zīriņš, lielais dumpis, zivju ērglis, niedru lija u.c.) aizsardzību. 
 
Padomes direktīva 92/43/EEK „Par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību” 
jeb Biotopu direktīva. 
Vienota Eiropas ekoloģiskā tīkla Natura 2000 izveide, veicinot izpētes un zinātnisko darbu. Eiropas 
kopienas padome izveidoja saskaņotu Eiropas ekoloģisko tīklu, kurā apvienotas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, un kuru nosaukums ir Natura 2000. Kopš 2004.gada arī Latvija ir izveidojusi savu 
daļu no šī tīkla. Teritoriju izveidošanas pamatnosacījums ir visā Eiropā retu un apdraudētu augu un 
dzīvnieku sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzība. 
Latvijā Natura 2000 teritorijas kopā aizņem 11,9 % no valsts platības. Šīm teritorijām ir atšķirīgi 
aizsardzības un apsaimniekošanas režīmi – no minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo ainavu 
apvidos līdz pat pilnīgam saimnieciskās darbības aizliegumam dabas rezervātos. Dagdas novada 
administratīvā teritorijā izveidotas trīs Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
(Natura 2000 teritorijas) – Rāznas nacionālais parks un divi dabas liegumi. 
 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 200/60/EK Ūdeņu struktūrdirektīva (23.10.2000.) 
Direktīvas mērķis ir aizsargāt un uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli un 
veicināt ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu, ieviešot integrētu upju baseinu apsaimniekošanas procesu.  
Direktīvas prasības iestrādātas LR likumā „Ūdeņu apsaimniekošanas likums” (12.09.2002.). 
Saskaņā ar šo Direktīvu dalībvalstīm jānosaka to teritorijā, atrodošos atsevišķu upju sateces 
baseinus un jāpievieno tos noteiktam upes sateces baseina apgabalam. Upes sateces baseins, kas 
atrodas vairāku dalībvalstu teritorijā, jāpievieno starptautiskam upes sateces baseina apgabalam.  
Likuma pamatmērķis ir līdz 2015.gada beigām visās ūdenstilpēs nodrošināt tajā noteikto pazemes 
un virszemes ūdeņu kvalitāti. Dagdas novada ūdensobjekti ietilpst Daugavas upju baseina 
apgabalā.  
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6.2. NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 
Latvijas Vides politikas pamatnostādnēs nodefinētais politikas virsmērķis ir nodrošināt 
iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides 
kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. 

Nacionālie vides aizsardzības mērķi ir noteikti, salīdzinot Dagdas novada Teritorijas plānojuma 
noteiktos risinājumus ar Latvijas Vides politikas pamatnostādnēs (LVPP) noteiktiem mērķiem. 
Ņemot vērā, ka vides un dabas jautājumi ietver ļoti plašu jautājumu spektru, LVPP ir veidotas 
piecās tematiskajās sadaļās – GAISS, ŪDENS, ZEME, DABA un KLIMATS. Katrā sadaļā izvirzīts katras 
jomas politikas mērķis, politikas un darbības rezultāti, rezultatīvie rādītāji, kā arī pasākumi politikas 
mērķu un rezultātu sasniegšanai.  

Tabula Nr.3: Dagdas novada Teritorijas plānojumā ņemtie vērā LVPP politikas mērķi  

Latvijas Vides politikas pamatnostādnes 2009.-
2015.gadam Dagdas novada TP 

GAISS  
Politikas mērķis: Nodrošināt gaisa kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, iesaistot 
pašvaldības, komersantus un sabiedrību 

- samazināt gaisa piesārņojumu Gaisa piesārņojumu no stacionāriem avotiem regulē 
nacionālā likumdošana. 

- nepārsniegt radioaktivitātes līmeņa pieļaujamās 
normas 

Radioaktivitātes līmeņa normu neregulē vietējās 
pašvaldības saistošie noteikumi. 

- apzināt trokšņa līmeni vidē un noteikt pasākumus 
trokšņa līmeņa samazināšanai 

Iespējamais trokšņa avots novadā saistīts ar 
sauszemes transporta satiksmes radīto troksni. 
Rūpniecības uzņēmumu darbība, kas darbojas 
novada teritorijā nerada trokšņa līmeņa 
pārsniegumus. 
Dagdas novada Teritorijas plānojums nerisina šo 
jautājumu, jo satiksmes intensitāte, kas šķērso 
novada teritoriju nav augsta. 

ŪDENS  

Politikas mērķis: Nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti, samazināt iekšējo ūdeņu 
eitrofikāciju un nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti 

- uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību 

Pašvaldība realizē ūdenssaimniecības attīstības 
projektus savā administratīvā teritorijā, piesaistot ES 
fondu līdzfinansējumu, kas savukārt veicina 
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību.  

- samazināt ūdens patēriņu Dagdas novada Teritorijas plānojums nerisina šo 
jautājumu. 

-nodrošināt cilvēku veselībai nekaitīgu ūdens 
kvalitāti 

Pašvaldība realizē ūdenssaimniecības attīstības 
projektus, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, kas 
nodrošinās cilvēku veselībai nekaitīgu ūdens 
kvalitāti. 

ZEME  
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Politikas mērķis: Nodrošināt zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot ilgtspējīga 
patēriņa un ražošanas principa īstenošanu 

- nodrošināt racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu 
zemes resursu, zemes dzīļu un augsnes izmantošanu 

Teritorijas plānojuma risinājumi paredz blīvu apbūvi 
plānot un attīstīt tikai pilsētas un ciemu teritorijās.  
Lauku teritoriju plānošana un attīstība saistīta ar 
lauksaimniecisko izmantošanu, t.sk., arī viensētu 
apbūvi, mežsaimniecisko izmantošanu, derīgo 
izrakteņu ieguves iespējām un ūdeņu resursu 
izmantošanu.  

- nodrošināt drošu radioaktīvo vielu 
apsaimniekošanu un uzglabāšanu 

Dagdas novada Teritorijas plānojums nerisina šo 
jautājumu. 

- samazināt rūpniecisko avāriju riskus Dagdas novada Teritorijas plānojums nerisina šo 
jautājumu. 

- nodrošināt piesārņojuma izplatības ierobežošanu 
no piesārņotām vietām un veikt to sanāciju 

Dagdas novada teritorijā atrodas gan piesārņota, 
gan potenciāli piesārņotas teritorijas, kas attēlotas 
teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. Teritorijas 
plānojumā noteikti risinājumi, ka pirms jaunas 
atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šajās teritorijā 
jāveic izpēte. Ja saskaņā ar izpētes rezultātiem 
pārsniegti vides kvalitātes normatīvi vai 
piesārņojums apdraud vai var apdraudēt cilvēku 
veselību vai vidi, jāveic teritorijas sanācija. 

- paaugstināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu 
dabas resursu izmantošanu 

Sabiedrības iesaiste un līdzdarbošanās iespējama 
visos vietējās pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos, kā arī citos projektos, 
kuriem paredzēti publiskās apspriešanas pasākumi. 

DABA  
Politikas mērķis: Nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību 

- saglabāt bioloģisko daudzveidību Dagdas novada Teritorijas plānojumā integrēti īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju individuālās un 
vispārīgās aizsardzības un izmantošanas prasības un 
Dabas aizsardzības plāna, Ainavu plāna 
rekomendācijas teritorijas plānojuma izstrādei. 
Teritorijas plānojumā apzināti un attēloti arī 
aizsargājami dabas pieminekļi, kā arī novada 
nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas un objekti. 

- nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu vismaz 
60% ES nozīmes biotopu un sugu 

Teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona 
Dabas un apstādījumu teritorijas, paredzētas kā 
atklātas atpūtas vietas, kur rekreācijai tiek izmantots 
dabas potenciāls un kur būvēm ir tikai pakārtota 
nozīme.  
Uz dabas liegumu teritorijām, kas izveidotas ES 
nozīmes biotopu un sugu aizsardzībai, Teritorijas 
plānojuma risinājumi tiešu ietekmi neradīs. 

- palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību 
nozīmi 

Sabiedrības iesaiste Vides pārskata projekta 
publiskās apspriešanas laikā.  

KLIMATS  

Politikas mērķis: Nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu novēršanā, nodrošinot vides 
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aizsardzības un ekonomisko interešu līdzsvarotību 

- nepārsniegt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 
Latvijai noteiktās saistības 

Teritorijas plānojumā noteikti nosacījumi alternatīvo 
elektroapgādes objektu izvietošanai (vēja) 
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7. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA UN TĀ IESPĒJAMO ALTERNATĪVU 
ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

7.1. TIEŠĀS UN NETIEŠĀS IETEKMES 
7.1.1. TIEŠĀS IETEKMES 

Tiešās ietekmes ir saistītas ar izmaiņām vidē, realizējot teritorijas plānojumā paredzētās darbības 
un kuras nepastarpināti var atstāt pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi (piemēram, 
paliekošais piesārņojums, emisijas vidē, mežu izciršana, zemju apbūve u.c. saimnieciskās darbības): 
 zemes izmantošanas veidu maiņa (apmežošana, derīgo izrakteņu karjeri, jauna apbūve, 

infrastruktūras izbūve utml.) - pirms zemes izmantošanas veidu maiņas rūpīgi jāizvērtē 
šādas darbības ietekme uz vidi un ainavu tiešā un attālākā tuvumā; 

 esošo apdzīvoto vietu attīstība un jaunu objektu būvniecība var radīt lielāku slodzi uz vidi, 
ja netiek sakārtota ceļu infrastruktūra un nodrošināta inženierkomunikāciju esamība un 
pietiekoša to efektivitāte; 

 piesārņojuma emisija, novadot to vidē. 
 

Dagdas novada teritorijas plānojumā paredzētās būtiskākās tiešās ietekmes, kas saistītas ar zemes 
izmantošanas veidu maiņu, ir apbūves attīstība un plānošana pilsētā, ciemos un lauku teritorijās, 
iespējama lauksaimniecības zemju apmežošana, jaunu derīgo izrakteņu ieguves karjeru veidošana 
esošajās lauksaimniecības un meža zemēs. Lai pēc iespējas mazinātu zemes izmantošanas veidu 
maiņas un konkrētu objektu (dzīvojamās apbūves, ražošanas, inženierkomunikāciju u.c.) tiešās 
ietekmes uz vides kvalitāti, ļoti svarīgi ir ievērot un kontrolēt teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos iekļautos aizliegumus, ierobežojumus un nosacījumus dažādu teritoriju izmantošanai 
un atļautās apbūves un labiekārtojuma veidošanai, kā arī ievērot LR normatīvos aktus.  
 
Apdzīvojuma struktūras attīstība un plānošana.  
Dagdas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti apdzīvojuma struktūru iedala 4 
apdzīvojuma centru līmeņos: 

1) Novada nozīmes centri – Dagdas pilsēta, Ezernieku un Andrupenes ciemi, noteikti izvērtējot 
iedzīvotāju skaitu, infrastruktūras pieejamību, apdzīvotās vietas ekonomisko ietekmi un 
piedāvāto/plānoto pakalpojumu klāstu; 

2) Vietējas nozīmes centri – Andzeļi, Asūne, Porečje, Ozoliņi, Neikšāni, Konstantinova, Šķaune 
un Svarinci - šie ciemi pilda vietējas nozīmes centru funkcijas (administratīvās un 
pakalpojumu) un nodrošina pamatpakalpojumus tuvākajām lauku teritorijām pēc iespējas 
tuvāk dzīves vietai; 

3) Lauku ciemi – Mariampole, Račeva, Punduri, Vecdome un Apaļi – šie ciemi attīstīsies kā 
papildus centri ar ierobežotu funkciju skaitu (galvenokārt mājokļi, piemājas saimniecības) 
un apkārtējo lauku teritoriju atbalsta punkti; 

4) Pārējās vietas – viensētas, viensētu grupas lauku teritorijā. 
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Teritorijas plānojumā apdzīvojuma struktūras attīstībā un plānošanā, ņemot vērā esošās attīstības 
tendences (iedzīvotāju skaits, būvniecības aktivitāte, esošās un plānotās inženierkomunikācijas, 
satiksmes infrastruktūru) un adresācijas noteikumus, tiek grozītas ciemu robežas, tās samazinot 
salīdzinājumā ar spēkā esošiem novada teritoriālo vienību pagastu teritorijas plānojumiem, 
izslēdzot no ciemu teritorijām lielas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un mežu zemes, 
kā arī atsevišķu ciemu robežas palielinās sakarā ar zemes vienību atrašanās precizēšanu ciema 
teritorijā un ārpus ciema teritorijas. Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Rāznas nacionālā parka 
teritorijā esošiem ciemiem Andrupenei un Ezerniekiem, kuri esošajās robežās atrodas parka 
neitrālā zonā, precizējot ciema robežas, piemēram, Andrupenes ciema neliela daļa, kur pārsvarā ir 
jau esoša dzīvojamā apbūve, pēc precizētajām ciema robežām iekļausies arī parka dabas parka 
zonā. Lai atsevišķu zemes vienības nesadalītu ciema teritorijā un ārpus ciema teritorijas, lietderīgi 
būtu grozīt parka funkcionālo zonu robežas. Ņemot vērā arī, to, ka Andrupenes un Ezernieku ciemi 
ir nodefinēti, kā novada nozīmes attīstības centri, kuros prioritāri būtu veicināma sociālās un 
tehniskās infrastruktūras nodrošinājuma uzlabošana, apbūves teritoriju palielināšana un 
labiekārtotu dabas teritoriju attīstība. 
Apdzīvojuma struktūras pamatā tiek saglabāta blīvas apbūves (esošās un plānotās) koncentrēšanās 
tikai Dagdas pilsētā un ciemos, koncentrējot tajos gan dzīvojamo apbūvi, gan sabiedriskos un 
komercobjektus, gan videi draudzīgas, nelielas ražošanas teritorijas, gan labiekārtotas publiskās 
ārtelpas teritorijas. Ciema teritorijās, kur pašreizējā izmantošanā zemes vienības tiek izmantotas 
kā lauksaimniecības zemes tiek noteikts funkcionālais zonējums Lauksaimniecības teritorijas 
apdzīvotās vietās (L1), bet perspektīvā izmantošana ir atļauta kā savrupmāju apbūves zemes ar 
jaunveidojamo zemes vienību minimālo platību 1200 m2. Šīm teritorijām attīstoties kā apbūves 
teritorijām svarīgi ir nodrošināt inženierkomunikācijas, it īpaši kanalizācijas sistēmas risinājumus.  
Koncentrējot blīvas apbūves teritorijas pilsētā un ciemos un precizējot vai samazinot to robežas, 
pozitīvi tiks ietekmēta lauku ainava un samazināsies blīvākas apbūves ietekme uz vidi, kas savukārt 
mazina zemju sadrumstalotību, mazinot lauksaimniecībā izmantojamo zemju un mežu zemju 
īpatsvaru.  
Pašvaldības teritorijā ir realizēti vairāki Ūdenssaimniecības attīstības projekti, rekonstruētas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas tīkli. Būtisks notekūdeņu pieaugums tuvākajā 
nākotnē netiek prognozēts, jo novadā pastāv iedzīvotāju skaita un būvniecības aktivitātes 
samazinājuma tendence. Svarīgi perspektīvā pēc iespējas vairāk pieslēgt patērētājus 
centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Komunālās saimniecības infrastruktūras uzlabojumi dos 
ieguldījumu gan iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanai, gan arī samazinās piesārņojuma 
slodzi uz apkārtējo vidi. Teritorijas plānojums nosaka, arī to, ka pilsētas un ciemu teritorijās 
esošajām un jaunveidojamajām apbūves teritorijām, kurās apbūve ir primārā zemes izmantošana, 
jāparedz pieslēgumi centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīkliem. Lokāli 
risinājumi pieļaujami vienīgi kā pagaidu variants. 
 
Rūpniecības apbūves teritorijas, kurās galvenā izmantošana ir saistīta ar ražošanas (gan 
rūpnieciskās, gan vieglās ražošanas, gan lauksaimnieciskās ražošanas), transporta un noliktavu 
uzņēmumu apbūvi, novada teritorijas plānojumā tiek saglabātas tajās teritorijās, kur tās jau 
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atrodas esošajā teritorijas izmantošanā. Radot jaunus ražošanas uzņēmumus vai paplašinot jaudas 
esošajos uzņēmumos, kā arī attīstot jaunas ražošanas teritorijas, kas noteiktas Dagdas novada 
teritorijas plānojumā svarīgi ir ievērot labākos tehniskos paņēmienus un tehnoloģijas, lai novērstu 
piesārņojošo darbību ietekmi uz vidi un cilvēku dzīves vidi.  
 
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas – radītā darbība ietekmē gan vidi, gan hidroloģisko režīmu, gan 
ainavas, gan arī tiek zaudētas zemes vērtības, kuras var tikt izmantotas lauksaimniecībā vai 
mežsaimniecībā. Teritorijas plānojumā esošās derīgo izrakteņu karjeru teritorijas noteiktas kā 
Rūpniecības apbūves (R1) teritorijas, bet jaunas bieži sastopami derīgo izrakteņu atradņu izveide 
un ieguve atļauta, ja tas nav pretrunā ar LR normatīviem aktiem, arī Lauksaimniecības teritorijās (L) 
un Mežu zemēs (M).  
 
Dagdas novada teritorijas plānojumā iekļautas Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) ar ekoloģisko, 
estētisko un rekreācijas nozīmi, kā arī vietas ar specifiskām funkcijām, kurām nepieciešana 
regulāra kopšana. Tās ietver parkus, skvērus, kapsētas, iekārtotas atpūtas vietas u.c. Funkcionālā 
zonējumā iekļautas arī dabas teritorijas bez labiekārtojuma, kur apbūvi sarežģī inženiertehniskie 
apstākļi, vizuāli un funkcionāli nepieciešamie aizsargstādījumi. Izdalot šādas teritorijas, plānojums 
atstāj pozitīvu ietekmi uz dabas vērtību saglabāšanu ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 
 
Ezeru un upju teritorijas noteiktas kā Ūdeņu teritorijas (Ū). Ievērojot dabas aizsardzības prasības, 
teritorijās atļauta zivju audzētava, dīķsaimniecība, derīgā izrakteņa - sapropeļa ieguve.  
 
Visplašākās novada teritorijas aizņem Mežu teritorijas (M), kas noteiktas atbilstoši esošajām meža 
zemēm un Lauksaimniecības teritorijas (L), kurās apbūve nav primārais teritoriju izmantošanas 
veids. Meža teritorijās primārais izmantošanas veids ir vides aizsardzība, mežsaimnieciskā darbība 
un teritoriju izmantošana rekreācijai, bet papildus izmantošana – citu atļauto būvju būvniecība un 
izmantošana, tai skaitā atsevišķu dzīvojamo ēku būvniecība, derīgo izrakteņu ieguve, dabas 
tūrisma objektu izvietošana u.c. Savukārt lauksaimniecības zemēs galvenais izmantošanas veids 
noteikta lauksaimnieciskā izmantošana un viensētu apbūve, vienlaicīgi radot iespējas daudzpusīgai 
lauku teritoriju attīstībai – mežsaimniecība, publiskas, ražošanas un tehniskas būves. Intensīva 
lauksaimnieciskā darbība var ietekmēt ūdeņu kvalitāti, ja netiek ievēroti labas saimniekošanas 
prakses paņēmieni. Veicot jebkāda veida saimniecisko darbību lauku teritorijā svarīgi ir ievērot 
dabas vērtību (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas pieminekļu izvietojumu, ūdensobjekti 
utt.), kultūrvēsturiskā mantojuma, ainavas aizsardzības un saglabāšanas noteikumus, 
aprobežojumus aizsargjoslās u.c. normatīvo aktīvu prasības. 
 
7.1.2. NETIEŠĀS IETEKMES 

Netiešās ietekmes lielākoties saistītas ar saimnieciskās darbības paplašināšanos, tūristu un 
transporta plūsmas pieaugumu, kā arī zemes fragmentāciju. 

Saimnieciskās darbības paplašināšanās un aktivitāte vidi ietekmē netiešā veidā. Esošās ražošanas 
teritorijas galvenokārt ir koncentrējušās Dagdas pilsētā, kā arī pagasta centros bijušo mehānisko 
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darbnīcu teritorijās vai arī izmantojot bijušo lielfermu teritorijas un ēkas.  

Viena no Dagdas novada teritorijas specializācijām ir noteikta kā dabas tūrisma attīstības teritorija, 
ņemot vērā novada teritorijā pieejamos dabas resursus un kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī tikai 
Latgalei raksturīgo tradicionālās apbūves saglabāšanos, kas piesaista tūristu interesi. Kā arī ņemot 
vērā to, ka Latgales reģiona vēlamā lauku jeb atvērtās telpas struktūra Dagdas novadu arī iezīmē kā 
tūrisma attīstības teritoriju „Ezerzeme” jeb zilo ezeru zeme. Iespējamais tūrisma plūsmas 
pieaugums var atstāt netiešu ietekmi uz novada apkārtējo vidi (nomīdījumu sekas, dabas 
pieminekļu bojājumi, atkritumu daudzuma vairošanās u.c. ietekmes), kā arī var veicināt resursu 
patēriņu. Svarīgi, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un apskates objektos kultūras pieminekļu 
tuvumā, kā arī gar ūdensobjektiem sakārtot infrastruktūru (dabas takas, atkritumu urnu 
izvietojums, informatīvas zīmes un atpūtas vietu ierīkošana). 

Esošais apbūves temps ir salīdzinoši neliels, līdz ar to ietekme uz vidi ir nenozīmīga. Jaunu teritoriju 
apbūve, veicot zemes transformāciju, samazina dabas pamatnes platības. Īpaša uzmanība 
jāpievērš apbūves paplašināšanai vai cita veida darbībām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai 
kultūras pieminekļu tiešā tuvumā.  

Transporta infrastruktūras attīstība, izbūvējot jaunus autoceļus var radīt troksni, palielināt gaisa 
piesārņojumu ar izplūdes gāzēm. Novada teritorijā nav plānoti jauni nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstības projekti. 
Ņemot vērā visas iespējamās netiešās ietekmes, ja netiek pārsniegti ne trokšņa, ne smakas, ne 
gaisa, ne virszemes ūdeņu robežvērtības šī ietekme neatstāj nekādas būtiskas sekas uz novada 
teritoriju. 

7.2. ĪSLAICĪGĀS UN ILGLAICĪGĀS IETEKMES 
7.2.1. ĪSLAICĪGĀS IETEKMES 

Pie īslaicīgām ietekmēm var pieskaitīt teritorijas plānojumā plānoto būvniecību – ēku, būvju, ceļu 
(seguma kvalitātes uzlabošanu), dažāda veida inženierkomunikāciju (sakaru, elektroapgādes līnijas, 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli) būvniecība. Šīs darbības rada salīdzinoši īslaicīgus traucējumus 
vidē. Galvenās problēmas, kas saistītas ar minētajām ietekmēm ir troksnis, zemsedzes bojājumi, 
būvgruži, putekļu emisija. Lielākā daļa šo faktoru tiek likvidēti līdz ar būvniecības darbības 
izbeigšanos. 

Par nelielu īslaicīgu ietekmi uz vidi novada teritorijā var uzskatīt apmeklētāju skaita sezonālās 
svārstības, kas rodas pateicoties tūrismam un atpūtai, līdz ar to pašvaldībai aktīvajā tūrisma sezonā 
papildus jāizvieto atkritumu savākšanas tvertnes visvairāk tūristu iecienītajās atpūtas vietās, kā arī 
jāparedz autonovietnes automašīnu novietošanai. 
 
7.2.2. ILGLAICĪGĀS IETEKMES 

Zemes transformācija (atmežošana) vai zemes lietojuma maiņa no viena zemes lietojuma mērķa uz 
citu lietojuma mērķi var radīt ilglaicīgu ietekmi. Ilglaicīga ietekme var būt saistīta attīstoties 
jebkāda veida ēkām un būvēm, autoceļiem, virszemes inženierkomunikācijām. Arī intensīva 
lauksaimniecības zemju izmantošana ir uzskatāma par ilglaicīgu ietekmi. Teritorijas plānojumā 
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paredzētā iespēja veikt meža zemes transformāciju apbūvei, lauksaimniecības zemju apmežošanu 
(lietošanas kategoriju maiņu no LIZ uz meža zemēm), kā arī iespējamā lauksaimniecības zemju 
lietošanas mērķu maiņa un meža zemju transformācija par derīgo izrakteņu ieguves karjeriem, par 
apbūves teritorijām radīs ilglaicīgu ietekmi uz vidi - samazinās lauksaimniecības un meža zemju 
īpatsvaru, radīs izmaiņas ainavā, biotopos un virszemes notecē. Savukārt veicinot lauksaimniecības 
zemju apmežošanu palielinās ar mežu klātās teritorijas novadā. Līdz ar to ir svarīgi izpildīt 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izvirzītos nosacījumus - pašvaldībā un atbildīgajās 
institūcijās, pirms zemes lietošanas kategorijas maiņas vai transformācijas (atmežošanas) atļaujas 
izsniegšanas, izvērtēt katru plānoto atsevišķo gadījumu un iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī ievērot 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumus. 
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8. RISINĀJUMI, LAI NOVĒRSTU VAI SAMAZINĀTU PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTA UN TĀ IESPĒJAMO ALTERNATĪVU ĪSTENOŠANAS 
BŪTISKO IETEKMI UZ VIDI 

Dagdas novada Teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam, lai mazinātu Teritorijas plānojumā 
paredzēto jeb plānoto darbību ietekmi uz apkārtējo vidi, paredz dažādus pasākumus, kas gan tieši, 
gan netieši var mazināt plānoto darbību iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi. 

Risinājumi saistībā ar apbūves plānošanu un apbūves rādītāju noteikšanu Teritorijas plānojuma 
saistošajā daļā, kas gan tieši, gan netieši var ietekmēt apkārtējās vides stāvokli plānošanas 
teritorijas izmantošanā un apbūvē:  

- teritorijas funkcionālais zonējums noteikts, ņemot vērā novada telpiskās attīstības 
perspektīvu, pašreizējo teritorijas izmantošanas veidu, privātpersonu priekšlikumus, 
pašvaldības priekšlikumus un augstāka līmeņa teritorijas plānošanas dokumentu vadlīnijas; 

- noteiktas katras funkcionālās zonas un apakšzonas atļautās izmantošanas, 
papildizmantošanas un palīgizmantošanas, apbūves rādītāji un citas prasības katrai 
konkrētai plānotai izmantošanai un vispārīgās prasības visām izbūves teritorijām; 

- noteiktas jaunveidojamo zemesgabalu minimālās platības pilsētas, ciemu un lauku 
teritorijās; 

- blīvas apbūves teritorijas plānotas tikai novada pilsētas un ciemu teritorijās; 
- precizētas Dagdas pilsētas vecpilsētas robežas; 
- precizētas pa zemes vienību robežām novada ciemu teritoriju robežās. Jauni ciemi netiek 

veidoti, tiek saglabāti spēkā esošajos novada teritoriālo vienību teritoriju plānojumos 
noteiktie ciemi, kam noteikts ciema statuss. 

 
Plānojumā noteiktie ierobežojumi 
Dagdas novada teritorijas plānojums paredz pasākumus un risinājumus, kas gan tieši, gan netieši 
samazinās slodzi uz vidi un mazinās darbības negatīvo ietekmi. 
 
Teritoriju izmantošanas ierobežojumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

Teritoriju izmantošanai ĪADT jānotiek atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (gan individuālo, 
gan vispārīgo), kā arī sugu un biotopu aizsardzības normatīvo aktu prasībām un dabas aizsardzības 
plānu izstrādes ietvaros veikto izpētes un šo teritoriju apsaimniekošanas ieteikumu prasībām. 

Svarīgi, lai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saimnieciskās darbības ierobežojumus ievērotu to 
zemju īpašnieki, kuru īpašumi vai lietojumi atrodas Rāznas nacionālā parka un dabas liegumu 
teritorijās, kā arī potenciāliem tūristiem, apmeklējot, ĪADT būtu jāņem vērā informatīvās zīmes. 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldi īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde. Teritoriju apsaimniekošanu veic zemes 
īpašnieki. 
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Ierobežojumi ainavu saglabāšanai, aizsardzībai un plānošanai 
Dagdas novada teritorijas plānojumā noteiktas un tematiskā attēlā attēlotas novada augstvērtīgās 
ainaviskās teritorijas, ainaviskie ceļi un skatupunkti, kuru aizsardzībai noteiktas prasības, kas 
saistītas ar apbūves veidošanu (augstums), dabas teritoriju labiekārtojumu (skatupunktu izkopšana 
no nevēlamiem aizaugumiem, kā arī skatupunktu aizsegšana) un reljefa pārveidošanu. Paredzot 
būvniecību ainaviski nozīmīgās vietās un teritorijās, Pašvaldība pieprasa būvniecības ierosinātājam 
būvprojekta ietvaros veikt ainavas analīzi un norāda specifiskas prasības projektējamajiem 
būvapjomiem, kā arī var pieprasīt veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu. 

Ierobežojumi lauksaimniecības zemju izmantošanai 

Galvenā Dagdas novada teritorijas specializācija ir saistīta ar lauksaimniecības un lauksaimniecības 
produkcijas pārstrādes nozares attīstību. Lai saglabātu augstvērtīgās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes un nepieļauto to apmežošanu Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos noteiktas prasības lauksaimniecības zemju apmežošanai. 

Lauksaimniecības zemju lietošanas veidu maiņa veicama saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek noteiktas prasības 
jaunu lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēto ēku izvietošanai un esošo dzīvnieku 
turēšanas ēku vai būvju ekspluatācijai.  
 
Ierobežojumi meža teritoriju izmantošanai 

Mežsaimniecisko darbību īpaši aizsargājamās teritorijās nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie un individuālie normatīvie akti. 

Teritorijas plānojumā attēlota meža aizsargjosla ap Dagdas pilsētu. Šīs aizsargjoslas mērķis ir 
nodrošināt Dagdas pilsētas iedzīvotājiem atpūtai un veselības uzlabošanai nepieciešamos 
apstākļus, kā arī lai samazinātu vai kompensētu pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi. Aprobežojumus 
mežu aizsargjoslā ap Dagdas pilsētu regulē Aizsargjoslu likums. 

Meža zemes transformācija (atmežošana) veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
 
Ierobežojumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai 

Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai nosaka kultūras pieminekļu 
aizsardzību regulējošie normatīvie akti. 

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap valsts 
aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem – Dagdas pilsētā – 100 m, lauku teritorijā – 500 m, kā arī 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas, kas iestiepjas no blakus esošo novadu teritorijām.  

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos bez vispārīgām prasībām 
kultūras pieminekļu aizsardzībai tiek noteiktas prasības arī Dagdas pilsētas vecpilsētas aizsardzībai. 

Pašvaldība, izstrādājot teritorijas plānojumu un izdodot saistošos noteikumus, ir noteikusi novada 
nozīmes aizsargājamos kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus, kā arī noteikusi šo objektu aizsardzības 
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prasības.  
 
Ierobežojumi derīgo izrakteņu ieguves teritorijās 

Jaunu derīgo izrakteņu ieguve normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atļauta tikai funkcionālās zonās, 
kas norādītas teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, t.i., 
Lauksaimniecības teritorijās (L), Mežu teritorijā (M), Rūpniecības apbūves zonā (R1) un Ūdeņu 
teritorijā (Ū). Sapropeļa ieguve atļauta tajos ūdensobjektos, kas attēloti pašvaldības saistošajos 
noteikumos.  

Plānojot jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjerus, darbības veicējam jāizstrādā transporta kustības 
shēma, novēršot iespējamo negatīvo ietekmi uz dzīvojamām un publiskām apbūves teritorijām un 
pārējo transporta kustību. 

Pēc derīgo izrakteņu karjeru ekspluatācijas beigām, tie ir jārekultivē. Pēc rekultivācijas nosakāma 
turpmākā izmantošana atbilstoši funkcionālai zonai Mežu teritorija (M), Lauksaimniecības teritorija 
(L) vai Ūdeņu teritorija (Ū). 
 
Ierobežojumi alternatīvo elektroenerģiju objektu izvietošanai 

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka prasības alternatīvo 
elektroenerģiju objektu (vēja elektrostaciju vai vēja parku, saules paneļu u.c. objektu) izvietošanai 
Dagdas novada administratīvā teritorijā, attiecībā pret šo objektu (1) izvietojumu (m) no pilsētas 
un ciemu robežām, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām un šo objektu (2) jaudas. 

Papildus Dagdas novada teritorijas plānojumā noteiktiem ierobežojumiem uz teritorijas 
perspektīvo attīstību var minēt, ka pirms konkrētu darbību īstenošanas, nepieciešamības gadījumā 
tām veicams ietekmes uz vidi novērtējums, t.sk. ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums likuma 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā kārtībā, savukārt pirms tādu darbību īstenošanas, 
kurām var būt būtiska ietekme uz novada teritorijā esošajām Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, ietekme vērtējama Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.300 
„Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 
2000)” noteiktajā kārtībā.  
 

Teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas 

Par ietekmi uz vidi un cilvēku drošu dzīves vidi samazinošiem pasākumiem var uzskatīt visas 
teritorijas plānojumā noteiktās un attēlotās aizsargjoslas (vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas, ekspluatācijas aizsargjoslas, sanitārās un drošības aizsargjoslas), it īpaši vides un 
dabas resursu aizsargjoslas, kuru galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās 
negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. 

Dagdas novada teritorijas plānojuma Grafiskā daļā tiek attēlotas visa veida aizsargjoslas, kas 
attiecas uz Dagdas novadu, kuru platums ir 10 m un lielāks, kā arī „Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu” 8. nodaļā „Aizsargjoslas un apgrūtinājumi” tiek noteikti visi aizsargjoslu veidi 
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(saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.i. 11.07.1997. likumu “Aizsargjoslu likums” 
un atbilstošajām aizsargjoslu noteikšanas metodikām). Teritorijas plānojums nosaka, ka 
aizsargjoslas, kas mazākas par 10 m, jānosaka un jāattēlo izstrādājot detālplānojumus (ja tas 
nepieciešams) vai zemes ierīcības projektos. 

Vides pārskatā netiek uzskaitītas visas aizsargjoslas, tās tiek atrunātas Dagdas novada teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Apbūves noteikumos nav uzskaitīti 
katras konkrētās aizsargjoslas aprobežojumi, jo to nosaka Aizsargjoslu likums un citi normatīvie 
akti. 
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9. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSS IESPĒJAMO ALTERNATĪVU 

IZVĒLES PAMATOJUMS, STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA 
VEIKŠANAS APRAKSTS 

Kā vienīgo alternatīvu Dagdas novada teritorijas plānojumam varētu uzskatīt „0” alternatīvu, kad 
tiek saglabāta esošā situācija un netiek plānota novada turpmākā telpiskā attīstība un netiek 
izstrādāts teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Šāda situācija ir pretrunā gan ar valsts, gan 
ar Latgales reģiona, gan ar pašvaldības attīstības mērķiem, gan ar vides aizsardzības interesēm.  
Bez vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu neesamības netiks sasniegti 
attīstības mērķi, kas definēti Dagdas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Dagdas 
novada pašvaldībai ir nepieciešams teritorijas plānojums, kurš būtu par pamatu ilgstošai, stabilai 
novada ekonomiskai attīstībai, nodrošinot atbilstošu dzīves līmeni (nosakot inženierkomunikāciju 
izvietojumu un to nepieciešamības prasības u.c. prasības), izmantojot novadā esošos zemes un 
dabas resursus, regulējot būvniecības attīstību un atbilstību citu normatīvo aktu prasībām. 

Vides pārskats tika izstrādāts, ņemot vērā Dagdas novada Teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sējumos iekļauto informāciju – esošās situācijas aprakstu un teritorijas attīstības iespējas un 
risinājumus, teritorijas perspektīvo attīstību (teritorijas telpiskās attīstības koncepciju, teritorijas 
funkcionālo zonējumu), privātpersonu priekšlikumus, kā arī pašvaldības priekšlikumus un 
normatīvo aktu prasības un grafiskās daļas materiālus. 

Izstrādājot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Dagdas novada Teritorijas plānojumam, tika 
izmantots šāds pamatprincips: 

1) Vides pārskata projekta sagatavošana notika vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sagatavošanu, kas ļauj operatīvi izvērtēt katru jaunu ideju vai alternatīvu, kā arī plānoto 
pasākumu atbilstību vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām;  

2) sagatavojot Vides pārskatu, tiks iesaistīta arī sabiedrība, organizējot publisko apspriešanu 
un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kā arī notiks institūciju informēšana par Vides 
pārskata projekta saturu, saņemot priekšlikumus vai atsauksmes par plānošanas 
dokumenta redakcijām un vides pārskata projektu. 

Metodes: 
1) informācijas analīze – tika analizēti Dagdas novada spēkā esošo teritoriālo vienību 

teritorijas plānojumu stratēģiskie ietekmes uz vidi novērtējumi un Vides pārraudzības valsts 
biroja atzinumi par tiem; 

2) datu ieguve, izmantojot dažādas datu bāzes/reģistrus, publikācijas u.c. pieejamo literatūru; 
3) tika analizēts izstrādātais Dabas aizsardzības plāns nacionālam parkam „Rāznas nacionālais 

parks”, teritorijas aizsardzības mērķi, rīcības salīdzinātas ar pašvaldības izvirzītajām 
prioritātēm un teritorijas izmantošanu, kā arī nacionālā parka Ainavu ekoloģiskais plāns; 

4) tika analizēts Daugavas upju baseinu apsaimniekošanas plāns, to mērķi, rīcības, 
priekšlikumi, salīdzināts ar pašvaldības izvirzītajām prioritātēm un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem. 
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10. KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI 

Kompensējošos pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam 
veic, lai nodrošinātu plānošanas dokumenta īstenošanas negatīvo ietekmju līdzsvarošanu un 
teritorijas vienotības (viengabalainības) aizsardzību un saglabāšanu.  

Izstrādājot Dagdas novada Teritorijas plānojumu, netiek paredzēts, ka īstenojot vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentu, tiks tieši ietekmētas Natura 2000 teritorijas.   
Plānotā ĪAD teritoriju izmantošana noteikta, vadoties pēc tā, kas ir atļauts īpaši aizsargājamās 
dabas teritoriju individuālos un vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, Dabas 
aizsardzības plāna priekšlikumos. Tāpēc arī kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.  

Tabula Nr.4: Plānotā zemes vienību izmantošana Natura 2000 teritorijās 

Natura 2000 teritorijas Dagdas novadā Dagdas novada Teritorijas plānojumā plānotā 
teritorijas izmantošana 

Nacionālais parks „Rāznas nacionālais parks” Skatīt detalizētu aprakstu, t.sk., arī plānoto 
funkcionālo zonējumu nacionālā parka teritorijā 
Vides pārskata 4.nodaļas 4.1.apkakšnodaļā. 

Dabas liegums „Asūnes ezeri” Lielam Asūnes ezeram un Mazam Asūnes ezeram 
noteikts funkcionālais zonējums Ūdeņu teritorija 
(Ū). Apkārt ezeriem pārējā dabas lieguma teritorijā 
ārpus Asūnes ciema teritorijas noteikts funkcionālais 
zonējums vadoties, no esošās teritorijas 
izmantošanas – Mežu teritorijas (M). Dabas lieguma 
teritorijā, kas atrodas Asūnes ciema teritorijā 
noteikts funkcionālais zonējums – Mežu teritorijas 
(M), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un 
Lauksaimniecības teritorijas apdzīvotās vietās, kas 
perspektīvā var tikt izmantotas kā savrupmāju 
apbūves teritorijas.  
Noteikta un attēlota vides un dabas resursu 
aizsardzības virszemes ūdensobjektu aizsargjosla 
Lielam Asūnes ezeram – 10 m (Asūnes ciema 
teritorijā), 50 m (ārpus ciema teritorijas); Mazam 
Asūnes ezeram – 10 m plata josla katrā krastā. 

Dabas liegums „Ojatu ezers” Noteikts funkcionālais zonējums vadoties, no 
pašreizējās teritorijas izmantošanas – Ojota ezeram - 
Ūdeņu teritorija (Ū), pārējā lieguma teritorijā – 
Mežu teritorijas (M) un Lauksaimniecības teritorijas 
(L). 
Noteikta un attēlota vides un dabas resursu 
aizsardzības virszemes ūdensobjektu aizsargjosla 
Ojota ezeram – 100 m. 
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11. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS 

PĀRROBEŽU IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 

Dagdas novads robežojas ar Baltkrievijas Republiku, no 2004.gada 1.maija novada robeža veido 
daļu no Eiropas Savienības ārējās robežas. 

Dagdas novada Teritorijas plānojumā nav paredzētas jaunas rūpniecības attīstības teritorijas, tiek 
saglabātas un attīstītas esošās ražošanas teritorijas pilsētā vai ciemu centros, lauku teritorijā 
galvenokārt tiek attīstīta lauksaimnieciskā ražošana, kuru darbība būtisku pārrobežu ietekmi uz 
Baltkrievijas Republikas teritoriju neradīs, jo rūpniecības teritorijas galvenokārt izvietojušās novada 
centrālajā vai rietumu daļā un uzņēmumi neveic tādas piesārņojošās darbības, kas izraisītu 
piesārņojošo vielu pārsniegumus gaisā vai ūdensobjektos. Novadā galvenokārt rūpnieciskā 
ražošana ir saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu, kuras darbības rezultātā ar pārtraukumiem var 
veidoties smakas. Vienīgais lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmums, kurš atrodas vistuvāk (~ 2 km 
attālumā) Baltkrievijas Republikai ir SIA „Šķaunes bekons”, kas nodarbojas ar intensīvu cūku 
audzēšanu, uzņēmums darbojas saskaņā ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. No 
uzņēmuma darbības rodas smakas no dažādām organiskām un neorganiskām vielām (no cūku 
kūtīm, anaerobās lagūnas, 2 kūtsmēslu krātuvēm). Saskaņā ar A kategorijas piesārņojošās darbības 
atļauju, ko izsniegusi VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde (22.01.2010.), uzņēmumam ir 
noteikti pasākumi amonjaka un smaku emisiju samazināšanai no mēslu krātuvēm un no mēslu 
izkliedes uz laukiem. Dagdas novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma kartē uzņēmums 
teritorija noteikta kā Rūpniecības apbūves teritorija (R) esošajās uzņēmuma teritorijas robežās. 

Transporta infrastruktūras jomā netiek plānoti jauni nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras 
attīstības projekti novada teritorijā, kas varētu radīt pārrobežu piesārņojumu.  

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlota Latvijas Republikas valsts robežas josla un pierobežas 
josla. Ierobežojumus šo joslu izmantošanai nosaka LR normatīvie akti. Kā riska teritorijas pierobežā 
varētu minēt meža ugunsgrēku iespējamības, kas iespējams, atstātu ietekmi uz apkārtējo 
teritoriju, galvenokārt uz gaisa kvalitāti. 
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12. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS MONITORINGS 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 
noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
(23.03.2004.). 

Monitoringu veic ar nolūku konstatēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo 
vai netiešo ietekmi uz apkārtējo vidi, ūdeni (pazemes, virszemes), gaisu, bioloģisko daudzveidību, 
cilvēku dzīves un darba telpu, būvniecību, ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja (Birojs) 
atzinumu par Vides pārskatu, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā, izstrādātu teritorijas plānojuma 
grozījumus. Monitoringu ieteicams veikt, izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot 
vēsturiskos un aktuālos datus par pārskata teritoriju, kā arī citu pašvaldībā pieejamo informāciju. 

Biroja atzinumā par Vides pārskatu norādītajā termiņā pašvaldība sastādīs un iesniegs Birojam 
monitoringa ziņojumu. Par palīglīdzekli monitoringa ziņojuma formai var izmantot Biroja 
sagatavoto paraugu, kas pieejama Biroja mājas lapā Internetā. Monitoringa ziņojuma forma 
strukturēta – vides (dabas) faktori, sociālekonomiskie faktori un teritorijas plānojuma rezultatīvie 
rādītāji. 

Lai atspoguļotu vides stāvokļa izmaiņas un tendences Dagdas novadā saistībā ar teritorijas 
plānojuma ieviešanu, tiek ieteikts izmantot atsevišķus vides indikatorus: 

Dagdas novada Teritorijas plānojumā izvirzītie 
attīstības virzieni 

Vides indikatori 

Apdzīvojuma struktūras attīstība un plānošana Apbūvēto teritoriju īpatsvars (% no kopējās novada 
teritorijas) 
Mājokļu skaits 
Radītais kopējais sadzīves atkritumu daudzums (t/a) 
Fizisko un juridisko personu skaits, kam tiek 
nodrošināti centralizēti kanalizācijas savākšanas un 
attīrīšanas pakalpojumi (%) 
Publiski pieejamo zaļo teritoriju īpatsvars (%) 

Rūpniecības objektu attīstība un plānošana Limitētās un faktiskās emisijas uzskaite vai aprēķini 
no katlu mājām, rūpniecības u.c. uzņēmumu emisiju 
avotiem 
Radītais kopējais sadzīves un bīstamo atkritumu 
daudzums (%) 

Inženierkomunikāciju attīstība un plānošana Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto centralizēto 
ūdensapgādi, kanalizāciju un siltumapgādi (%) 
Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji 
Pazemes ūdens krājumu izmantošanas intensitāte 
NAI radušos dūņu daudzums un turpmākā 
apsaimniekošana 

Lauksaimniecības teritoriju attīstība un plānošana Lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības (ha) 
Transformētās lauksaimniecību zemju platības jeb 
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lietošanas kategorijas veidu maiņa (ha) 
Mežu teritoriju attīstība un plānošana Mežu platības, t.sk., apmežotās platības (ha) 

Atmežotās jeb transformētās mežu zemju platības 
(ha) 

Ūdeņu teritoriju attīstība un plānošana Virszemes ūdeņos novadīto notekūdeņu daudzums 
Virszemes ūdeņu kvalitāte, kuros tiek novadīti 
attīrītie notekūdeņi 
Peldvietu ūdens kvalitāte 
Labiekārtotu peldvietu skaits 
Derīgā izrakteņa (sapropeļa) ieguves daudzums 
(tonnas) 

Citas teritorijas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu sanācijas 
vai rekultivācijas pasākumu skaits. 
Degradēto teritoriju revitalizācijas darbu skaits un 
jaunu degradēto teritoriju apzināšana. 
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13. KOPSAVILKUMS 

Vides pārskats ir izstrādāts Dagdas novada teritorijas plānojumam 2013. – 2024. gadam, kas ir 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas 
izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk SIVN) izstrādes nepieciešamība noteikta 
likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējums”, tā sastāvs un izstrādes kārtība - 23.03.2004. MK 
noteikumos Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Dagdas 
novada teritorijas plānojumam SIVN procedūra uzsākta saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 
2011.gada 7.jūnija lēmumu Nr.34 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu. Dagdas novada Teritorijas plānojumu izstrādāja SIA „Reģionālie projekti”, Vides 
pārskatu Dagdas novada teritorijas plānojumam sagatavoja SIA “Arhitektūra un Vide”, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, iesaistot Dagdas novada pašvaldības darbiniekus. Sabiedrības 
informēšanai par Teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu, tiks organizēta 
publiskā apspriešana un sabiedriskā apspriešanas sanāksmes saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.  

Vides pārskata mērķis ir novērtēt Dagdas novada teritorijas plānojumā plānoto darbību, 
risinājumu, plānotās teritorijas izmantošanas un apbūves radīto ietekmi uz vidi, izvērtējot 
pašvaldības saistošos noteikumus, kas sastāv no Grafiskās daļas kartes un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem. 

Teritorijas plānojuma mērķis ir izstrādāt Dagdas novada teritorijas plānojumu ar ilgtermiņa 
perspektīvu uz 12 gadiem, lai radītu pamatu stabilai novada pašvaldības teritoriālajai attīstībai, 
izmantojot pašvaldībā esošos resursus, ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un 
veicinot tā saglabāšanu, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un reglamentējot būvniecības 
kārtību tajā, sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses. 

Esošais vides stāvoklis novadā detalizēti aprakstīts 3.nodaļā. Kopumā novada vides stāvokli var 
raksturot kā labu, svarīgi veicot jebkuru saimniecisko darbību (būvniecību, uzņēmējdarbību, derīgo 
izrakteņu ieguvi u.c.) bez pašvaldības saistošajiem noteikumiem ievērot arī citus LR normatīvos 
aktus, kas regulē gan īpaši aizsragājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu, gan 
piesārņojošo vielu emisijas vidē u.c., kā arī ievērot piesārņojošo darbību izsniegtajās atļaujās vai 
apliecinājumos noteiktos nosacījumus. Būvniecības aktivitāte pēc esošās situācijas analīzes datiem 
var prognozēt ka nepalielināsies, novada specializācija ir lauksaimniecības un dabas tūrisma 
attīstība. Līdz ar to jāsabalansē šo divu jomu intereses. 

Teritorijas, kuras teritorijas plānojuma realizācija var būtiski ietekmēt ir saistītas ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu, jo novada teritorijā atrodas daļa no Rāznas nacionālā 
parka, divi dabas liegumi, dabas pieminekļi un mikroliegumi. Teritorijas plānojuma risinājumos 
ņemti vērā dabas aizsardzības normatīvie akti. Būtisku ietekmi uz šim teritorijā teritorijas 
plānojums neradīs. 

Teritorijas plānojuma attīstības un apbūves risinājumi un teritorijas izmantošana uz novada 
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teritoriju var atstāt dažāda veida ietekmes – gan tiešu un netiešu ietekmi, gan īslaicīgu un ilglaicīgu 
ietekmi. Tiešā veidā ietekmi uz vidi radīs zemes izmantošanas veidu maiņa, radot jaunu apbūvi gan 
pilsētas un ciemu teritorijās, gan lauku teritorijā un inženierkomunikācijas. Netiešās ietekmes 
saistītas konkrētu teritoriju izmantošanu radītām sekām, piemēram, attīstot satiksmes 
infrastruktūru, netieša ietekme saistās ar troksni, gaisa piesārņojumu u.c. ietekmēm. Pie īslaicīgām 
ietekmēm var pieskaitīt teritorijas plānojumā paredzēto būvniecību – ēku, ceļu, dažāda veida 
inženierkomunikāciju (sakaru, elektroapgādes līnijas, ūdensapgādes un notekūdeņu tīkli) 
būvniecība. Šīs darbības rada salīdzinoši īslaicīgus traucējumus vidē. Ilglaicīgās ietekmes saistītas ar 
zemes lietojuma kategorijas maiņu vai transformāciju (atmežošanu) no viena zemes lietojuma 
mērķa citā. 

Iespējamās ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas - izvērtējot Teritorijas plānojumā 
noteiktos teritorijas attīstības plānošanas risinājumus novada vēlamai telpiskai struktūrai 
(apdzīvojuma struktūrai un lauku teritoriju daudzveidīgai attīstībai, inženierinfrastruktūras 
attīstībai), teritorijas funkcionālam zonējumam, teritorijām un objektiem ar īpašām vajadzībām, 
veidojas priekšstats par jomām, kurām būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība: 
 plānotās saimnieciskās darbības – intensīvas lauksaimnieciskās darbības un apmežošanas 

iespējas lauku zemēs, derīgo izrakteņu ieguves sabalansēšana ar dabas aizsardzības un 
kultūras pieminekļu, kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu un ainavas saglabāšanas interesēm; 

 kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana un atbilstoša 
apsaimniekošana; 

 pamesto un neapsaimniekoto urbumu konkretizēšana, apzināšana un tamponēšana; 
 degradēto teritoriju un pamesto objektu regulāra apsekošana, veicināt šo teritoriju 

revitalizāciju; 
 piesārņotās un visu potenciāli piesārņoto vietu rekultivācija. 

Starptautiskie un nacionālie aizsardzības mērķi - Dagdas novada Teritorijas plānojums ir vietējās 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kura izstrādē jāņem vērā virkne Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasības, kuras regulē vietējo pašvaldību teritoriju attīstības plānošanu, 
kā arī normatīvie akti, kas regulē saimnieciskās darbības, kas plānotas vietējās pašvaldības 
teritorijā (mežsaimniecība, lauksaimniecība, tūrisma attīstība u.c.), normatīvie akti, kas regulē īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju un dabas pieminekļu aizsardzību un izmantošanu u.c. normatīvie 
akti. Tikpat nozīmīgas ir valsts mēroga programmas un stratēģijas, kas ietekmē teritorijas 
izmantošanas prioritātes. 

Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanu un attīstību regulē ne tikai LR normatīvie akti, bet 
saistoši ir arī Latvijā ratificētās ES Direktīvas, konvencijas, regulas u.c.  

Dagdas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam, lai mazinātu teritorijas plānojumā 
paredzēto darbību ietekmi uz apkārtējo vidi paredz dažādus risinājumus, kas gan tieši, gan netieši 
mazinās plānoto darbību negatīvo ietekmi uz vidi un mazinās darbības negatīvo ietekmi – 
risinājumi saistībā ar apbūves plānošanu un apbūves rādītāju noteikšanu, aizsargjoslu noteikšana 
un attēlošana grafiskajā daļā (atbilstoši LR „Aizsargjoslu likumam”), teritoriju izmantošanas 
ierobežojumi īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (atbilstoši LR normatīvo aktu dabas aizsardzības 



59 
 

jomā prasībām) u.c. teritorijas plānojumā noteiktie ierobežojumi. 

Dagdas novada teritorijas plānojums neparedz „0” variantu, kad netiek izstrādāts vietējās 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, jo tas ir pretrunā ar normatīvo aktu 
prasībām.  

Teritorijas plānojumā netiek plānotas darbības, kas varētu radīt tiešu ietekmi uz Natura 2000 
teritorijām, līdz ar to kompensēšanas pasākumi nav paredzēti. 

Dagdas novada teritorijas plānojuma īstenošanas gadījumā nav paredzamas būtiskas pārrobežu 
ietekmes. 

Lai novērtētu Dagdas novada teritorijas plānojuma īstenošanas jeb realizācijas paliekošās sekas ir 
nepieciešams veikt teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringu, lai konstatētu plānojuma 
īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz apkārtējo vidi, ūdeni (pazemes, virszemes), gaisu, 
bioloģisko daudzveidību, cilvēku dzīves un darba telpu, būvniecību.  
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