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IEVADS
Saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” pašvaldībām ir aktīvi jāiesaistās
reģionālajā plānošanā un teritorijas attīstības stratēģiju izstrādē, lai ar reģionālo attīstību
saistīto jautājumu risināšana un līdzsvarota attīstība noritētu pēc iespējas efektīvāk.
Eglaines pagasta teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta , pamatojoties uz Eglaines
pagasta padomes 2004.gada 23.jūlija sēdes lēmumu Nr.67 (sēdes protokola izraksts nr.8,
1&.”Par Daugavpils rajona Eglaines pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Teritorijas plānojuma izstrādāšana uzsākta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
“Teritorijas plānošanas likumu” (12.06.2002.) un Ministru kabineta noteikumiem (Nr.
34.) “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (13.01.2004.). Plānojuma
izstrādāšanas laikā mainījās Ministru kabineta noteikumi un plānošanas process tiek
pabeigts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 883.) “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.).
2004.gada 26.novembrī ar lēmumu Nr. 105 tika grozīts teritorijas plānošanas
izstrādes darba uzdevums, un turpmākā teritorijas plānojuma izstrāde tika veikta saskaņā
ar LR MK noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi.”
( 19.10.2004.).
Eglaines pagasta teritorijas plānojums ir sagatavots, balstoties uz pašvaldības
rīcībās esošo informāciju, valsts institūcijās (Daugavpils reģionālā vides pārvalde,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Daugavpils rajona padomes
Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Daugavpils rajona padome, Valsts zemes
dienesta Dienvidlatgales reģionālā nodaļa, VAS „Latvijas valsts ceļi”, Valsts meža
dienesta Daugavpils virsmežniecība, VAS “Latvijas valsts meži”, a/s “Latvenergo”, SIA
”Lattelekom”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Daugavpils brigāde, Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūras Daugavpils filiāle”,
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, AS „Latvijas gāze” u.c. institūcijas)
pieejamās informācijas, valsts un pašvaldības iestāžu speciālistu viedokļiem un
plānojuma izstrādē iesaistīto ekspertu slēdzieniem.
Teritorijas plānojuma tekstuālā daļa strukturēta divās daļās: „Paskaidrojuma
raksts” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Teritorijas plānojuma
sastāvā tiek iekļauts arī pārskats par Eglaines pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma
izstrādi.
„Paskaidrojuma rakstā” ietilpst šāda informācija:
1) teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts, ietverot resursu, infrastruktūras,
ekonomisko aktivitāšu un citu aspektu raksturojumu, izvērtējot teritorijas attīstības
priekšnoteikumus,
2) teritorijas attīstības pamatnostādnes, t.sk. teritorijas attīstības vīzija, ilgtermiņa un
īstermiņa mērķi un virzieni, saskaņā ar Eglaines pagasta sociālās un ekonomiskās
attīstības plānu (attīstības programmu),
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3) teritorijas perspektīvās (atļautās) izmantošanas risinājumi un to pamatojumus.
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” iekļauj:
1) teritorijas izmantošanas mērķus,
2) informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu,
3) prasības dažādu teritoriju izmantošanai,
4) aizsargjoslas un aprobežojumi tajās,
5) prasības, ko izvirza Daugavpils baseina apgabala apsaimniekošanas plāns,
6) būvtiesību īstenošanas kārtība,
7) prasības detālplānojumiem,
8) citus Eglaines pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
”Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” ir ietverti detalizēti nosacījumi un
prasības teritorijas izmantošanai, t.sk. nekustamo īpašumu sadalīšanai (vai apvienošanai),
piekļūšanai, apbūvei un labiekārtošanai (apbūves blīvuma un intensitātes parametri,
prasības infrastruktūras nodrošinājumam u.c.) saskaņā ar MK noteikumu Nr. 883
(19.10.2004.) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 25.punkta
prasībām. Apbūves noteikumi, tiek apstiprināti kā Eglaines pagasta saistošie noteikumi.
Teritorijas plānojuma grafiskā daļa veidota mērogā 1: 10 000, LKS - 92 sistēmā, analogā
un digitālā veidā. Kartēs ir ietverta informācija par esošo zemes lietojumu, apbūvi,
infrastruktūras nodrošinājumu atbilstoši kartes mēroga (1 cm uz kartes – 100 m dabā)
detalizācijas iespējām, kā arī ietverta kadastra informācija (zemes īpašumu robežas),
aprobežojumi (aizsargjoslas) un plānotās (atļautās) izmantošanas zonējums.
Eglaines pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats (saistošie noteikumi) pagasta
teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas plānoto (atļauto)
izmantošanu un izmantošanas nosacījumus.
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālos plānojumus un uzsākot
jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, būvprojektēšanu
un būvniecību, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko
darbību Eglaines pagasta teritorijā.
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1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA PAMATPRINCIPI,
IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS
Teritorijas plānojums ir svarīgs instruments pašvaldības attīstības programmas
mērķu sasniegšanai, piešķirot tiem telpisku dimensiju. Teritorijas plānojums formulē
telpiskās attīstības iespējas, nosaka rakstveidā un grafiski plānoto (atļauto) teritorijas
izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas dokuments vai to
kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Vietējās pašvaldības plānojums ir saistošs visām pārvaldes
institūcijām, kuras nodarbojas ar zemes apsaimniekošanu un visiem nekustamā īpašuma
īpašniekiem.
Teritorijas plānošanas uzdevumi ir šādi:
•
•
•
•
•
•
•

izvērtēt vietējās pašvaldību teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā
izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus;
radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei;
iekļauties kaimiņvalstu un Eiropas Savienības teritorijas plānošanas pasākumos;
radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas
nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai;
garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas
plānojumu;
veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu;
saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā
arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.

Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumu izstrādā, pamatojoties uz spēkā esošo
plānojumu (ja tāds ir), teritorijas attīstības programmu, administratīvo teritoriju robežu
plāniem un topogrāfisko vai kartogrāfisko materiālu, zemes īpašumu struktūru, darba
uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei, citiem attiecīgajā teritorijā spēkā esošiem
plānojumiem, nacionālajām programmām un nozaru attīstības plāniem, to teritoriju
attīstības plāniem, kuras robežojas ar plānojamo teritoriju, valsts institūciju un pašvaldību
konceptuālajiem dokumentiem, kas attiecas uz plānojumā ietverto teritoriju, īpaši
aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju aizsardzības un izmantošanas
noteikumiem un dabas aizsardzības plāniem.
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2.TERITORIJAS PLĀNOŠANAS PAMATPRINCIPI:
• Ilgtspējīgas attīstības princips.
Pagasta teritorijas plānojums paredz nodrošināt nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi,
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu
izmantošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu.
• Atklātības princips.
Pagasta plānojuma izstrādāšanas procesā dažādos etapos, caur publikācijām presē un
anketēšanu, iesaistīti rajona iedzīvotāji. Visā plānojuma izstrādes gaitā aktīvi darbojās
darba grupa, pieaicinot dažādus speciālistus, nodrošināts informācijas un lēmumu
pieņemšanas atklātums.
• Nepārtrauktības un pēctecības princips.
Plāns izstrādāts saskaņā ar pagasta attīstības programmas izvirzītajiem mērķiem un
pamatnostādnēm. Vienlaicīgi ar plānojuma izstrādi tika konstatēta nepieciešamība
pārskatīt programmas stratēģisko daļu.
• Interešu saskaņotības princips.
Attīstības plāna izstrādes pirmajā etapā tika sagatavota attīstības programma, kurā
atspoguļotas nozaru intereses, galvenās problēmas un attīstības mērķi. Turpmākajā
plānošanas procesā šīs intereses tika savstarpēji teritoriāli izvērtētas, atklāti galvenie
attīstības konflikti un, balstoties uz prioritātēm, notika interešu saskaņošana.
• Reģionālās attīstības princips.
Plānojuma izstrādes gaitā ir ņemtas vērā visas rajona teritorijas dabas vides un
kultūrvides raksturīgās īpatnības un attīstības potenciāls.
• Daudzveidības princips.
Pagasta teritorijas plānojums nodrošina dabas vides, kultūrvides, resursu un
saimnieciskās darbības daudzveidību.
• Subsidaritātes princips.
Pagasta plānojums nosaka pagasta teritorijas esošo, plānoto un atļauto izmantošanu
kopējām pagasta attīstības vajadzībām.
• Konkurences princips.
Pagasta plānojums balstās uz attīstības programmā atklātajām teritorijas attīstības
priekšrocībām un attīstības prioritātēm. Plānojums rada vienlīdzīgus priekšnoteikumus
uzņēmējdarbībai attīstībai visā pagasta teritorijā.
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3.ZIŅOJUMS PAR PLĀNOJUMA ATBILSTĪBU
AUGSTĀKA LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Izstrādājot Eglaines pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju, tika ņemti
vērā augstāka līmeņa plānošanas dokumenti. Nacionālais plānojums, kas joprojām
atrodas izstrādes stadijā, nosaka valsts intereses un prasības valsts teritorijas izmantošanā
un attīstībā.
Izstrādājot teritorijas plānojumu, ir izvērtēti šādi plānošanas dokumenti: Latgales
attīstības plāns (2000.gada augusts), Latgales telpiskais struktūrplāns (2004.gads)
Latgales tūrisma attīstības stratēģija, Daugavpils rajona sociāli ekonomiskās attīstības
programma (apstiprināta 1999.gada 21.jūnijā – atrodas aktualizācijas stadijā), Daugavpils
rajona teritorijas plānojuma 1.redakcija, Daugavpils rajona teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas projekts, Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (2003.),
Aktualizētais Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts mežs” Dienvidlatgales
mežsaimniecības Meža apsaimniekošanas plāns periodam 2002.-2011.gg. (2003.);
Eglaines pagasta teritorijas plānojuma gala redakcijā ir ievērtēti un uzsvērti pašvaldībai
būtiskākie virzieni. Galvenie reģiona attīstības virzieni, kas ir aktuāli arī Eglaines pagasta
pašvaldībā:
• Cilvēkresursu attīstība;
• Infrastruktūras attīstība (t.sk. sakaru);
• Produktīvā sektora attīstība;
• Izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana;
• Tūrisma attīstība.
Izvērtējot Eglaines pagasta lomu un vietu reģionā un rajonā saistībā ar šiem
dokumentiem, jāsecina, ka pagasta iespējas attīstīties var balstīt uz dabas, kā arī
lauksaimniecības zemju resursiem un ģeogrāfisko novietojumu, taču attīstība šajos
sektoros nespēs nodarbināt visus pagasta iedzīvotājus. Pagasta attīstība ir cieši saistīta ar
cilvēkresursu attīstību – iedzīvotāju iespējām pārkvalificēties, apgūt uzņēmējdarbības
pamatus, gūt jaunas ierosmes. Būtiska Eglaines pagasta
problēma – saglabāt
cilvēkresursu kapacitāti pagastā, nodrošināt darbavietas pagasta ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem.
Visu līmeņu attīstības programmas akcentē atbalstu mazo un vidējo
uzņēmumu attīstībai, taču netiek piedāvāts mehānisms, kā šo atbalstu realizēt. Lai
aktivizētu vietējo sabiedrību, labs iesākums ir dažādu interešu kopu, sabiedrisku
organizāciju veidošanās vietējā sabiedrībā. Pagasta „brīvā niša” varētu būt ekoloģiski
tīras produkcijas ražošana, sava tūrisma piedāvājuma izstrāde, līdzdalība rajona līmeņa
tūrisma projektos. Skola, kultūras nams, bibliotēka un vēsturiskais centrs ir Eglaines
pagasta sabiedriskās dzīves balsts, tāpēc viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem
ir atrast līdzekļus to uzturēšanai un atjaunošanai. Jāatzīst fakts, ka pašvaldībā ar
salīdzinoši nelielu iedzīvotāju skaitu un budžetu ir grūti piesaistīt līdzekļus infrastruktūras
un sociālo objektu attīstībai.
Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gg.
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Saskaņā ar valdības izstrādāto novadu veidošanas projektu (www.raplm.gov.lv.),
Eglaines pagasts ir iekļauts:
Ilūkstes novadā: Ilūkstes pilsēta, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Sventes,
Šēderes pagasti.
·
Teritorijas platība: 677.4 km2.
·
Iedzīvotāju skaits: 11 238.
·
Ieteicamais administratīvais centrs: Ilūkste.
·
Ieteicamās pašvaldības pakalpojumu sniegšanas vietas: Bebrene, Eglaine,
Pašuliene, Dviete, Svente, Šēdere.
Ilūkste ir pietiekami nozīmīgs apkārtējās teritorijas apkalpes centrs ar attīstības
potenciālu. Centra novietojums ir relatīvi labvēlīgs. Apvienotas divas rajona izpētes
projektā piedāvātās administratīvās teritorijas.
Šobrīd jau ir izveidots Ilūkstes novads, kurā apvienotas Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes
pašvaldības.
Eglaines pagastam šobrīd nav 100% kapacitātes kļūt par novada centru ne
ģeogrāfiskā izvietojuma ziņā, nedz arī pieejamo pakalpojumu ziņā.
Elaines ciemā kā vietējas nozīmes centrā ir jābūt pieejamiem vismaz šādiem
pakalpojumiem:
• pašvaldības administrācijas pakalpojumiem,
• pamatskolai,
• bibliotēkai,
• sabiedriskajam interneta pieejas punktam,
• tirdzniecībai t.sk. pārtikas un rūpniecības precēm,
• centralizētai ūdensapgādei, notekūdeņu attīrīšanai,
• melnā seguma ceļa savienojumam ar pilsētām vai reģionālas,
nacionālas
• nozīmes autoceļu,
• publiski pieejamām atpūtas teritorijām,
• sabiedriskajam transportam ar pieturvietu,
• sociālajam darbiniekam,
• iecirkņa inspektoram,
• pastam,
• ražošanas zonai,
• darba vietām - vairāk kā 50 % no darbaspējīgo iedzīvotāju skaita.
Eglaines ciems visas prasības nevar nodrošināt, taču pašvaldībai ir jātiecas
šos pakalpojumus piedāvāt, lai „noturētu” pašvaldībā iedzīvotājus, piemēram,
jānodrošina publiska interneta pieeja, jāpanāk sakaru kvalitātes uzlabošanu. Pagasta
prioritārais uzdevums ir nodrošināt pagasta autoceļu uzturēšanu atbilstošā kārtībā un
tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu satiksmi starp pagasta lielākajiem ciemiem Eglaine,
Baltmuiža, Vitkuški un nodrošināt saikni starp šiem ciematiem, jo šobrīd skolas vecuma
bērni no ciematiem un tuvākās apkārtnes dodas uz pamatskolu Eglainē. Daļa pagasta
bērnu apmeklē Ilūkstes 1.vidusskolu, Ilūkstes 2.vidusskolu, Sventes vidusskolu,
Neklātienes vidusskolu.
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Eglaines pagasta padome šobrīd strādā pie sava novadu izveidošanas modeļa,
kuru līdz 2005.gada beigām iesniegs Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

4. NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI (kuri skar arī citas pašvaldības):
Eglaines pagastam nozīmīgākais projekts, kura apgūšana tika uzsākta 2005.gada
sākumā, ir ERAF Nacionālās programmas projekts “Daugavpils rajona pašvaldību
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas tīkla izveides pilotprojekts”, kura
ietvaros tiks izveidota Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra, kuru pēc
projekta realizēšanas veiksmīgi izmantos Eglaines pagasta skola un bibliotēka, kā arī šis
projekts pavērs iespēju arī pagasta uzņēmējiem un zemniekiem izmantot IKT .
2003.gadā izstrādāts Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns.
Daugavas baseinā ietilpstošās Daugavpils rajona pašvaldības (tajā skaitā arī daļa Eglaines
pagasta) ir atbildīgas par Daugavas baseina ūdens kvalitātes saglabāšanu un noteikto
pasākumu kopumu ievērošanu.
2001.gadā izstrādāts Lielupes baseina apsaimniekošanas plāns. Eglaines pagasta
daļa ietilpst Lielupes baseinā.
Daugavpils
rajonā
realizējas
Dienvidlatgales
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas projekts, kura realizēšanas rezultātā Daugavpils rajona Demenes
pagastā tiks izveidota Dienvidlatagales reģionālā sadzīves atkritumu izgāztuve. Eglaines
pagasts piedalās šajā projektā.
2004.-2007.gg. ir paredzēta asfaltētā seguma pastiprināšana 1.šķiras autoceļā P70 Svente
- Lietuvas robeža posmā km 31,00 - 38,90 un Grants ceļu asfaltēšana 1. šķiras autoceļu
maršrutā P70 Svente - Lietuvas robeža posmā km 31,00 - 38,9
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5.PLĀNOŠANAS KONTEKSTS
5.1.NACIONĀLĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN
JURIDISKĀ BĀZE
Sākot ar 1998.gada novembri spēkā stājās “Teritorijas attīstības plānošanas
likums”, kurš zaudēja spēku līdz ar jauna likuma -“Teritorijas plānošanas likums” spēkā stāšanos 2002.gada jūnijā. Teritorijas plānošanas likuma mērķis ir veicināt
ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību valstī, izmantojot efektīvu teritorijas plānošanas
sistēmu.
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi nosaka teritorijas plānojumu
izstrādāšanas, saskaņošanas, spēkā stāšanās, apturēšanas, grozīšanas un ievērošanas
pārraudzības un sabiedrības līdzdalības kārtību, viedokļa saskaņošanu starp pašvaldībām
plānošanas procesā, sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām teritorijas
plānošanā.
Teritorijas attīstības plānošanai nozīmīgs ir Informācijas atklātības likums, kas
uzsver, ka informācija ir pieejama sabiedrībai visos gadījumos, kad likumā nav noteikts
citādi. Kā šo informāciju iegūt, nosaka likums „Iesniegumu, sūdzības un priekšlikumu
izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”.
Likums „Par vides aizsardzību” nosaka, ka viens no valsts nodrošinājuma veidiem
vides aizsardzībā ir teritorijas plānošana. Aizsargjoslu likuma objekts ir dažādu veidu
aizsargjoslas un aizsargzonas, kas noteiktas likumos un normatīvajos aktos.
Būvniecības likums nosaka, ka zemes gabalu atļauts apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar
pilsētas vai pagasta ģenerālplānu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un
saistošajiem apbūves noteikumiem, kas ietver būvniecības aprobežojumus atsevišķiem
zemes gabaliem.
Likums „Par zemes lietošanu un ierīcību” regulē zemes lietošanas un zemes
ierīcības pamatnotiekumus. Likums uzsver, ka piešķirot zemi lietošanā ir jānorāda
mērķis, kādam tā piešķirta.
Likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka gan rajonu, gan vietējām pašvaldībām, lai
pildītu savas funkcijas, ir pienākums izstrādāt teritorijas attīstības programmu un
teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas
plānojuma administratīvo pārraudzību. Vietējo pašvaldību pastāvīgā funkcija ir saskaņā
ar attiecīgās pašvaldības plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību.
Papildus, izstrādājot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ir jāņem vērā sekojoši
likumi un normatīvie akti:
- 1997. gada 1. aprīļa MK noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”,
-

Likums „Zvejniecības likums”, 1995. gada 12. aprīlī,
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-

Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”,1992. gada 12. februāris,

-

MK 2003. gada 12. septembra MK noteikumi Nr. 684 „Noteikumi par nacionālās
nozīmes lauksaimniecības teritorijām”,

-

MK 2003. gada 12. septembra MK noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,

-

MK 1996. gada 23. aprīļa Noteikumi Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas noteikumi” u.c.

Nacionālais plānojums
Latvijas Republikas Ministru Kabinets 1998.gadā
plānojuma koncepciju.

akceptēja Latvijas nacionālā

Nacionālā plānojuma mērķis ir:
Veicināt ilgtspējīgu valsts sociālo un ekonomisko attīstību, sekmējot saskaņotas
reģionālās politikas veidošanos, nodrošinot vides aizsardzību, teritorijas un dabas resursu
racionālu izmantošanu;
Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošana un aizsardzība, radot
priekšnoteikumus efektīvai apdzīvoto vietu un infrastruktūras tīkla veidošanai.
Nacionālā plānojuma izstrādāšanas uzdevums – veicināt pretrunu novēršanu starp nozaru
attīstības plānos, nacionālajās programmās un normatīvajos aktos ietvertajiem attīstības
mērķiem, dot valsts interešu teritoriālo izvērsumu un tādējādi sekmēt valsts un pašvaldību
interešu līdzsvarošanu. Nacionālais plānojums nodrošinās valsts interešu ievērošanu arī
pārrobežu un starpvalstu plānojumos.
Nacionālo plānojumu veidos 4 atsevišķas daļas: Pārskats par valsts teritorijas
izmantošanu, Valsts teritorijas attīstības perspektīva, Valsts nozīmes teritoriju plānojumi
un Nacionālā plānojuma vadlīnijas.
Izstrādes un apstiprināšanas darbs dažādo izmaiņu ministriju struktūrās dēļ, kas ir
atbildīgas par reģionālo attīstības jautājumu risināšanu, ir apstājies.
Attīstības plāns (Vienotais programdokuments)
Attīstības plāns jeb Vienotais programmdokuments kā NAP pārmantotājs definē
stratēģiju un nosaka Latvijas valdības prioritātes periodā no 2004. – 2006.g., lai,
izmantojot ES strukturālo fondu finansējumu, līdzsvarotu sociālo un ekonomisko
situāciju Latvijas teritorijā.
Šī dokumenta otrajā versijā tika noteiktas piecas prioritātes:
Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gg.
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1) Teritoriālās kohēzijas veicināšana - prioritātes mērķis ir paaugstināt dzīves
kvalitāti, uzlabot reģionu atraktivitāti un veicināt visas Latvijas teritorijas
līdzsvarotu attīstību.
2) Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana - prioritātes mērķis ir veicināt jaunu
uzņēmumu radīšanu un uzlabot esošo uzņēmumu konkurētspēju, nodrošinot
priekšnosacījumus uz zināšanām un jaunām tehnoloģijām bāzētas ražošanas
attīstībai.
3) Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana - prioritātes mērķis ir
palielināt darbaspēka konkurētspēju un kvalifikāciju, veicināt reģionālo un vietējo
resursu attīstību, informācijas sabiedrības veidošanos, vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanu sievietēm un vīriešiem, kā arī veicināt sociālo kohēziju un
ekonomisko izaugsmi, dodot katram individam iespēju tikt nodarbinātam.
4) Lauksaimniecības un lauku apvidu attīstības veicināšana - prioritātes mērķis
ir veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību, mazinot
sociālās un ekonomiskās atšķirības starp pilsētām un lauku apvidiem, dažādotas
lauku vides saglabāšana un lauksaimniecības ražošanas efektivitātes un
konkurētspējas veicināšana, lai sasniegtu ES vidējo rādītāju.
5) Ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstība- prioritātes mērķis ir veicināt ilgtspējīgu
zivju resursu izmantošanu jūrā un iekšzemes ūdeņos, konkurētspējīgas
zivrūpniecības produkcijas, ar augstu pievienoto vērtību, ražošanai gan iekšējam,
gan ārējiem tirgiem.
Patlaban notiek darbs pie jauna Nacionālā attīstības plāna (2007- 2013) izstrādes.
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5.2.REĢIONĀLĀ UN RAJONU LĪMEŅA PLĀNOŠANAS
DOKUMENTI
Latgales reģionam ir izstrādāti divi svarīgi reģiona attīstības politikas dokumenti:
Latgales attīstības plāns jeb Latgales reģiona attīstības stratēģija (2000.g.) un Latgales
pilsētu attīstības stratēģija (2001.g.). Abus dokumentus ir apstiprinājusi Latgales
reģiona attīstības padome, un šīs stratēģijas nosaka politisko ietvaru un veido pamatu
Latgales reģiona attīstības programmai.
Latgales attīstības plāns -reģiona attīstības stratēģija
Latgales reģiona attīstības stratēģija balstās uz trīs galvenajiem pīlāriem: ražošanas
sektoru, cilvēkresursu un infrastruktūras attīstību.
Katram no tiem ir noteiktas stratēģiskās izvēles un prioritātes:
Ražošanas sektora attīstība:
Stratēģiskās izvēles saistītas ar rūpniecības un pakalpojuma sektoru attīstību un
vienmērīgas lauku attīstības veicināšanu- lauksaimniecības un lielo uzņēmumu
racionalizāciju un modernizāciju. Ražošanas lejupslīdes novēršanai
lauksaimniecības un rūpniecības sektoros ir nepieciešamas radikālas pārmaiņas,
orientētas uz inovācijām un jauno ekonomikas modeli.
Cilvēkresursu attīstība:
Stratēģiskās izvēles saistītas ar nodarbinātības veicināšanu, izglītības sistēmas
uzlabošanu, sociālo problēmu risināšanu, etnisko integrāciju un kultūras attīstību.
Bezdarbnieku apmācība, profesionālās un augstākās izglītības pilnveidošana un
sasaiste ar reģionālo uzņēmējdarbību. Jāizstrādā īpašas programmas sabiedrības
integrācijai Latgalē. Svarīgs ārējās ekonomikas aspekts ir reģiona kultūras
indentitāte un atraktivitāte.
Infrastruktūras attīstība:
Infrastruktūras stratēģiskās izvēles koncentrētas uz transporta, vides, enerģijas un
uzņēmējdarbības infrastruktūru. Galvenās prioritātes ir nodrošināt reģiona
pieejamību (no/uz Rīgu), intensificēt kravu un pasažieru transportu, samazināt
ceļā pavadīto laiku, kā arī sagatavot labi aprīkotas industriālās zonas, lai veicinātu
jaunu ekonomisko aktivitāšu attīstību.
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Latgales reģiona telpiskais struktūrplāns
Latgales reģiona telpiskais struktūrplāns, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona
attīstības padomes izsniegtajiem nosacījumiem Eglaines pagasta teritorijas plānojuma
izstrādei, ir rekomendējošs dokuments vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei.
Latgales reģiona telpiskais struktūrplāns sastāv no divām daļām:
-

Informatīvā daļa: Latgales reģiona esošās telpiskās struktūras raksturojums - tās
potenciālu un problēmu noteikšana (apskatītas četras galvenās telpiskās struktūras
komponentes: dabas vide un ainava - lauku teritorijas; apdzīvotās vietas;
infrastruktūra; ekonomiskā struktūra).

-

Stratēģiskā daļa: noformulēta reģiona vēlamās struktūras vīzija un noteiktas
galvenās telpiskās attīstības koncepcijas - vēlamās telpiskās struktūras veidošanas
bloki, vispārīgie mērķi un uzdevumi. Visas telpiskās struktūras komponentes un
izvēlētie telpiskie elementi kopā veido to Latgales reģiona vēlamo telpisko struktūru,
kas izteikta kopējos kvalitatatīvajos mērķos.

Struktūrplānā tiek apskatītas atklātās teritorijas, pilsētvide un infrastruktūra. Saistībā ar
jau izstrādātajiem plānošanas dokumentiem Latgales reģiona telpiskā struktūrplānā tiek
noteikta esošo telpisko struktūru attīstības vīzija, uzdevumi un pasākumi.
Latgales telpiskajā struktūrplānā lauku apvidos no ģeogrāfiskā un funkcionālā aspekta šī
projekta ietvaros ir izdalītas sešas koherentās teritorijas, 1 no kurām varētu attiekties uz
Eglaines pagasta teritoriju:
• lauksaimniecības apgabals.
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1.attēls. Latgales reģiona lauksaimniecības zemes
(pēc Latgales telpiskais struktūrplāns, 2004)
Eglaines pagasta teritorija atrodas reģiona nozīmes lauksaimniecības teritorijās.
Attiecībā uz reģiona nozīmes lauksaimniecības teritorijām Latgales telpiskās struktūras
plānā ir noteikts sekojošais:
• Šis ir apvidus ar augstāko lauksaimniecības zemju kadastrālo vērtību, lielākajām
vienlaidus platībām un augstāko ražību, pašlaik lielākā lauksaimniecības
produkcijas daļa tiek saražota šajā apgabalā. Salīdzinot ar citiem reģioniem, par
priekšrocību ir uzskatāmas arī tīrās, nepiesārņotās augsnes. Tas nozīmē, ka šajā
teritorijā nav pieļaujama vērtīgo lauksaimniecības zemju transformācija citos
zemes izmantošanas veidos. Šajā teritorijā tiks attīstīta lielražošana, kas
koncentrēsies specializētās, augsti produktīvās un tehnoloģiski modernās
vienībās, kas nodrošinās augstas kvalitātes produkcijas ražošanu. Arī pārtikas
rūpniecības kapacitāte palielināsies, un piemērojot to ES kvalitātes prasībām,
produkcija atradīs savu vietu gan nacionālajā, gan starptautiskajā tirgū.
•

Tiks stiprinātas arī lauksaimniecības zinātnes un selekcijas tradīcijas, atbalstot un
veicinot izpētes un selekcijas centru attīstību. Arī specializētās lauksaimniecības
mācības iestādes, kas izvietotas lauku centros, spēlēs nozīmīgu lomu jaunākās
informācijas un zināšanu izplatīšanā. Notiks lauksaimnieciskās ražošanas
dažādošana, papildus tradicionālajai kartupeļu, linu audzēšanai – attīstīsies
tehnisko kultūru audzēšana un pārstrāde, augļkopība un līdztekus arī bioloģiskā
lauksaimniecība, zvejniecība un lauku tūrisms.

•

Lauku centriem un lielākajām apdzīvotajām vietām būs noteicošā loma, kā
lauksaimniecības atbalsta centriem. Tie sniegs virkni ikdienas pakalpojumu,
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nodrošinās komunikāciju iespējas un darbosies kā nozīmīgs posms pilsētu – lauku
partnerībā.

Autoceļi
Latgales telpiskais struktūrplāns (2004) ir norādīts, ka valsts pirmās un otrās
šķiras ceļu radiāls tīkls Latgalē savieno lielos centrus ar zemāka līmeņa centriem
(pilsētām, mazpilsētām, ciemiem). Visi pašvaldību centri ir savienoti vismaz ar otrās
šķiras ceļiem. Daudzas apdzīvotās vietas un ciemi ir izvietoti pie svarīgākajiem ceļiem,
bet starp mazajiem centriem, kas izvietoti perifērijā, ir slikta satiksme. Robeža, kā
šķērslis ir noteikusi ceļu radiālu orientāciju uz iekšzemes centriem, tāpēc austrumu
pierobežā ir vāji attīstīta satiksme gar robežu. Autoceļu konfigurācija un sliktais ceļu
stāvoklis ietekmē nomaļu teritoriju sasniedzamību, palielina reālo attālumu no
galvenajiem centriem, ko vēl pasliktina sabiedriskā transporta iztrūkums.
Vispārēja problēma ir ceļu sliktais stāvoklis. Ceļu seguma kvalitāte uz
galvenajiem ceļiem ir slikta, to caurlaides spēja ir nepietiekama. Arī ceļu apkalpes
infrastruktūra ir neattīstīta – trūkst degvielas uzpildes stacijas un autoservisi, viesnīcas
un kafejnīcas, nav izvietotas informācijas zīmes un ceļa norādes.

2.attēls. Latgales reģiona autoceļu tīkls
(pēc Latgales telpiskais struktūrplāns, 2004)
Eglaines pagasta teritorija atrodas reģiona nozīmes autoceļu tīkla tuvumā.
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Izstrādājot Eglaines pagasta teritorijas plānojumu ņemta vērā Daugavpils rajona
sociāli ekonomiskās attīstības programmas un teritorijas plānojuma 1.redakcija
(apstiprināta 1999.gada 21.jūnijā; pašlaik notiek programmas aktualizācija) definēto
rajona attīstības vīziju un stratēģiskajiem mērķiem.

Daugavpils rajona attīstības mērķi prioritārā secībā
1. Izveidot Daugavpils rajonu (apriņķi, reģionu) kā harmonisku un
ekonomiski patstāvīgu novadu Latvijas pašvaldību kopienā;
2. Nodrošināt rajona pašvaldību pārvaldīto nozaru attīstību;
3. Sekmēt rajona bērnu, jauniešu un pieaugušo vispārējo, profesionālo,
ekonomisko un ekoloģisko izglītošanu.
4. Veicināt inženiertehniskās infrastruktūras attīstību rajonā;
5. Atbalstīt zinātņu ietilpīgu ražotņu izveidošanu, kas balstās uz vietējā
darbaspēka un izejvielu izmantošanu, ekoloģiski tīru tehnoloģiju
pielietošanu un vides aizsardzības prasību konsekventu ievērošanu;
6. Nodrošināt rajona nozīmes kultūras pieminekļu un īpaši aizsargājamo
dabas objektu saglabāšanu;
7. Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu līmeni, veicināt transporta
infrastruktūras attīstību rajona teritorijā;
8. nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu un iekļaušanu aktīvā kultūras
apritē, nodrošināt pilnvērtīgu izglītības un kultūras vidi visiem rajona
iedzīvotājiem;
9. Veicināt rajona kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
10. Veicināt sadzīves un individuālo atkritumu savākšanu un transportēšanu,
optimizēt atkritumu deponēšanas vietu skaitu un izvietojumu rajona
teritorijā, nodrošināt mūsdienīgu tehnoloģijām atbilstošu sadzīves
atkritumu glabāšanu un pārstrādi;
11. Veicināt dabas vērtību saglabāšanu, videi labvēlīgas sociālās politikas un
ekonomisko attīstību;
12. Nodrošināt mobilu un visu rajonu aptverošu civilās aizsardzības sistēmu,
nodrošināt nepārtrauktu tās operatīvo darbību.
Daugavpils rajona teritorijas plānojuma galīgā redakcija (2005.-2017.) vēl nav
apstiprināta.
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5.3.VIETĒJO KAIMIŅU PAŠVALDĪBU PLĀNOŠANAS
DOKUMENTI
Eglaines pagasts robežojas ar Subates pilsētu, Ilūkstes novada Bebrenes,
Pilskalnes un Šēderes pagastu teritorijām un ar Lietuvas Republiku.
Ilūkstes novada Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastu teritorijas
Ilūkstes novadam nav izstrādāts teritorijas plānojums. Šobrīd novada dome strādā
pie teritorijas plānojuma izstrādes un attīstības programmas izstrādes. Abi dokumenti ir
apstiprināti domes sēdē kā pirmā redakcija.
Subates pilsētas dome šobrīd strādā pie Subates ar lauku teritoriju teritorijas
plānojuma izstrādes un attīstības programmas aktualizācijas
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” izstrādājot Eglaines pagasta teritorijas plānojumu,
kaimiņu pašvaldības tika informētas par plānojuma izstrādes uzsākšanu.

5.4.EGLAINES PAGASTA PLĀNOŠANAS DOKUMNETI
2002.gadā ir apstiprināta Eglaines pagasta attīstības programma .Pagasta attīstības
programmu ir nepieciešams atjaunot, īpaši uzlabojot tās stratēģisko daļu.
2004. gada 23.jūlijā Eglaines pagasta padome pieņēma lēmumu par teritorijas plānojuma
izstrādi. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tika izvērtētas attīstības programmas
ieviešanas sekmes, kā arī pārskatīti pagasta attīstības mērķi.
2004. gadā VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa veica Eglaines pagasta kartogrāfiskā
materiāla aktualizāciju. Izstrādātais dokuments nosaka ciemu robežas, dažādu objektu
izvietojumu un to aizsargjoslas.
2004.gada 24.augustā „Latvijas Vēstnesī” tika publicēts sludinājums par Eglaines
pagasta teritorijas plānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas pirmā posma
izsludināšanu.
2005.gada 30.septembrī pieņemts lēmums par sabiedriskās apspriešanas otrā
posma izsludināšanu
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6.PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS
6.1.EGLAINES PAGASTA ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA MĒRĶI
6.1.1.Izglītība
Nozīmīgs pagasta attīstības faktors ir izglītoti, kvalificēti un intelektuāli
iedzīvotāji, kas spējīgi konkurēt darba tirgū. Pagastā ir jārada iespēja bērniem iegūt
izglītību un pieaugušajiem to papildināt. Līdz ar to izglītība ir prioritāra sabiedrības
attīstības nozare, kuras galvenie stratēģiskie virzieni ir: izglītības kvalitātes uzlabošana,
efektīva resursu izmantošana, izglītības pieejamības nodrošināšana.
Ilgtermiņa mērķis:
•

iegūstamās vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšana un kvalitatīvas
izglītības iespēju vienlīdzīguma nodrošināšana.

Īstermiņa mērķis:
•
•
•

•
•
•

lauku skolēniem jāsaņem pilnvērtīga izglītība, ieskaitot izglītību datorzinībās
un svešvalodās, tāpat arī dažādos mākslas izglītības virzienos, pie tam
saņemot attiecīgu dokumentu par šādas izglītības jomas apgūšanu,
lauku skolai jābūt iespējai iegādāties mūsdienīgus mācību līdzekļus un
aprīkojumu- datorus, modernas laboratoriju iekārtas u.c.
skolotājiem jādot iespēja paplašināt un pilnveidot savas profesionālās
zināšanas, lai tādējādi būtu nodrošināta skolotāja pilna noslodze, jānovērš
iespējamās pārslodzes, kas mazina pedagoģiskā darba kvalitāti, jānodrošina
iespēju papildināt izglītību, mācoties maģistratūrā,
samazināt skolas uzturēšanas izmaksas,
skolai jākļūst par kultūras un sabiedrības ideju centru ar pedagogu, pagasta
inteliģences kolektīvu, kas kopj un veido kultūrvidi, apzina un saglabā
kultūrvēsturisko mantojumu,
augstais bezdarba līmenis pieprasa pieaugušo pārkvalifikācijas iespējas.
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6.1.2.Kultūra
Ilgtermiņa mērķis:
• nodrošināt laukos dzīvojošiem profesionālas mākslas pieejamību.
Īstermiņa mērķis:
• nodrošināt plašu kultūrizglītības programmu;
• jāatbalsta pašvaldības kultūras projekti, kuru nolūks ir veicināt pagasta
kultūras tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu, popularizēšanu;
• nodrošināt kvalitatīvu pašdarbības kolektīvu darbību;
• veicināt strādājošo kultūras darba speciālistu nepārtrauktu tālākizglītošanos;
• kultūras iestāžu aprīkojuma sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasību līmenim;
• katram pagasta iedzīvotājam jājūtās atbildīgam par tradīciju saglabāšanu;
• pašizpausmes un radošo spēju izkopšanas nodrošināšana katram iedzīvotājam.

6.1.3.Veselības aizsardzība
Kvalitatīvas un lētas veselības aprūpes nodrošināšana pagastā ir viens no
galvenajiem uzdevumiem, tam ir noteicoša loma iedzīvotāju labklājībā un dzīves līmenī.
Esošajos sociāli ekonomiskajos apstākļos pagastā lielākai iedzīvotāju daļai nepieciešama
sociālā palīdzība un nemainoties valdības politikai nabadzīgais iedzīvotāju slānis tikai
pieaugs. Veselības aizsardzība ir cieši saistīta ar sociālo aizsardzību, tāpēc pagasta
padomei un sociālo lietu komisijai ir jādomā par esošo pabalstu efektīvāku izmantošanu,
jo līdzekļu apjoms ir ierobežots.
Ilgtermiņa mērķis:
• nodrošināt iedzīvotāju veselības aprūpi, pagarināt iedzīvotāju pilnvērtīgas
dzīves ilgumu.
Īstermiņa mērķis:
• pašvaldība piedalās veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā un
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanā;
• kopā ar reģiona slimokasi attīsta primāro veselības aprūpi;
• popularizē veselīgu dzīvesveidu, veic profilakses pasākumus, lai saglabātu
iedzīvotāju veselību;
• organizē un nodrošina sabiedrības veselības izglītības procesu skolās, darba
vietās, masu mēdijos;
• kompleksi risina sociālās aprūpes jautājumus.
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6.1.4.Infrastruktūra
Infrastruktūras pārvaldīšanu pagastā organizē komunālais dienests. Pagastā
būtiski jāuzlabo infrastruktūras stāvoklis, jo ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes
sistēmas un attīrīšanas iekārtas ir fiziski un morāli novecojušas. Līksnas pagasta dzīves
kvalitātes celšana nav iedomājama bez vides stāvokļa uzlabošanas. Nepieciešams meklēt
optimālas, harmoniskas ekoloģijas un ekonomiskas attiecības, lai uzlabotu apkārtējās
vides līdzsvaru.
Ilgtermiņa mērķis:
• uzlabot pagasta infrastruktūru.
Īstermiņa mērķis:
• esošās situācijas ūdensapgādē un kanalizācijā inventarizācija;
• investīciju piesaiste;
• samazināt kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu;
• samazināt izgāztuvju draudus videi un cilvēku veselībai;
• ieinteresēt iedzīvotājus dabas mantojuma kopšanā un saglabāšanā, iesaistīt
cilvēkus teritorijas sakopšanas talkās;
• pagastā jāapseko dabas resursi, jānoskaidro kādi atjaunojami
vai
neatjaunojami objekti atrodas pagastā, kāds to stāvoklis;
• uzņēmējiem rast iespēju ieviest videi draudzīgas tehnoloģijas;
• ceļa klātnes sakārtošana, likvidējot apaugumu, atjaunojot sāngrāvjus;
• iesaistīties aktīvi konkursā par sakoptāko Latvijas pagastu, individuālo
saimniecību izvirzīšana konkursam “Sējējs”;
• nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un tirdzniecības tīklu.

6.1.5.Uzņēmējdarbība
Lauksaimnieciskās ražošanas lejupslīde pēdējos gados , ko izsauca strauja ārējā
un iekšējā tirgus sašaurināšanās un lauksaimniecībai nelabvēlīgas cenu izmaiņas; liels
daudzums sīksaimniecību un mazsaimniecību, kas neražo preču produkciju vai pārdot to
nelielos daudzumos; pagastā ir neapstrādātas zemes; sīkražotājiem nav iespēju uzkrāt
nepieciešamos līdzekļus, kā arī saņemt kredītus ar pieņemamām procentu likmēm, lai
veiktu nepieciešamos kapitālieguldījumus; nepārtrauktais ražošanas izmaksu pieaugums;
uzņēmējdarbības aktivitātes laukos ir samērā vāji attīstītas, lauku uzņēmēju skaits ir
neliels un lēni augošs; nelielo saimniecību, nepiemēroto ēku un iekārtu, neinformētības
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par saražotās produkcijas realizācijas iespējām; nedrošība, pieredzes un zināšanu trūkums
biznesa uzsākšanai; uzņēmējdarbību regulējošas likumdošanas nepilnības - tā var
raksturot šodienas uzņēmējdarbības problēmas pagastā.
Ilgtermiņa mērķis:
• attīstīt konkurētspējīgu l/s un uzņēmējdarbību.
Īstermiņa mērķis:
• nodrošināt lauksaimniekiem pieņemamu dzīves standartu;
• lauku uzņēmējdarbībai labvēlīgas nodokļu politikas īstenošana;
• ražošanas tehnoloģiskā modernizācija, ievērojot vides aizsardzības prasības;
• produkcijas realizācijas iespēju paplašināšana;
• jāpanāk labvēlīgu nosacījumu radīšana uzņēmējdarbības veicināšanai laukos;
• intensīvu un konkurētspējīgu ražotņu attīstība;
• lauku vides kvalitātes saglabāšana;
• plānot subsīdijas lauksaimniecības nozaru attīstīšanai;
• lauksaimniecībā strādājošo nodrošināšana ar nepieciešamo izglītību;
• lauksaimniecības zemju racionālas izmantošanas nodrošināšana, augsnes
auglības uzlabošana;
• kooperācijas veicināšana;
• sekmēt pašvaldības attīstības plāna un teritorijas plānojuma izstrādi, kas
paredz pašvaldības teritorijā esošo būvju, zemju apzināšanu;
• lauku uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana un ārvalstu
partneru piesaiste;
• attīstīt lauku tūrisma piedāvājumu, uzlabot kvalitāti, veidojot konkurētspējīgu
tūrisma produktu;
• radīt papildus darba vietas laukos.
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7.TERITORIJAS PLĀNOJUMA UZDEVUMS
•
•
•
•
•
•
•
•

Izstrādāt pagasta teritorijas zonējumu, ņemot vērā augstāka līmeņa plānošanas
dokumentus, pašvaldības attīstības prioritātes un institūciju nosacījumus.
Paredzēt jaunas apbūves attīstību viensētās, nodalot dažādas intensitātes lauku
apbūves zonas.
Attēlot kartē infrastruktūras objektus un teritorijas, norādīt to aizsargjoslas.
Veikt artēzisko urbumu, dižkoku inventarizāciju, dabas resursu atradņu apzināšanu.
Noteikt rekultivējamās teritorijas.
Paredzēt teritorijas atpūtas vietu iekārtošanai dabā, rekreācijas teritorijas.
Noteikt prioritāros atjaunojamos un uzlabojamos ceļa posmus.
Attēlot dabas un kultūras pieminekļus un to aizsargjoslas.

8.EGLAINES PAGASTA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Eglaines pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programma apstiprināta
2002.gada 18.oktobra pagasta padomes sēdē ar lēmumu Nr. 105
Eglaines pagasta teritorijas attīstības programmā noteiktas galvenās prioritātes:
• Bezdarba samazināšana;
• Ekonomisko aktivitāšu piesaistīšana, uzņēmējdarbības veicināšana un jaunu darba
vietu radīšana;
• Tehniskās un sociālās infrastruktūras un komunikāciju attīstība;
• Vietējo dabas, finansu resursu un cilvēkresursu efektīva izmantošana;
• Sociālo pakalpojumu attīstība;
• Lauksaimnieciskās darbības atjaunošana
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9.EGLAINES PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS
PRINCIPI
Eglaines pagasta attīstības mērķis ir cilvēkresursu attīstība, iedzīvotāju
pamatvajadzību apmierināšana un tautas labklājības celšana.
Eglaines pagasts savā attīstībā pamatojas uz sekojošiem principiem:
1. pamatprincips – sociālais taisnīgums
labas izglītības iespējas,
veselības un sociālā aprūpe,
nodarbinātība,
kultūras un atpūtas iespējas
2. pamatprincips – sabiedrības līdzdalība
demokrātiska lēmumu pieņemšana,
informācijas pieejamība
3. pamatprincips – līdzsvarota saimniecība
dabas, ekonomisko un sabiedrisko vērtību saglabāšana un nodošana nākamajām
paaudzēm,
saudzējoša attieksme pret dabas ekosistēmām,
attīstīta ekonomiskā sistēma,
resursu taupīšana,
ražošanas efektivitātes paaugstināšana gan lauksaimniecībā, gan MVU
4. pamatprincips – līdzsvarota veselīga vide
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana,
gaisa, ūdens, augsnes kvalitātes saglabāšana,
piesārņojumu avotu likvidēšana,
veselīga dzīvesveida veicināšana,
5. pamatprincips – zemes līdzsvarota izmantošana
teritorijas plānojuma izstrāde un izmantošana turpmākajā attīstības plānošanā,
aizsargteritoriju saglabāšana, zemes izmantošanas veidu inkorporācija
Pašvaldības attīstības programmā un ekonomiskās darbības stratēģijā kā
nozīmīgākās problēmas pašvaldības ekonomiskajai attīstībai ir minēts bezdarbs,
darbaspēka zemā kvalifikācija, sākuma kapitāla trūkums un iedzīvotāju pasivitāte.
Lielākā daļa pagasta iedzīvotāju darbu atrod ārpus pagasta teritorijas.. Pagasta attīstību
var veicināt darbaspēka pārkvalifikācija, atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai,
pašvaldības piedāvāto pakalpojumu kvalitāte aizkavētu iedzīvotāju aizplūšanu uz citām
administratīvajām teritorijām . Šobrīd pašvaldības budžeta prioritāte ir izglītība – tiek
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ieguldīti līdzekļi skolu infrastruktūras sakārtošanā un skolēnu mācību apstākļu
uzlabošanā.
Pagasta teritorijas attīstības mērķi:
• Pagasta vērtīgākā resursa- lauksaimniecības zemes saglabāšana.
• Ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas uzlabošana Eglainē un Baltmuižā
• Atpūtas un sporta objektu izveide un iekārtošana.
• Baltmuižas un Vitkušķu ciemu robežu precizēšana.
• Neapsaimniekoto objektu un teritoriju noteikšana un sakopšana.

Eglaines pagasta nākotnes vīzija:
Visiem darbaspējīgiem pagasta iedzīvotājiem ir darbs atbilstošs interesēm.
Personības attīstība ieņem svarīgāku vietu cilvēku ikdienā, nekā pārtika, apģērbs,
mājoklis, jo viņa darbs ir pietiekoši apmaksāts un viņa dzīves materiālā puse ir
nodrošināta.
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir pozitīvs.
Iedzīvotāji dzīvo sociāli un ekonomiski aktīvā teritorijā ar daudzveidīgu dabas vidi un
sakoptu kultūrvēsturisko mantojumu, ar izglītības, kultūras un atpūtas iespējām, viņi ir
lepni par savu pagastu.
Skola un pedagogu kolektīvs, kopīgi ar pārējo inteliģenci kļuvuši par vietējās sabiedrības
ideju centru un rūpējas, lai pagastā tiek saglabātas un nodotas nākamajām paaudzēm
iepriekšējo paaudžu radītās garīgās un materiālās kultūras vērtības.
Jaunieši pēc skolas beigšanas atgriežas pagastā, kur savas zināšanas iegulda pagasta
attīstībā.
Pagasta izaugsmē īpaša loma ir pakalpojumu un informācijas tīkla attīstībai.
Pagastā attīstīta uzņēmējdarbība un ekonomiski spēcīga lauksaimniecība, kas ražo
konkurētspējīgu produkciju.
Tiek uzklausīts jebkura iedzīvotāja viedoklis, jo visi jautājumi starp iedzīvotājiem un
pašvaldību un valsts pārvaldes iestādēm tiek risināti mierīgā, demokrātiskā ceļā.
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10. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA
10.1.ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS UN TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS VĒSTURE
10.1.1.Ģeogrāfiskais novietojums.
Eglaines pagasts atrodas Augšzemes augstienes Ilūkstes paugurainē. Pagasta
teritorija aizņem 79 kv.km., proti 3,1% no Daugavpils rajona teritorijas kopplatības,
iedzīvotāju blīvums uz kv.km – 14,0 .
Eglaines pagasts robežojas ar Daugavpils rajona Pilskalnes, Šederes, Bebrenes
pagastiem un Subates pilsētu ar lauku teritoriju, kā arī kopējā robežteritorija ar Lietuvas
Republiku.
Eglaines pagasta teritoriju šķērso 1.šķiras autoceļš Svente – Lietuvas robeža (Subate
P70), 2.šķiras autoceļi V699, V702, Daugavpils – Šauļu dzelzceļa līnija (atklāta 1873.gadā,
pašlaik pasažieru vilcieni nekursē) Šie svarīgie transporta koridori faktiski ir vieni no
galvenajiem tehniskās infrastruktūras objektiem.
Attālums līdz svarīgākajiem infrastruktūras objektiem
- rajona centram (Daugavpils pilsētai) 35 km
- 1.šķiras autoceļš Svente – Lietuvas robeža (Subate P70)- 2 km
- dzelzceļa līnijas garums pagasta teritorijā - 12 km
- attālums līdz Rīgai - 265 km
Pagasta kopplatība ir 7919.7 ha. Uz 2005.gada 1.janvāri Eglainē dzīvoja
1106 pastāvīgie iedzīvotāji.
Teritoriju šķērso : Valsts autoceļš Nr.P70 Svente- Lietuvas rob.(III kat.); Valsts
autoceļš Nr.702 Ilūkste- Ilze- Vitkušķi (V kat.); Valsts autoceļš Nr.699 Bebrene-ŠedereGorbunovka (V kat.); Valsts autoceļš Nr.701 Pievedceļš Eglaines stacijai(V kat.)
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Eglaine

3.attēls. Eglaines pašvaldības ģeogrāfiskais izvietojums

10.1.2.Teritorijas attīstības vēsture.
Līdz 1949.gada tagadējais Eglaines pagasts tika saukts Lašu pagasts. Tā
dibināšana attiecināma uz 1883.gadu, kad Tizenhauzu (Lašu) muižas īpašniece savas
muižās 27 saimniecības pārdeva zemniekiem. No šīm 27 saimniecībām izveidojās Lašu
pagasts.
1889.gadā tika apvienoti 7 muižu pagasti, paturot lašu pagasta nosaukumu, jo
Lašu pagasts atradās jaunizveidotā pagasta centrā. 1935.gadā Lašu pagasta platība bija
11 184 ha. 1945.gadā Lašu pagastā iezveidoja Eglaines, Lašu un Zaļmežnieku ciemu, bet
pagastu 1949. gadā likvidēja. 1954.gadā Eglaines ciemama pievienots Zaļmežnieku
ciems. Administratīvi teritoriālie pārkārtojumi ilga līdz 1977.gadam, to laikā daļa bijušā
Lašu pagasta teritorijas pievienota tagadējam Pilskalnes un Šēderes pagastam, savukārt
tagadējā Eglaines pagastā iekļauta daļa bijušā Prodes un Bebrenes pagasta. 1990.gadā
nodibināts Eglaines pagasts.
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10.2.TERITORIJAS ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE
Pirmskvartāra nogulumi
Pirmskvartara noguluma struktūra pagasta teritorijā ir ļoti vienveidīga – visu
teritoriju klāj Augšdevona Gaujas svīta.
Kvartāra nogulumi
Pagasta teritorijas kvartāra nogulumi arī samērā vienveidīgi.
Gandrīz visu teritoriju klāj glacigēnie nogulumi (morēnas mālsmilts un
smilšmāls). Uz tā fona izdalās aluvialie nogulumi upju gultnēs – Eglaine, Lašupīte,
Jermulišku upe, Sviļu upīte, Līčupe.
Fluvioglaciālie nogulumu areāli izvietoti pa visu pagastu, to sastāvu veido
pārsvarā smilts ar granti. Lielākais no areāliem atrodas pagasta ziemeļaustrumu daļā
eglaines ciema robežās. Tajā šī areāla daļa, kas stiepjas uz dienvidiem no Eglaines upes,
sastāvs ir vairāk smilšains.
Kūdrainie purvu nogulumi izceļas tikai pagasta ziemeļrietumu daļā pie Ilūkstes
novada Bebrenes pagasta robežas – starp līčupi un Kaminčas ezeru.

10.3.RELJEFS. AINAVAS
Eglaines pagasta teritorijas uzbūve iekļaujās Ilūkstes pauguraines rajonā.
Tās pamatā ieguļ augšdevona Amatas un Gaujas svītas terigēnie ieži, kuru
virsmas absolūtie augstumi mainās no 65 līdz 80m. Pauguraini saposmo daudzi ielejveida
iegrauzumi un depresijas, kurās devona slāņkopu virsa dienvidos no Bebrenes pazeminās
pat līdz 53 m z.j.l.. Kvartāra segas biezums pārsvarā svārstās 70 - 90 m robežās. Lielāki
biezumi (120 un vairāk metru) sastopami ielejveida iegrauzumos, kā arī Sventes masīvā
Egļu kalna apkārtnē.
Šajā teritorijā vissenākie zināmie kvartāra nogulumi saistīti ar Lētīžas
leduslaikmetu. Tie aizpilda tikai dziļākos iegrauzumus. Dominē aleirītiska smilts, aleirīts
un aleirītisks māls, kurus slāņkopas apakšdaļā vietām nomaina ļoti blīva brūna vai
pelēkbrūna morēnas mālsmilts. Tās biezums reti pārsniedz 5 - 7 m. Ārpus iegrauzumiem
devona iežus sedz gandrīz nepārtraukts no 5 - 6 līdz 15 - 20 m biezs Kurzemes
leduslaikmeta morēnas slānis. Morēna ir ļoti blīva, samērā viendabīga, dzelteni vai brūni
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pelēka, ļoti smilšaina mālsmilts ar relatīvi nelielu rupjāka materiāla piemaisījumu. Pēc
savas krāsas un fizikāli mehāniskajām īpašībām tā labi atšķiras no citu leduslaikmetu
morēnām. Kurzemes morēnu savukārt pārklāj līdz 15 m biezas aleirīta, aleirītiskas smilts
un aleirīrtiska māla, retāk dažādgraudainas vai oļainas un granšainas smilts slāņkopas.
Ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido Latvijas leduslaikmeta nogulumi, kuru biezums
parasti pārsniedz 50 m, bet augstākajos paugurmasīvos sasniedz pat 90 m. Tie sastāv no
dislocētas neviendabīgas, brūnas, sarkanbrūnas vai pelēkbrūnas morēnas mālsmilts un
smilšmāla ar līdz 20 m biezām dažādgraudainas, granšainas vai aleirītiskas smilts
starpkārtām, īpaši paugurmasīvu pamatnē un kodolos. Pauguraines lielākajā daļā morēna
atsedzas zemes virspusē. Tā veido atsevišķas reljefa formas – lēzenus paugurus un
paugurainus masīvus, bet bieži 1 - 5 m bieza slāņa veidā daļēji pārklāj fluvioglaciālos
nogulumus. Fluvioglaciālie nogulumi sastāv no dislocētām dažādgraudainas un oļainas,
granšainas, retāk vāji šķirotas grants un oļu slāņkopām, nereti ar aleirītiskas smilts un pat
smilšainas morēnas ieslēgumiem.

Eglaines pagasta teritorijas augstākās vietas
1.tabula
Augstākās vietas
nosaukums
Pankrasa (Majaks) kalns

Augstums, m vjl.
168,4

Izvietojums pagasta
teritorijā
Pagasta centrālajā daļā,
netālu no Kaminčas ezera

184
Zveijnieku kalns
166
Dubika kalns

151

Ziemeļos pie Ilūkstes
novada pilskalnes pagasta
dienvidrietumu robežas
Starp Eglaini un
Baltmuižu

Pēc Latvijas ainavrajonēšanas kartes (K.Ramans, 1990.) Eglaines pagasts atrodas
2 Aušzemes ainavapvidos:
• Augšzemes (Bebrenes-sventes) pauguraine – pagasta austrumu daļa,
tuvāk robežai;
• Dienvidsēlijas āraine - pagasta rietumu daļā.
Pēc O.Nikodemusa Latvijas ainavu kartes (sk.karti) Eglaines pagasta teritorijā
sastopamie ainavu vienību tipi ir samērā vienveidīgi – tās ir mozaīkveida pauguru un
paugurgrēdu ainavas. Teritorijas pamatdaļu aizņem āru-mežu morēnas pauguraine un
tikai pie pagasta austrumu robežas, kur parādās unikālās terasēto upju ieleju un ielejveida
pazeminājumu tipa ainavas (Eglaines upes ieleja), kļūst sastopamas mežainā
fluvioglaciālo pauguru un paugurgrēdu ainavas. Pagasta teritorijā sastopamās ainavu tipu
raksturojums atbilst to pieņemtajām definējumam:
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Āraine - ainavu vienību tips, kur dominē, agroainavas – lauksaimniecībā
izmantojamās zemes. Āraines struktūru veido lielu un plašu tīrumu mija ar
nelieliem savrupiem meža masīviem un puduriem. Tas ir vistipiskākais līdzenumu
kultūrainavas tips, kas veidojies, attīstoties zemkopībai. Meliorācijas rezultātā
parasti ainavas dabiskā struktūra stipri pārveidota. Ļoti svarīgi ainavas elementi ar
lielu vizuālo un ekoloģisko nozīmi ir lauku apdzīvotās vietas – viensētas un ciemi,
kā arī atsevišķi koki, koku puduri un alejas. Dominē atklāti un plaši skati.
Pauguraine - Latvijas augstienēm tipisks sīkkontūrains, mozaīkveida un estētiski
pievilcīgs ainavu vienību tips, kas raksturojas ar lielu bioloģisko un ainavisko
daudzveidību. Dažādes uzbūves pauguru un ieplaku mija nosaka ļoti lielu augšņu,
mitruma, mikroklimata un augāja kontrastainību. Paugurainei ir tipiska zemes
lietojuma veidu daudzveidība un sīkkonturainība. No vizuālās uztveres viedokļa
plaši un atklāti skati mijas ar tuviem un noslēgtiem skatiem.
Mežaine - ainavu vienību tips, kas raksturīgs ar plakanu reljefu un augstu
mežainumu. Mežaines struktūru veido lieli meža masīvi (meža ainavas), kuros kā
„salas” atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ainavas kontrastainību
nosaka mežu augšanas apstākļu daudzveidība. Dominē tuvi un noslēgti skati.
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10.4.KLIMATS
Pagasta teritorija atrodas vidējā Daugavpils rajona izohiētu joslā. Ilggadējais
nokrišņu daudzums ir 650-700 mm/gadā.
Visbiežāk nokrišņus atnes dienvidrietumu vēji (40% gadījumu), ziemeļrietumu
vēji (30% gadījumu) un rietumu vēji (10% gadījumu).
Kopā ar pārējo Daugavpils rajona teritoriju Eglaines pagasts atrodas zonā, kur ir
konstatēts absolūtais temperatūras maksimums un minimums Latvijā (-43,2ºC un
+36,4ºC).
Netālu no pagasta teritorijas iet Latvijas janvāra izoterma ar rādītāju -6,0ºC. Jūlijā
ilggadēji novērojamā vidējā temperatūra šajā teritorijā pārsniedz +17,0ºC.

4.attēls. Latvijas klimatiskā karte
(Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2003.g.)
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10.5.AUGSNES
Lielākā daļā Eglaines pagasta teritorijas ir pārstāvētas velēnu podzolaugsnes un
pseidoglejotās augsnes, kuras ir veidojušās uz mālsmilts un smilšmāla cilmieža. Tuvāk
pagasta austrumu robežai, pie Eglaines, parādās velēnu glejaugšņus un velēnpodzolēto
augsņu areāli.
Lielākā pagasta teritorijas daļā klāj iecirkni ar augstu augsnes absorbcijas spēju
(mālaina, un aleirītiska augsne), kas liek piesārņojumam aizturēties augsnē. Šie areāli,
līdz ar iežu virskārtas zemu caurlaidību, varbūt pakļauti augsnes erozijai.
Tomēr smilšainas augsnes – ar vidēju un zemu augsnes absorbcijas spēju un augstu iežu
virskārtas caurlaidību samērā lielos areālos sastopami pa visu pagasta teritoriju, īpaši ap
ūdens objektiem.

5.attēls. Latvijas augsnes
(Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2003.g.)
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10.6.DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADŅU TERITORIJAS
Eglaines pagasta zemes dzīlēs sastopams šādi derīgo izrakteņu:
• dzeramais ūdens;
• kūdra;
• smilts un smilts-grants;
• sapropelis;
• gruntsūdeņi.
Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu Eglaines pagasta teritorijā nav.

10.6.1.Smilts, smilts-grants
Eglaines pagasta teritorijā smilts un smilts-grants atradne Sviļi (A) – tā ir starp 5
Daugavpils rajona smilts un smilts-grants atradnēm ar lielāku derīgā slāņa biezumu (25,2
m) (sk.tabulu un pielikumu)
2.tabula
Derīgo izrakteņu ieguve Eglaines pagastā 1998.- 2003. gadā
(pēc VĢD datiem uz 2004.gada beigām)
Nr.
p.k.
1.

Atradne
Sviļi

Derīgais
Izmantotājs
izraktenis
smiltsgrants,
smilts

SIA “SAU
Preiļi”

Ieguve, tūkst.m3
1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

-

-

-

-

9,0

-

10.6.2.Kūdra
Pagasta teritorijā ir identificētas 11 kūdras atradnes. Lielākajai daļai atradņu satur
zema tipa kūdru. Tomēr sastopamas atradnes un ar augsta tipa kūdras iegulām:
• kūdras atradnē Nr.14718;
• kūdras atradne Nr.14587 (ziemeļu daļa);
• kūdras atradne Nr.14544.
Kūdras ieguvei atradņu teritorijās nopietni traucējošie apstākļi nav konstatēti.
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KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS:
 kūdras atradne Nr.14630– ar Lietuvas republiku;
 kūdras atradne Nr.14718– ar Lietuvas republiku;
 kūdras atradne Nr.14655 – ar Ilūkstes novada Pilskalnes pagastu;
 kūdras atradne Nr.14642 – ar Ilūkstes novada Pilskalnes pagastu;
 kūdras atradne Nr.14619 – ar Ilūkstes novada Pilskalnes un Bebrenes
pagastiem;
 kūdras atradne Nr.14531 – ar Ilūkstes novada Bebrenes pagastu.

10.6.3. Sapropelis
Sapropelis ir organogēni ezera nogulumi, kas veidojas nogulsnējoties un
pārveidojoties ūdensaugu un organismu atliekām kopā ar minerāldaļiņām (smilts, māls,
kalcija karbonāts un citi savienojumi).
Pagasta teritorijā sapropelis sastopams pārsvarā kūdras atradnēs.
Kā atsevišķu teritoriju ar ievērojumiem sapropeļa nogulumiem var nosaukt
Kamiņčas ezeru, bet Eglaines pagastam ir pieeja tikai nelielai daļai tā dienvidu krastam,
jo ezers atrodas kaimiņteritorijā – Ilūkstes novada Bebrenes pagastā.
KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS:
 sapropeļa nogulumi Kamiņčas ezerā – ar Ilūkstes novada Bebrenes pagastu.

Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gg.
Paskaidrojuma raksts

37

10.7.HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI
10.7.1.Pazemes ūdeņi
Eglaines pagasts ietilpst Baltijas artēziskā baseina austrumu daļā, teritorijas
hidroģeoloģisko griezumu veido ūdeni saturošu un vāji caurlaidīgu slāņkopu mija.
Pirmskvartāra nogulumu
Pirmskvartāra nogulumu profils Eglaines pagasta teritorijā ir vienveidīgs.
Galvenie pazemes ūdens resursi - Augšdevona nogulumu Gaijas svītas ūdens horizonta
krājumi.
Kvartāra ūdens horizontu nogulumi:
Purvu nogulumu ūdens horizontu gandrīz nav.
Fluvioglaciālo nogulumu ūdens horizonts ir sasniedzam lielos areālos, kuri ir
izplatīti pa visu pagasta teritoriju. Šos nogulumus veido dažādgraudainas smiltis. Ūdeņi,
kuru ieguluma līmenis ir no 1,5 līdz 8,0 m, ir bezspiediena. Ūdeņus samērā plaši izmanto
ūdensapgādei nelielās saimniecībās kaptažējot akās.
Pamatojoties uz 2004.gada Valsts ģeoloģijas dienesta informācijas, Eglaines
pagasta teritorijā izdevās identificēt tikai 23 izurbtie urbumi (sk.tabulu un pielikumu).
Pārsvarā tiek izmantoti Augšdevona Gaujas nogulumu ūdens horizonti.
3.tabula
Eglaines pagasta teritorijā ierīkotu ūdens apgādes urbumu raksturojums pēc ūdens
horizonta
(pēc Valsts ģeoloģijas dienesta datiem uz 2004.g.)

Kvartāra
(Q)

Ūdens ņemšanas horizonts
Devons (D)
Vidusdevona
Vidusdevona
Burtnieku
Arukilas un Vidusdevona
Augšdevona
svīta +
Burtnieku
Burtnieku
Gaujas
Augšdevona
svīta
svīta (D2 br)
svīta (D3 gj)
Gaujas svīta
(D2 ar+ br)
(D2 br + D3 gj)
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1

1

7

5

9

23

Gaujas ūdenshorizontu kompleksa virsmas ieguvuma dziļus pagasta teritorijā ir
mainīgs. Īpaši izteikti tas svārstās pie Eglaines ciema – no 50 metriem ziemeļdaļā līdz
125 metriem dienvidos. Pagasta austrumu daļā virsmas dziļums ir 75 metri.
Gandrīz visi pagasta teritorijā esošie urbumi ir dziļi – 132-190 m. Mazākais dziļums
ir Kvartāra ūdenshorizontu kompleksa virsmā – 75 metri (Nr. 20715, f. "Upmali" (3 km
uz DA no Subates). Tomēr arī Augšdevona Gaujas svītas urbumam Nr.13551 (Eglaines
pag. Baltmuižā) ir neliels dziļums – 90 metri. Dziļākais urbums (190 m) pagasta teritorijā
Nr.20718 (f. "Neiguti") ierikots Burtnieku ūdens horizontā pie pašas pagasta
dienvidaustrumu robežas.
Vecākais urbums reģistrēts 1956.gadā (Nr. 13551 - Eglaines pag. Baltmuižā) un tas
ir orientēts uz Augšdevona Gaujas ūdens horizontiem. 20.gadsimta 50.-60.gg. ika ierīkota
lielāka daļa no reģistrētiem urbumiem. Daudzi urbumi patlaban netiek izmantoti - atstāti
rezervē vai likvidēti.
Ūdeni vāji caurlaidīgo iežu slānis, kas pārklāj Gaujas ūdenshorizontu kompleksu, ir
50 metru biezs. Tā biezums pieaug līdz 75 metriem uz dienvidiem no Eglaines ciema.
Lielākā pagasta teritorijas daļā iežu virskārta pietiekoši labi aizsargā pazemes
ūdeņus no virszemes difūza piesārņojuma infiltrācijas – tie ir iecirkni ar zemu iežu
virskārtas caurlaidību (māls, aleirīts, smilšmāls, mālsmilts) un augstu augsnes absorbcijas
spēju (mālaina, un aleirītiska augsne), kas liek piesārņojumam aizturēties augsnē. Toties
iecirkņi ar smilšaino sastāvu - augsta iežu virskārtas caurlaidība un vidēja un zema
augsnes absorbcijas spēja – plaši sastopami pagasta teritorijā. Tieši tādā areālā atrodas
Eglaines ciems un tā apkārtne – areālā, kur ir izvietoti visvairāk lietoti pagasta teritorijas
urbumi. Tas nozīme, ka tieši šīm urbumiem jānodrošina īpaša ūdens resursu aizsardzība.
Pēc Valsts ģeoloģijas dienesta datiem pagasta teritorijas dienvidaustrumu daļā
(starp Eglaines ciemu un Lustbergas ezeru) arodas areāls, kur dabīgos apstākļos
infiltrācija ir neiespējama, jo šajā zonā pastāv augšupejoša pazemes ūdens plūsma.
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10.7.2.Virszemes ūdeņi
Virsūdens objekti Eglaines pagasta teritorijā aizņem 2% no pagasta teritorijas
kopplatības.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.858 „Noteikumi par
virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un
antropogēno slodžu noteikšanas kartību” (19.10.2004.) Valsts ģeoloģijas dienesta
teritoriālās struktūrvienības upju baseinu pārvaldes iedala upes, ezerus, piekrastes un
pārejas ūdeņus virszemes ūdens objektos un nosaka katra ūdens objekta tipu.
Upju baseinu apgabals
Atbilstoši LR Ūdens apsaimniekošanas likumam Eglaines pagasta teritorijā esošie
virszemes ūdens objekti ietilpst gan Daugavas baseina apgabalā, gan Lielupes baseina
apgabalā (sk. 3.attelu). Līdz ar to, veicot Eglaines pagasta teritorijas apsaimniekošanu,
jāņem vērā apsaimniekošanas plānus, kuri izstrādāti gan Daugavas baseinam, gan
Lielupes baseinam (pašlaik ir izstrādāti - Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas
plāns (2003) un Lielupes baseina apsaimniekošanas plāns (Situācijas analīze. 2001.)).
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6. attēls. Latvijas upju baseinu apgabalu shēma

Daugavu un tās baseina upes ar ūdeni lielā mērā nodrošina nokrišņi. Daugavas
baseina hidroloģiskā režīma raksturīgākās īpatnības ir augsti un ilgstoši pali, vasaras rudens lietus uzplūdumi un pazemināti līmeņi vasaras un ziemas mazūdens periodos.
Svarīga nozīme Daugavas baseina ir arī pazemes pietecei. Mazūdens periodos
pazemes pietece vidēji dod 30-36% no kopējās gada noteces.
Eglaines pagasta rietumu puse ietilpst vēl vienas lielas Latvijas upes baseina
apgabalā - Lielupes baseina apgabalā (sk.kartes grafiskaja daļā). Lielupe ir lielākā
Zemgales upe. Tā veidojas lejpus Bauskas, satekot Mēmelei un Mūsai. Jau satecē tā ir 90
m plata ar ūdeņiem bagāta upe. No Bauskas līdz Mežotnei tā plūst pa senleju, kas
izveidojusies dolomītos. Lejpus Mežotnes ieleja paplašinās. Upe lēnām plūst pa
Zemgales līdzenumu un Piejūras zemieni. Pavasarī, veidojoties ledus sastrēgumiem,
Lielupe parasti iziet no krastiem, applūdinot lielas lauksaimniecības zemju platības.
Intensīvu nokrišņu rezultātā plūdi iespējami arī vasarā. Lielupes sateces baseina
kopplatība ir 17600 km², no tā Latvijā atrodas 8800 km². Lielupes sateces baseinā ir ļoti
blīvs upju tīkls. Lielupē ietek vairāk kā 250 pieteku.

Lielbaseins
Latvijas Republikas teritorija ir sadalīta 20 lielbaseinos. Eglaines pagastā ir
pārstāvēti 3 šādu lielbaseinu ūdensobjekti:

•

Lielupes upju baseina apgabalā:
Nemunas baseins (Nemuna ietek Baltijas jūrā Lietuvas teritorijā,
bet dēļ tā teritoriālā izvietojuma Latvijas Republikas teritorijā tās
baseins ir pievienots Lielupes upju baseina apgabalam);
Lielupes baseins;

•

Daugavas upju baseina apgabalā:
Daugavas augšgals.

•

Eglaines pagastā teritorijas ūdensobjekti gandrīz precīzi uz pusēm sadalās starp
Daugavas augšgala baseinu un Lielupes apgabala baseinu (sk.3.attēlu).
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Eglaines pagasta upju ūdensobjekti
Pēc Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2005.gada datiem Eglaines
pagastā ir pārstāvēts 2 upju baseinu apgabala upju ūdensobjekts (sk. karti un 4. tabulu) –
viens Daugavas augšgala baseina (D491) un otrs no Lielupes apgabala baseina (L178).
4.tabula
Eglaines pagasta teritorijas upju ūdensobjekti
(pēc Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2005.gada datiem)
Upju baseinu apgabali

Ūdensobjekta
kods

Lielupes upju baseina apgabals:

L178

Daugavas upju baseina apgabals:

D491

Administratīvā teritorija
(Daugavpils rajona robežās)
Subates pilsēta ar lauku teritoriju,
Eglaines pagasts,
Ilūkstes novada Bebrenes pagasta
pārvalde
Ilūkstes novada Šēderes pagasta
pārvalde,
Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta
pārvalde,
Ilūkstes novada Bebrenes pagasta
pārvalde,
Ilūkstes novada Ilūkstes pilsēta,
Sventes pagasts,
Eglaines pagasts

Eglaines pagasta upju tipi
Pavisam Latvijā noteikti 6 upju tipi, no tiem 2 ir sastopami Eglaines pagasta
teritorijā (sk.5. tabulu un karti):
5.tabula
Eglaines pagasta upju tipi
(pēc Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2005.gada datiem*)
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Tipa nosaukums

Upju ūdensobjekti
Lielupes
Daugavas
apgabalā
apgabalā

Upju
ūdensobjektu
skaits

1.tips
L178
1
Ritrāla tipa maza upe
4.tips
Vidējas upes Potomāla tipa vidēja
D491
1
upe
* “Upju baseinu apgabalu raksturojums. Antropoģēno slodžu uz pazemes un virszemes
ūdeņiem vērtējums. Ekonomiskā analīze”(Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra,
2005.g.)
Mazas upes

Katram konkrētajam Latvijas upju tipam ir noteikti dabiskā stāvokļa raksturojošie
rādītāji, līdz ar ko var norādīt Eglaines upju tipu etalonstāvokļa pazīmes (sk. 6. tabulu).
6.tabula
Eglaines pagasta upju tipu dabisko stāvokli raksturojošie rādītāji
(pēc Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2005.gada datiem*)
Indikatīvie rādītāji
1. Bioloģiskās kvalitātes rādītāji
1.1. Ūdens flora
1.1.1. Makrofīti
Spoguļ-virsmas aizaugums (%)
Sugu sastāvs

Indikatorsuga Potomogeton alpinu
1.2. Bentisko bezmugurkaulinieku fauna
Saprobitātes indekss
1.3. Zivju fauna
Šenona indekss
Dabiski raksturīgo sugu skaits

Tips – 1
Strauja ritrāla tipa
mazā upe

Nekad nepārsniedz
30%
Hildebrandia
rivularis, Fontinalis
antipyretica,
Amblystegium
riparium
Potamogeton
alpinus
ir

Tips - 4
Lēna potamāla
tipa vidējā upe

5 – 30%
Potamogeton
praelongus,
P.lucens, Sium
erectum,

nav

1,0 -1,5

1,3 – 1,8

0,5 – 1,1
>2 no raksturīgajām
sugām: Salmo
trutta, Lampetra
spp., Phoxinus
phoxinus,

0,5 – 1,6
>5 no raksturīgajām
sugām: Gobio
gobio, Phoxinus
phoxinus,
Noemacheilus
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Vecuma struktūra
Jūtīgo sugu klātbūtne
Anomāliju, saslimšanu un parazītu līmenis
(%)
3.Ķīmiskie un fizikāli – ķīmiskie rādītāji
3.1. Vispārējie elementi
Skābekļa nosacījumi
Izšķīdušais skābeklis, (mg/l) (minimālā
koncentrācija)
BSP5 (mg/l)
Biogēnie elementi
Pkop (mg/l)
Nkop (mg/l)
N-NH4 (mg/l)

Noemacheilus
barbatulus
Tipiska
Vismaz 2 no:
Lampetra spp.,
Salmo trutta

barbatulus, Cottus
gobio, Esox lucius
Tipiska
Vismaz 1 no: Esox
lucius, Alburnoides
bipunctatus

<2%

<2%

>8

>7

<2,0

<2,0

<0,04
<1,5
0,09

<0,06
<2
<0,16

* pēc “Upju baseinu apgabalu raksturojums. Antropoģēno slodžu uz pazemes un
virszemes ūdeņiem vērtējums. Ekonomiskā analīze” (Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūra, 2005.g.)

Ūdensteces
Dažāda garuma un rakstura ūdensteces ļoti bagāti pārstāvētas pagasta teritorijā,
pārsvarā tās ir mazas upes, upītes un strauti. (sk.7;8.tabulas).
7.tabula
Lielākās Eglaines pagasta upes
(uz VZD datu pamata)

Upes nosaukums

Līčupe (Prode)

Administratīvās
teritorijas, kuras
ta šķērso
Daugavpils rajona
robežās
Ilūkstes novads,
Eglaines pagasts,
Subate ar lauku
teritoriju

Ietekas vieta

Kopējais
garums, km

10

Kreuna
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Kreuna

Eglaines pagasts

Eglaine

Ilūkstes novads,
Eglaines pagasts

6 (Latvijas
teritorijā)
10

Sartu ezers
Ilūkste

8.tabula
Eglaines pagasta ūdensteces
Upes nosaukums

Atrašnās vieta pagasta teritorija

Līčupe (Prode)
Kreuna

Veido pagasta ZR robežu, ietek Kreunā

Pļentauku upe

ZR, ietek Kreunā netālu no Līčupes ietekas
Šķērso pagasta vidusdaļu netālu no Kamiņčas
ezera
Iztek cauri Eglaines ciemam tieši austrumu
virzienā šķērso pagasta robežu ar Ilūkstes
novada Pilskalnes un Šēderes pagastiem
Tek no ziemeļiem no Eglaines ciematā un
ietek Eglaines upē
Pagasta vidusdaļā, aiztek uz Lietuvas
Republiku
Ņem sākumu un ietek Lustbergas upītē starp
Zeļonkas un Lustbergas ezeriem

Biķernieku upe
Eglaine
Lašupīte
Urga
Leone
Lustbergas upīte
Soma upīte
Jermulišku upīte
Sviļu upīte
Baltmuižas upīte
Annmuižas upīte
Garāspļavas strauts
Kalnišku strauts

ZR, netālu no robežas ar Subates pašvaldību

Savieno Lustbergas ezeru un Eglaines upi
Pagasta vidusdaļā, tuvāk augšējai robežai,
netālu no Zvejnieku kalna
Tec cauri Kaminčas ezeram pagasta vidusdaļā
un veido fragmentu no pagasta robežas
Savieno Sviļu ezeru un Annmuižas upīti netalu
no Baltmuižas
Savieno Baltezeru un Annmuižas upīti netalu
no Baltmuižas
Izteka uz Latvijas-Lietuvas robežas, tek garām
Annmuižas purvam un ietek Eglainē netālu no
Annmuižas
Ietek Stepanova dīķī starp Eglaini un
Baltmuižu
Savienojās ar Lašu strautu starp Eglaini un
Baltmuižu
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Ietek Stepanova dīķī starp Eglaini un
Baltmuižu
Tek gar Eglaines ciema dienvidu robezu un
ietek Eglainē
Eglaines ciema tuvumā ietek Mukāna upītē

Lašu strauts
Mukāna upīte
Goģa upīte

KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS:
Ar Lietuvas Republiku:
• Kreuna, Ugra, Annmuižas upīte
Ar Subates pilsētas pašvaldību:
• Kreuna, Līčupe
Ar Ilūkstes novada Bebrenes pagastu:
• Biķernieku upe, Jermulišku upe, Soma upīte, Lašupīte
Ar Ilūkstes novada Pilskalnes pagastu:
• Lašupīte, Eglaine
Ar Ilūkstes novada Šēderes pagastu:
• Eglaine

Ūdenskrātuves
Ūdenskrātuvju pagasta teritorijā ir samērā daudz. Tās nav lielas un sastopamas
lielākā daudzumā pagasta teritorijas austrumu pusē.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu
tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas
kartību” (19.10.2004.)
Publisko ezeru pagasta teritorijā nav. Toties ezeru apsaimniekosanas iespējas ir ļoti
plašas. LVA (tagad – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra) Ezeru pasēs
ir dotas dažādas Eglaines teritorijā (vai tai pieguļošo) ezeru izmantošanas rekomendācijas
sk. 9.tabulu un kartes).
9.tabula
Eglaines pagasta ezeru izmantošanas rekomendācijas
(pēc LVA Ezeru pasu datiem)
Izmantošanas veids

Ūdenstilpes nosaukums
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Atpūtai:
Apūdeņošana:
Sporta makšķerēšana:

Lustbergas
Pabērzu
Sviļu
Baltezers
Kaminčas
Baltezers
Lustbergas
Pabērzu
Sviļu

Dažu Eglaines pagasta ezeru īss raksturojums (pēc www.ezeri.lv datiem):
Baltezers
Spoguļa laukuma platība
Hidroloģiskais režīms
Vidējais dziļums
Maksimālais dziļums
Tilpums
Lielbaseins
Sateces baseina platība

19,6 ha
caurteces
3,2 m
6,4 m
0,63 milj.m³
Daugava
1,2 km²

Kazimirvaldes (Kazimirvāles) ezers
Spoguļa laukuma platība
Izcelsme
Hidroloģiskais režīms
Vidējais dziļums
Maksimālais dziļums
Tilpums
Lielbaseins
Sateces baseina platība

16 ha
subglaciālais
notece
6,3 m
10,3 m
10,03 milj.m³
Nemūna
1,2 km²

Lustbergas ezers
Spoguļa laukuma platība
Hidroloģiskais režīms
Vidējais dziļums
Maksimālais dziļums
Tilpums
Lielbaseins

19,7 ha
caurteces
3,6 m
11,3 m
0,7 milj.m³
Daugava
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Sateces baseina platība

8,1 km²

Pabēržu ezers
Spoguļa laukuma platība
Hidroloģiskais režīms
Vidējais dziļums
Maksimālais dziļums
Tilpums
Lielbaseins
Sateces baseina platība

16 ha
caurteces
4,6 m
12,6 m
0,74 milj.m³
Daugava
2,4 km²

Sviļu ezers
Spoguļa laukuma platība
Izcelsme
Hidroloģiskais režīms
Vidējais dziļums
Maksimālais dziļums
Tilpums
Lielbaseins
Sateces baseina platība

31,8 ha
subglaciālais
notece
3,7 m
7,3 m
1,17 milj.m³
Daugava
7,8 km²

Prodes ezers
Spoguļa laukuma platība
Hidroloģiskais režīms
Lielbaseins
Iztek

1,4 ha
caurteces
Nemūna
Strauts uz Kreunu

Sūnāklis ezers
Spoguļa laukuma platība
Lielbaseins

1,1,ha
Daugava

Zeļonkas ezers
Spoguļa laukuma platība
Lielbaseins

2 ha
Daugava

Kaminčas ezers
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Spoguļa laukuma platība
Hidroloģiskais režīms
Vidējais dziļums
Maksimālais dziļums
Lielbaseins
Iztek

27,6 ha
caurteces
2,5 m
4,2,m
Nemūna
Strauts uz Ugru

Goģa ezers
Spoguļa laukuma platība
Hidroloģiskais režīms
Maksimālais dziļums
Lielbaseins

1,7 ha
beznoteces
2,2 m
Daugava

Peldūdeņi
Pašlaik Eglaines pagastā nav LR MK 11.08.1998. noteikumu Nr.300 ”Pelkdvietu
iekārtošanas un higiēnas noteikumi”nosacījumiem atbilstošu peldvietu. Tomēr nākotnē
šādas vietas varētu būt ierīkotas Sviļu ezera krastā, kā arī dažu citu pagasta ūdensobjektu
teritorijā (sk.karti).
KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS:
Ar Lietuvas Republiku - Pabēržu ezers
Ar Ilūkstes novada Bebrenes pagastu - Kamiņčas ezers
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10.8.MĒŽI
10.8.1.Vispārējais raksturojums
Daugavpils rajons ir vērtējams kā vidēji mežains – meži aizņem 36% no teritorijas
kopplatības, toties Eglaines pagastā meža zemes platība sastāda tikai 29% no pagasta
kopplatības (sk.10.tabulu).

10.tabula
Eglaines pagasta meža zemju platība
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem)

Mežs, ha

Meža zemes
kopā, ha

Meža zemju
kopplatība
attiecībā pret
pašvaldības
kopplatību, %

2250,6

2319,3

29
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11.tabula
Eglaines pagasta lielākie meža masīvi
Meža masīva nosaukums
Šķutes mežs
Biķernieku mežs
Ecētāju mežs
Červonkas mežs
Jermulišku mežs

Platība, ha
304
112
118
86
133

12.tabula
Eglaines pagasta meža zemes sadalījums pa zemes kategorijām
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem)
Meža
iedalījums

Mežs

Purvi

Lauces

Pārplūstoši
klajumi

Valsts
Pārējie
Kopā

1025,7
1224,9
2250,6

3,0
3,9
6,9

22,7
2,0
24,7

27,1
0,4
27,5

Zem
infrastruk
tūras
objektiem
9,4
0,2
9,6

Kopā
1087,9
1231,4
2319,3

Darbību Daugavpils rajona meža teritorijās pārvalda Valsts meža dienesta
Daugavpils virsmežniecība, kuras funkciju veikšanu Eglaines pagasta teritorijā nodrošina
Sventes mežniecība.

10.8.2.Mežu sadalījums pēc īpašuma piederības
Meža zemes var piederēt gan valstij, gan pašvaldībai, gan privātpersonai, gan juridiskai
personai. Līdz ar to mežus un meža zemes sadala 2 pamatkategorijās: valsts un pārējie.
Valsts mežus Eglaines pagastā apsaimnieko VAS „Latvijas valsts meži”
struktūrvienība –Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes mežu iecirknis.
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7.attēls. “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības iecirkņu robežas
Valsts meži veido mazāko daļu - 47% no Eglaines pagasta mežu kopplatības (sk.tabulu)
un kopumā valsts meza platības pagastā aizņem 1118,5 ha ( pēc VAS „Latvijas valsts meži”
datiem uz 2004.gada beigām), kuros skuju audzes aizņem 524,3 ha.
13.tabula
Eglaines pagasts meža zemju platība
(pēc VMD datiem uz 2004.gadu)
Meža zemju iedalījums
Valsts,
ha

% no meža
zemju
kopplatības
1087,9
47

Pārējie,
ha

% no meža Kopā, ha
zemju
kopplatības
1231,4
53
2319,3
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10.8.3.Meža augšanas apstākļu tipi
Gandrīz visi Eglaines pagasta meži - 81% no pagasta meža kopplatības - ir
sausieņi (sk. tabulu). No šī meža augšanas apstākļu tipa izceļas vēris (49% no šo meža
tipu kopplatības). Pārejās grupas pārstāvētas vāji. No tām nedaudz lielākas platības
aizņem purvaiņu grupa (8% no pagasta meža kopplatības) un slapjaiņi (6% no pagasta
meža kopplatības).
14.tabula
Eglaines pagasta meža augšanas apstākļu tipa grupas un tipi
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem)
Meža augšanas apstākļu tipa
grupa un tips
Mežaudzes uz sausām
minerālaugsnēm:
sils
mētrājs
lāns
damaksnis
vēris
gārša
Sausieņi kopā:
Mežaudzes uz slapjām
minerālaugsnēm:
grīnis
slapjais mētrājs
slapjais damaksnis
slapjais vēris
slapjā gārša
Slapjaiņi kopā:
Mežaudzes uz slapjām kūdras
augsnēm:
purvājs
niedrājs
dumbrājs
liekņa
Purvaiņi:
Mežaudzes uz nosusinātām
minerālaugsnēm:
viršu ārenis

Platība, ha

2,2
1,9
171,8
428,5
857,2
274,0
1735,6
0
1,9
43,8
48,8
33,9
128,4
4,8
36,2
124,7
12,4
178,1
0
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mētru ārenis
šaurlapju ārenis
platlapju ārenis
Āreņi kopā:
Mežaudzes uz nosusinātām
kūdras augsnēm:
viršu kūdrenis
mētru kūdrenis
šaurlapju kūdrenis
platlapju kūdrenis
Kūdreņi kopā:
KOPĀ:

0
23,1
6,6
29,7
3,3
0
39,7
24,2
67,2
2139,0

10.8.4.Koku sugas
Eglaines pagastā mīkstie lapu koki aizņem lielākas meža platību, nekā citu sugu
koki - 55% no mežaudzes (sk. 15.tabulu). Skujkoku mežaudzes sastāda 40% no pagasta
mežaudzes kopējās platības.
15.tabula
Koku sugas Eglaines pagasta mežu platībās
(pēc VMD datiem uz 2004.gadu)
Koku suga
Priede
Egle
Skujkoki kopā
Bērzs
Melnalksnis
Apse

Mežaudžu platība, ha Koksnes krāja, m³
137,4
707,5
844,9
448,5
139,5
250,8
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38533,0
118314,0
156847,0
82881,0
26304,0
60969,0
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Baltalksnis
Liepa
Citi mīkstie lapu koki
Mīkstie lapu koki kopā
Ozols
Osis
Citi cietie lapu koki
Cietie lapu koki kopā
Mežaudze
Izcirtumi
Iznīkusi audze
Bojāta audze

336,6
3,2
1,1
1179,7
14,1
93,1
7,2
114,4
2139,0
102,8
6,0
2,8

57171,0
524,0
61,0
227910,0
3077,0
15703,0
318,0
19098,0
403855,0

Eglaines pagastā valdošā koku suga ir egle (29% no visas pagasta teritorijas
mežaudzes koksnes krājas), bet arī bērzam (21%), apsei (15%) un baltalksnim (14%) ir
ievērojama vieta pagasta mežu koksnes krājas veidošanā.

10.8.5.Koksnes resursi
16.tabula
Eglaines pagasta koksnes krāja
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem)

Koku suga
Priede
Egle
Skujkoki kopā
Bērzs
Melnalksnis
Apse
Baltalksnis
Liepa

Koksnes
krāja, m³

% no pagasta
mežu krājas
apjoma

38533,0
118314,0
156847,0
82881,0
26304,0
60969,0
57171,0
524,0

10
29
39
20,5
6,5
15
14
0,1
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Citi mīkstie lapu koki
Mīkstie lapu koki kopā
Ozols
Osis
Citi cietie lapu koki
Cietie lapu koki kopā
Mežaudze kopā:

61,0
227910,0
3077,0
15703,0
318,0
19098,0
403855,0

0,02
56
0,8
4
0,08
5

Eglaines pagasta mežu krājas lielāku daļu sastāda mīksto lapu koku krāja
(sk.17.tabulu).
17.tabula
Koku ciršana Eglaines pagastā rajona mežos 2003.gadā
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem)
Meža
iedalījums

Valsts:

Pārējie:

Kopā:

Cirtes veids
Kailcirte
Cirte pēc sanitārā atzinuma
Kopā galvenā cirte
Kopšanas cirte
Nelikumīga cirte
Visas cirtes kopā
Kailcirte
Cirte pēc sanitārā atzinuma
Kopā galvenā cirte
Kopšanas cirte
Citas cirtes
Visas cirtes kopā
Kailcirte
Cirte pēc sanitārā atzinuma
Kopā galvenā cirte
Kopšanas cirte
Citas cirtes
Nelikumīga cirte
Visas cirtes kopā

Izcirtā apjoma
platība, ha
7,5
3,1
10,6
91,4
4,5
106,5
16,5
1,2
17,7
15,8
0,4
33,9
24,0
4,3
28,3
107,2
0,4
4,5
140,4

Izcirtais
apjoms, m3
2372,0
437,0
2809,0
1416,0
13,0
4238,0
3340,0
162,0
3502,0
291,0
35,0
3828,0
5712,0
599,0
6311,0
1707,0
35,0
13,0
8066,0

Pēc tabulas var redzēt, ka 2003.gadā izcirtā apjoma platība kopumā sastādīja tika
7% no visa pagasta meža platībām, kas ir nedaudz lielāks par vidējo rādītāju rajona
mežsaimniecībā. 2003.gadā iegūtā krāja sastādīja 2% no visiem pagasta krājas resursiem.
Lielākā krāja tika iegūta no skuju kokiem, pārsvarā no eglēm (33% no visas iegūtās
krājas) valsts mežos (76% no visa izcirstā apjoma kopplatības); no lapu kokiem prioritāte
tika dota apsēm. Galvenai cirtei – koksnes galvenās ražas ievākšanai mežaudzē – tiek
organizēta pārsvarā ārpus valsts mežu platību. Vadošais cirtes veids – kailcirte. Arī
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nelikumīgā cirte (cirtei bez ciršanas apliecinājuma saņemšanas vai neievērojot normatīvo
aktu prasības) pastāv pagasta mežos. 2003.gadā tā bija fiksēta valsts mežos

10.8.6. Meža zemes un meža platības ar mežsaimnieciskās darbības
aprobežojumiem.
Vides aizsardzības nolūkos dažās meža zemēs un meža platībās ir aizliegta
mežsaimnieciskā darbība, galvenā cirte un kopšanas cirte, galvenā cirte vai kailcirte.
Pamatā tas attiecās uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un īpaši aizsargājamajiem
meža iecirkņiem, kur līdztekus mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, noteikti arī
cita veida saimnieciskās darbības aprobežojumi.
18.tabula
Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumu
veidi Eglaines pagasta mežos
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem)
Meža
iedalījums
Valsts
Pārējie
Kopā

Aprobežoju
ma veids
Mežsaimniec
iskā darbība
Kailcirte
Galvenā
cirte
Mežsaimniec
iskā darbība
Galvenā
cirte
Kailcirte

Meža
zemju
platība

Meža
zemju
platība,
%

Pavisam
meža
zemes

Meža
platība

Meža
platība,
%

Pavisam
mežs

43,0
38,6

4,0
3,5

1087,9
1087,9

43,0
37,5

4,2
3,7

1025,7
1025,7

2,3

0,2

1231,4

2,3

0,2

1224,9

43,0

1,9

2319,3

43,0

1,9

2250,6

2,3
38,6

0,1
1,7

2319,3
2319,3

2,3
37,5

0,1
1,7

2250,6
2250,6
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10.8.7.Meža zemes transformācija
Gan meža zemes transformācija, gan citu veidu zemes platību transformācija par mežu
pagastā notiek pagaidām ļoti pasīvi. Arī valsts mežu teritorijās nav plānota zemes transformācija
vai zemes lietošanas mērķa maiņa. Tomēr dažās anketās, kura tika saņemtas no iedzīvotājiem
teritorijas plānojuma izstrādāšanas gaitā, ir izteikta vēlme apmežot lauksaimniecībā izmantojamo
zemi.

10.8.8.Meža atjaunošana.
Eglaines meža pagasta platībās pastāv tāds apsaimniekošanas veids kā meža
atjaunošana (sk.19.tabulu).
19.tabula
Meža atjaunošana Eglaines pagasta mežos 2003.gadā
(uz 2004.gadu pēc VMD datiem)
Meža iedalījums
Valsts

Pārējie

Kopā

Suga
Egle
Egle
Apse
Apse
Egle
Egle
Bērzs
Bērzs
Apse
Apse
Baltalksnis
Baltalksnis
Egle
Egle
Bērzs
Bērzs
Apse
Apse
Baltalksnis
Baltalksnis

Atjaunošanas veids
Mākslīga
Kopā
Dabiskā
Kopā
Mākslīga
Kopā
Dabiskā
Kopā
Dabiskā
Kopā
Dabiskā
Kopā
Mākslīga
Kopā
Dabiskā
Kopā
Dabiskā
Kopā
Dabiskā
Kopā
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Kopā, ha
2,6
2,6
7,0
7,0
1,0
1,0
1,8
1,8
7,3
7,3
0,4
0,4
3,6
3,6
1,8
1,8
14,3
14,3
0,4
0,4
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10.8.9.Meža zemes platību ugunsbīstamība
Meža ugunsbīstamība ir atkarīga no meža augšanas apstākļu tipa, meža vecuma,
koku sugas, zemsegas, paaugas, pameža un pielūžņojuma. Mežus pēc to ugunsbīstamības
iedala piecās klasēs. I un II klases meži ir sevišķi ugunsbīstami un prasa speciālu
uzmanību organizējot mežu apsardzību pret ugunsgrēkiem. Šajos mežos ir vislielākā
degamība vai aizdegšanās iespēja, kas atkarīga no mežu apmeklētības, pilsētu, apdzīvotu
vietu, dzelzceļu un ceļu tuvumā. Diemžēl, tieši šādu mežu Eglaines pagastā ir ievērojami
daudz un to platība ir starp lielākām rajonā un pat reģionā (sk.tabulu).
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20.tabula
Eglaines pagasta meža platību sadalījums ugunsbīstamības klasēs, ha
(pēc VMD datiem uz 2004.gada aprīļi)

Ugunsbīstamības
klases un to
raksturojums:

Meža platība, ha
% no pagasta meža
kopplatības
% no rajona
attiecīgās klases
mežu kopplatības

1. klase
Ugunsbīstamība
paaugstināta:
visas skujkoku
jaunaudzes un
priežu audzes sila
augšanas apstākļu
tipos

2. klase
Ugunsbīstamība
augsta:
priežu audzes
mētrājā un lapu
koku audzes sila
augšanas apstākļu
tipos

85,0

4,1

3. klase
Ugunsbīstamība
vidēja:
egļu un lapu koku
audzes mētrājā ,
priežu un egļu
audzes damakšņa
un vēra augšanas
apstākļu tipos,
priežu audzes
mitrās, nosusinātās
minerālaugsnēs un
nosusinātās kūdras
augsnēs, sūnu purvi
595,6

4

0,2

27

34

31

4

0,1

2

4

2
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4. klase
Ugunsbīstamība
zema:
egļu audzes gāršā,
priežu audzes un
pielūžņoti izcirtumi
uz pārpurvotām un
slapjām
minerālaugsnēm,
priežu audzes
slapjās kūdras
augsnēs
763,3

5. klase
Ugunsbīstamība
ļoti zema:
egļu un lapu koku
audzes pārpurvotos
augšanas apstākļu
tipos un slapjās
minerālaugsnēs,
baltalkšņu un
melnalkšņu audzes
visos augšanas
apstākļu tipos, kā
arī zāļu un pārejas
purvi
697,9
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10.8.10.Meža infrastruktūra.
Pēc VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības definējuma,
meža infrastruktūru veido:
• meža ceļi;
• meliorācijas grāvji;
• stigas.
Pēc Dienvidlatgales mežsaimniecības informācijas uz 2004.gada beigām
2007.gadā ir plānots ierīkot atpūtas vietu pie Kazimirvaldes ezera – ar soliņiem, galdiņu,
atkritumu tvertni. To varēs izmantot gan tūristi, gan mednieki, kuru formējumiem tiek
iznomātas pagasta teritorijas valsts mežu platības.
Meža ceļu infrastruktūras attīstību „Latvijas valsts meži” plāno tā, lai vidējais
pievešanas attālums līdz ceļam no meža nogabala nepārsniegtu 800 m.
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10.9.PURVI
Purvi aizņem 1,8% no visas Eglaines pagasta teritorijas, jeb 0,4% no pagasta
meža zemju kopplatības.
Pēc Valsts zemes dienesta datiem lielākā daļa purvu pagastā atrodas zemēs, kuras
ir piešķirtas izmantošanai lauksaimniecībā - 133,3 ha jeb 91% no visu purvu zemju
platības.
Purvu areāli biežāk sastopami pagasta rietumu puses ziemeļu daļā. Izteikti liels
purvs atrodas pagasta teritorijas austrumu pusē uz robežas ar Lietuvas republiku –
Annmuizas purvs, kas nodrošina veselas virknes pagasta upīšu un strautu hidroloģiju.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI:
• Noteikt aizsargjoslas ap pagasta teritorijas purviem, kuru platība pārsniedz 10
hektārus.
TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS:
•
•

Precizēt pagasta teritorijas kūdras atradņu krājumus.
Precizēt pagasta teritorijas purvu robežas.

KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS:
Ar Lietuvas Republiku:
• Annmuižas purvs
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10.10.DABAS TERITORIJAS AR ĪPAŠĀM AIZSARDZĪBAS
PAZĪMĒM
10.10.1.Valsts nozīmes aizsargājamie dabas pieminekļi
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Eglaines pagastā ir pārstāvētas ar dabas
pieminekļiem. Valsts nozīmes aizsargājamo dabas pieminekļu statuss Eglaines pagastā ir
noteikts dažiem dižkokiem. Pēc Latvijas Vides aģentūras informācijas sistēmas datiem uz
2004.gada decembri Valsts uzskaitē un aizsardzībā atrodas 17 koki. Pārsvarā tās ir tādas
sugas, kā ozols (sk.21.tabulu).
21.tabula
Eglaines pagasta dižkoku sadalījums pa sugām
(pēc Latvijas Vides aģentūras informācijas sistēmas datiem uz 2004.gada decembri)
Suga
Parastais ozols
Parastā liepa
Parastā priede
KOPĀ:

Skaits
14
1
2
17

22.tabula
Eglaines pagasta dabas pieminekļu saraksts: dižkoki
(pēc Latvijas Vides aģentūras informācijas sistēmas datiem uz 2004.gada decembri)
ID

Suga

1690

Parastais ozols

1691

Parastais ozols

1692

Parastais ozols

1695

Parastais ozols

1696

Parastais ozols

1697

Parastais ozols

Atrašanās vieta
Apkārtmērs
Lašu parkā aug klajā
4.25
vietā parka malā
Ceļš no Kazimirvaldes uz
Eglaines pusi 800m ceļa
4.22
labajā pusē uz lauka
150m NE no krūmu
mājas, 150m S no Lustu
4.37
fermas, uz lauka
400m N no Igauņu mājas
4.33
uz lauka gravas malā
300m uz S no Gaitnieku
mājas (vecās kartēs
4.14
Daugavieši), meža malā
800m E no Plūmju māju
4.6
grupas
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Augstums
24
18
15
22
18
21
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1698

Parastais ozols

1699

Parastais ozols

1700

Parastais ozols

1701

Parastais ozols

1702

Parastais ozols

1703

Parastais ozols

1704

Parastais ozols

1705

Parastais ozols

1706

Parastā liepa

1693

Parastā priede

1694

Parastā priede

400m E no Plūmju māju
grupas, uz lauka
700m NW no Igauņu
mājas, uz lauka
100m W no Gaitnieku
mājas (vecajā kartē
Daugavieši), uz lauka
Lustberģe ciems, 400m
W no Gundegu mājas,
gravā Pabērzu strauta
kreisajā kraujas nogāzē.
Lustberģes ciems, 300m
W no Gundegu mājas,
gravā krūmājā.
150m uz E no Viesturu
mājas, uz lauka
100 m uz S no Vagulānu
mājam, uz lauka
Lustberģes ciems, W no
Gundegu mājas, Pabērzu
strauta kreisajā pusē,
pašā krastā
Ceļa malā no Upenājiem
uz Vagulāniem 600m
kreisajā pusē, 40m N no
bijušās mājvietas, uz
lauka liepu rindas N galā
300m NW no Silmaču
mājas, uz lauka
uzkalniņa virsotnē
250m S no Liepnieku
mājas, 10m uz N no
Latvijas-Lietuvas
robežas, pretī 1380
Lietuvas valsts
robežstabs

4.69

21

4.74

22

4.83

19

4.98

25

5.25

27

4.22

12

5.95

19

4.21

24

4.28

24

2.97

11

4.4

17
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10.10.2.Meža teritorijas ar īpašam aizsardzības pazīmēm.
Īpaši aizsargājamās teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā
valsts aizsardzībā. Tabula satur informāciju par nozīmīgākajām aizsargājamajā Eglaines
pagasta meža teritorijām, kuru izdalīšanu un aizsardzību nosaka valsts likumdošana
(sk.23.tabulu).
23.tabula
Eglaines pagasta aizsargājamās meža platības, ha
(pēc VMD datiem uz 2004.gadu)

2250,6

Valsts
meža
zemes
1087,9

Pārējās
meža
zemes
1231,4

Meža
zemes
kopā
2319,3

0,0

3,3

3,3

0,0

3,3

34,2

0,0

34,2

35,3

0,0

35,3

43,0

2,3

45,3

43,0

2,3

45,3

80,5

2,3

82,8

81,6

2,3

83,9

80,5

2,3

82,8

81,6

2,3

83,9

Aizsargājamā
teritorija

Valsts
meži

Pārējie
meži

Meži
kopā

Kopā mežs
Aizsargājamas
zonas gar ūdeņiem
Aizsargjosla ap
pilsētām
Īpaši aizsargājamie
meža iecirkņi
Kopā aizsargājamas
teritorijas
(aritm.summa)
Kopā aizsargājamas
teritorijas

1025,7

1224,9

3,3

* tabulā nav iekļauta lielākā daļa aizsargzonu gar ūdenstilpēm, ūdenstecēm un
mitrzemēm.

Īpaši aizsargājamie meža iecirkni
MK noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"
(08.05.2001.) nosaka tos iecirkņu veidus, kuriem ir saimnieciskās darbības ierobežojumi
līdz to izvērtēšanai atbilstoši mikroliegumu veidošanas kritērijiem. Pašlaik Eglaines
pagasta teritorijā ir šādi Meža valsts reģistrā reģistrēti īpaši aizsargājamo meža iecirkņu
veidi (sk.tabulu):
o meži grāvu nogāzēs;
o aizsargājami parki;
o aizsargājami meža biotopi;
o aizsargājamu dzīvnieku sugu meža biotopi.
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24.tabula
Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi Eglaines pagastā
(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 25.11.2004.)
Valsts
meža
zemes, ha

Pārējās
meža
zemes, ha

Meži gravu nogāzēs

0,0

2,1

2,1

Aizsargājami parki
Aizsargājamie meža biotopi

0,0
0,0

1,5
0,8

1,5
0,8

Aizsargājamu dzīvnieku sugu meža biotops
Kopā, ha:

43
43

0,0
4,4

43
47,4

Meža zemes
kopā, ha

Pēc VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības datiem uz
2005.gada sākumu, kā perspektīvais mikroliegums ir jau izdalīta 1 vieta Eglaines
pagasta teritorijā šādam aizsargājamām sugām:
• Melnais stārķis un Baltmuguru dzenis.

Citi meža iecirkņi ar īpašas aizsardzības pazīmēm
Eglaines pagastā tiek aizsargāti arī meža iecirkni, kuriem pamatojoties uz LR MK
noteikumiem Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”
(08.05.2001.) ir noteiktas šādas īpašas aizsardzības kategorijas:
o meža aizsargjoslas ap pilsētām (ap Ilūkstes pilsētu);
o aizsargājamās zonas gar ūdeņiem.
25.tabula
Eglaines pagasta meža iecirkņi ar īpašām aizsardzības pazīmēm,
nepieskaitot ĪAI
(pēc VMD Daugavpils virsmežniecības datiem uz 25.11.2004.)
Valsts meža
zemes, ha
Aizsargjosla ap pilsētu
Aizsargājama zona gar ūdeņiem
KOPĀ:

Pārējās
meža
zemes, ha

35,3
3,3
38,6
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0,0
0,0
0,0

Meža zemes
kopā, ha
35,3
3,3
38,6
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Pagasta teritorijas valsts mežu vertības
VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība noteica šādas dabas
vērtības Eglaines pagasta teritorijā:
• dabiskie meža biotopi, kuriem ierosināmi mikroliegumi; galvenokārt
tie ir veci apšu meži un egļu un melnalkšņu meži, kuros ir saglabājušās
retas sugas un mazpārveidotas ekosistēmas. Valsts meži Eglaines
pagastā lielākā daļā ir jaunas mežaudzes, kur vecākās un vērtīgākās ir
atstājamas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai;
• īpaši aizsargājami meža iecirkni – aizsargājams dzīvnieks – putns,
kura apmešanās, ligzdošanas vieta 2004.gadā tika apsekota un
aizsardzība atcelta vai ierosināts mikroliegums aizsargājamai putnu
sugai. Šī teritorija pārsedzas ar Dabiskā meža biotopa platībām – 174.,
175., 176. kvartālos.

Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gg.
Paskaidrojuma raksts

67

10.11.PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS
Viens no pašreizējās vides politikas uzdevumiem ir samazināt piesārņojuma
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Tas ietver arī pasākumus, kuri vērsti, lai apzinātu un
samazinātu potenciāli piesārņotu vietu daudzumu un veiktu sanācijas darbus vietās, kur ir
notikusi piesārņošana.
To regulē tiesību normatīvie akti, kā likums „Par piesārņojumu” 20.11.2001. un MK
noteikumi Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas
kārtība”
Potenciāli piesārņotas vietas ir teritorijas, kurās pagātnes saimnieciskās darbības
rezultātā radies grunts vai augsnes piesārņojums, kurš var nelabvēlīgi ietekmēt vidi,
apdraudēt cilvēka veselību un dzīvību, fizisko un juridisko personu īpašumu un intereses,
un kurš nav pierādīts ar izpētes un analīžu rezultātiem. Tās rodas:
• Atkritumu uzglabāšanas vietās;
• Teritorijās, kurās saimnieciskās aktivitātes saistītas ar ilgstošu videi
kaitīgu vielu izmantošanu, ražošanu vai nepareizu uzglabāšanu (degvielas
uzpildes stacijas, pesticīdu un minerālmēslu noliktavas, ražošanas
teritorijas);
• Avāriju rezultātā piesārņotās teritorijās;
• Citu saimniecisko aktivitāšu vietās (kapsētas u.c.).
Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” un MK noteikumiem Nr. 483 „Piesārņoto
un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”, un pēc Latvijas vides
aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem Eglaines pagastā pie
potenciāli piesārņotām teritorijām reģistrā ir uzrādītas:
26.tabula
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vieta Eglaines pagastā
(pēc LVA potenciāli piesārņotām teritorijām reģistra uz 2005.gada beigām)
Nr.
p.k.
1.

Reģistrācija
s numurs
44568/5061

Vietas
nosaukums
Bijusī
pesticīdu
noliktava

Vietas
kategorija
2.potenciāli
piesārņotā vieta

2.

44568/5071

NB DUS
Eglainē

2.potenciāli
piesārņotā vieta

6312- Glabāšana
un noliktavu
saimniecība

3.

44568/5072

Mehāniskās
darbnīcas
Eglainē

2.potenciāli
piesārņotā vieta

5020-Automobiļu
tehniskā apkope
un remonts

Darbības nozare
6312- Glabāšana
un noliktavu
saimniecība
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Atrašanās
vieta
Eglaines
pagasts,
ciems
Vitkušķi
Eglaines
pagasts,
ciems
Eglaine
Eglaines
pagasts,
ciems
Eglaine

68

Latvijas vides aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā dati par
piesārņotām vietām Eglaines pagasta teritorijā nav uzrādīti.
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanu un sākotnējo novērtēšanu savā
administratīvajā teritorijā organizē un veic vietējā pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils
reģionālo vides pārvaldi.
Pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes uzskatiem pie piesārņotām vai potenciāli
piesārņotām teritorijām ir pieskaitāmas arī visas Daugavpils rajona teritorijā slēgtās un
darbojošās sadzīves atkritumu izgāztuves.
Eglaines pagasta teritorijā sankcionētu izgāztuvju nav.
Piesārņojošās darbības pieteikšanas un atļaujas izsniegšanas kārtību reglamentē:
Likums “Par piesārņojumu” ar grozījumiem, kas veikti 20.06.2002. gada 20. jūnijā
(turpmāk tekstā LIKUMS);
2002. gada 9. jūlija Ministru kabineta Noteikumi Nr. 294 “Par A, B un C kategorijas
piesārņojošo darbību pieteikšanas un A un B kategorijas atļaujas izsniegšanas kārtību”,
ar grozījumiem, kas stājas spēkā ar 2003. gada 17. jūliju (turpmāk tekstā MK
Noteikumi 294).
Pēc vides pārraudzības valsts biroja atļauju reģistra informācijas, atļaujas un ar
tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām citās nozarēs , Eglaines
pagastā reģistrēts:
27.tabula
Uzņēmums
Eglaines pagasta padome,
Eglaines pagasta
notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas

Adrese
Eglaines pagasts,
Daugavpils rajons

Lēmums
Atļauja

Datums
06.04.2004.

Ražošanas uzņēmumu, kuriem būtu nepieciešama notekūdeņu priekšattīrīšana
pašvaldības teritorijā nav.
Lielāko slodzi uz virszemes ūdeņiem rada lauksaimnieciskā darbība (fermas,
apstrādātie tīrumi), taču tā kā nav veikti aprēķini par lopu skaitu, mēslu krātuvju
apsaimniekošanu un sējumu platībām, nevar novērtēt pašreizējās slodzes apjomu.
Potenciāls augsnes un gruntsūdens piesārņojums ar naftas produktiem varētu tikt
konstatēts dzelzceļa sliežu ceļa tiešā apkārtnē, bet, tā kā konkrētās izpētes nav veiktas,
objektīvi novērtēt esošo piesārņojuma pakāpi ir apgrūtinoši.
Potenciālās pazemes ūdeņu piesārņojuma vietas ir bijušo fermu dziļurbumi, kuru
izmantošana mūsdienās nav aktuāla - neizmantotie urbumi nav atbilstoši iekonservēti vai
tamponēti.
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Neizmantoto dziļurbumu apsaimniekošanas statusa precizēšana un nodrošināšana
pret piesārņošanu (iekonservēšana vai tamponēšana) ir viena no prioritārajām darbībām
Eglaines pagastā, lai konkretizētu potenciālos piesārņojuma avotus.

TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS
• Piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju apzināšana
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10.12.IEDZĪVOTĀJI, APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN
PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS
10.12.1.Demogrāfiskie aspekti
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem (www.pmlp.gov.lv) uz
01.01.2005. Eglaines pagastā reģistrēti 1106 iedzīvotāji.
Iedzīvotāju skaita dinamika Eglaines pagastā (sk.27.tabulu)
28.tabula
Gads
1997.gads
2003.gads
2004.gads
2005.gads (uz 01.01.)

Iedzīvotāju skaits
1307
1158
1150
1106

Iedzīvotāju skaita dinamika Eglaines pagastā

1350

1307

1300
1250
1200

1158

1150

1150

1106

1100
1050
1000
1997.gads

2003.gads

2004.gads

2005.gads (uz
01.01.)

Iedzīvotāju skaits

8.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Eglaines pagastā
(LR Statistika „Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētas, novados un pagastos” 2004.}
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Kā redzams iedzīvotāju skaita dinamikā no 1997. gada līdz 2005.gada sākumam
vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās. Analizējot dabiskā pieauguma rādītājus, var
secināt, ka viens no noteicošākajiem faktoriem iedzīvotāju skaita samazinājumam ir
mirstības pārsvars par dzimstību. (sk.28.tabulu)
29.tabula
Gads

Dzimuši

Miruši

2000.
2001
2002
2003
2004

10
8
6
6
9

35
19
19
24
20

Dabiskais
pieaugums
-25
-11
-13
-18
-11

Dabiskā pieauguma rādītāji Eglaines pagastā
35

35
30

24

25

20

19

19

20

Dzimuši
Miruši

15
10

10

9

8
6

6

2002

2003

5
0
2000.

2001

2004

9.attēls. Dabiskā pieauguma rādītāji Eglaines pagastā
(LR Statistika „Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētas, novados un pagastos” 2004.}
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Eglaines pagasta iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra (dati uz 01.01.2005.)
30.tabula

Eglaines
pagasts

Līdz darbaspējas vecumam
t.sk. vīrieši
t.sk. sievietes
Darbaspējas vecumā
t.sk. vīrieši
t.sk. sievietes
Virs darbaspējas vecuma
t.sk. vīrieši
t.sk. sievietes

147
70
77
679
352
327
280
88
192

Procentuāli no iedzīvotāju skaita (1106 uz 01.01.2005. ) iedzīvotāji darbspējas vecumā
sastāda 61,4%, virs darbaspējas vecumam – 25,3% un līdz darbaspējas vecumam –
13,3%.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem :
31.tabula

Jaunāki
par
darbspējas
vecumu
darba
spējīgā
vecumā
virs darba
spējīgā
vecuma
Kopā
Demogrāfis
-kā slodze

1997
263

%
21

1998
256

%
20

1999
232

%
19

2000
227

%
19

2001
192

%
16

638

51

636

51

646

53

652

54

652

56

357

28

359

29

338

28

328

27

326

28

1258

100

1251

100

1216

100

1207

100

1170

100

972/
1000

967/
1000

882/
1000

851/
1000

794/
1000

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits palielinās ar katru gadu līdz ar to samazinās
arī demogrāfiskās slodzes līmenis.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
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Saskaņā ar PMLP datiem (uz 01.01.2005.), Eglaines pagastā iedzīvotāju sadalījums
pēc nacionālā sastāva ir sekojošs – latvieši 532, jeb jeb 48 %, krievi 422, jeb 38,2, poļi 53
jeb 4,8 %, baltkrievi 46, jeb 4,2%, citu tautību pārstāvji 4,8%

10.12.2.Nodarbinātība un bezdarbs
Reģistrētais bezdarba līmenis laika periodā no 2003.gada līdz 2005.gadam
Eglaines pagastā ir samazinājies no 16,2 % līdz 12.06 %,
Lielākie darba devēji Eglaines pagastā
32.tabula
Iestādes/organizāc
Darbības profils
ijas nosaukums
Eglaines pagasta
Pašvaldība
padome
Eglaines
Izglītības iestāde
pamatskola
SIA “ Plastika “
Gumijas un plastmasas
izstrādājumi
SIA “ Egle”
Lauksaimniecības tehnikas
pakalpojumi
SIA “ Ilta –D “
tirdzniecība
SIA “ Osis 99”

Koksnes pārstrāde

IU “ Tikka”

Tirdzniecības pakalpojumi

IU “ Lašukalns “

Piena savākšana un pārstrāde

Strādājošo
raksturojums
Strādā pagasta
iedzīvotāji
Strādā pagasta
iedzīvotāji
Strādā 18 pagasta
iedzīvotāji
Strādā 5 pagasta
iedzīvotāji
Strādā 3 pagasta
iedzīvotāji
Strādā 10 pagasta
iedzīvotāji
Strādā 5 pagasta
iedzīvotāji
Strādā 20 pagasta
iedzīvotāji

Pārējie ekonomiski aktīvie un nodarbinātie iedzīvotāji vai nu atrod darbu kaimiņu
pašvaldībās, Ilūkstē vai Daugavpilī, vai arī ir nodarbināti savās saimniecībās.
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10.12.3.Apdzīvojuma struktūra
Apdzīvotas vietas ir dažāda lieluma iedzīvotāju koncentrācijas vietas. LR likumā
“Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa
noteikšanu” (AP, 06.06.91.) apdzīvotā vieta definēta kā teritorija, kurā pastāvīgi dzīvo
cilvēki un kurā ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi teritorijas apdzīvošanai (9. pants).
Lauku apdzīvotās vietas iedalās: ciemos (vēsturiski radusies koncentrēta apbūve un
pastāvīgie iedzīvotāji (11. pants) un viensētās (savrupas lauku sētas (13. pants)).
Katras apdzīvotās vietas nozīmi kopējā apdzīvojuma struktūrā nosaka tās lielums,
novietojums, sasniedzamības rādītāji, kā arī tās veiktās funkcijas un saiknes ar citām
apdzīvotajām vietām. Apdzīvojuma struktūru pagastos var raksturot pēc iedzīvotāju
koncentrācijas pakāpes lielākajās apdzīvotajās vietās, pirmām kārtām pagasta centros, kā
arī iedzīvotāju blīvuma viensētās un ciemos. [J.Turlajs, G.Milliņš „Latvijas apdzīvotās
vietas”]
Katras apdzīvotās vietas nozīmi kopējā apdzīvojuma struktūrā nosaka tās lielums,
novietojums, sasniedzamības rādītāji, kā arī tās veiktās funkcijas un saiknes ar citām
apdzīvotajām vietām.
Apdzīvojuma centrs ir apdzīvota vieta, kas sniedzot sava līmenim atbilstošus
pakalpojumus un piedāvājot darba vietas piesaista plašākas apkārtnes iedzīvotājus.
Saskaņā ar Noteikumiem (kuri izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta
pirmās daļas par valsts teritorijas apdzīvojuma centriem, noteikti šādas nozīmes
apdzīvojuma centru līmeņi:
- vietējās nozīmes centri; (nodrošina tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem ikdienā
nepieciešamo pakalpojumu minimumu)
- novadu nozīmes centri; (nodrošina vietējās pašvaldības iedzīvotājiem regulāri un
epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir vietējo pašvaldību administratīvie
centri vai pakalpojumu saņemšanas vietas)
- reģionālās nozīmes centri; (nodrošina plānošanas reģiona iedzīvotājus ar
specializētiem pakalpojumiem un ir plānošanas reģionu un administratīvo rajonu
saimnieciskās, sociālās un kultūras attīstības centri.
- nacionālās nozīmes centri;(nodrošina valsts iedzīvotājus ar specializētiem
pakalpojumiem, tie ir valstij nozīmīgi saimnieciskās, sociālās un kultūras
attīstības centri, kuri var pildīt arī starptautiskās nozīmes uzdevumus.
- valsts galvaspilsēta (nodrošina visas valsts iedzīvotājiem augstas specializācijas
pakalpojumus, tajā izvietots centrālās valsts pārvaldes institūcijas un tā ir valsts
saimnieciskās, sociālās un kultūras centrs ar starptautisku nozīmi.
Papildus saviem specifiskajiem uzdevumiem atbilstošajās teritorijās:
- novadu nozīmes centri pilda vietējās nozīmes centru uzdevumus;
- reģionālās nozīmes centri pilda novadu un vietējās nozīmes centru uzdevumus;
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-

nacionālās nozīmes centri pilda reģionālās, novadu un vietējās nozīmes centru
uzdevumus;
valsts galvaspilsēta pilda nacionālās, reģionālās, novadu un vietējās nozīmes
centru uzdevumus.

Saskaņā ar Noteikumiem par valsts teritorijas apdzīvojuma centriem, apdzīvojuma
centru atbilstību kādam no apdzīvojuma līmeņiem nosaka pēc noteikumos noteiktajiem
pamatkritērijiem un plānošanas reģionu teritorijas plānojumos noteiktajiem
papildkritērijiem lauku un vietējo centru noteikšanai.

Pamatkritēriji apdzīvojuma centru noteikšanai:
Apdzīvotās vietas lielums – izsaka ar iedzīvotāju skaitu apdzīvotājā vietā pēc Centrālās
statistikas pārvaldes jaunākajiem datiem, vietējo un lauku centru noteikšanai arī pēc
jaunākajiem pašvaldības datiem;
Apkalpes teritorijas lielums – izsaka kā attālumu no apkalpes teritorijas tālākā punkta
līdz apdzīvojuma centram, ko pieņemtās sasniedzamības laikā var veikt ar sabiedrisko
transportu (Satiksmes ministrijas aprēķinos izmantotais vietējais ātrums starppilsētu
maršutos ir 45km/h, vietējos maršrutos – 35 km/h);
Apdzīvojamā centra sasniedzamība – pieņemts laiks apdzīvojuma centra sasniegšanai
ar sabiedrisko transportu no tā apkalpes teritorijas tālākā punkta. Dažiem apdzīvojuma
centru līmeņiem to nosaka ievērojot šajos līmeņos nepieciešamo pakalpojumu
saņemšanas biežumu.
Apdzīvojuma centrā sniegto pakalpojumu nodrošinājums - izsaka ar apdzīvojuma
centrā pieejamo pakalpojumu atbilstību attiecīgā līmeņa apdzīvojuma centram
nepieciešamo valsts, pašvaldību un privāto pakalpojumu kompleksam.
Papildkritēriji apdzīvojumu centru noteikšanai nav definēti, Latgales reģiona
teritorijas plānojums ir izstrādes stadijā.
Eglaines pagastā ir trīs blīvi apdzīvotas vietas – Eglaine, Vitkušķi un Baltmuiža,
kuras ar pagasta padomes lēmumu „Par Eglaines pagasta apdzīvoto vietu ieskaitīšanu
ciemu kategorijā” ieskaitītas ciemu kategorijā.
Ciema robežas uznestas Eglaines ciemam.
33.tabula
Eglaines pagasta iedzīvotāju skaits pa lielākajiem ciemiem 2005.g.s.
Nr.

Ciema nosaukums

Iedzīvotāju
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p.k.
1.
2.
3.

Eglaine
Vitkušķi
Baltmuiža

skaits
490
44
96

Eglaines pagasta teritorijā saskaņā ar iepriekšminēto klasifikāciju ir:
- Novadu nozīmes centrs – Eglaine, (nodrošina vietējās pašvaldības iedzīvotājiem
regulāri un epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir vietējo pašvaldību
administratīvie centri vai pakalpojumu saņemšanas vietas).
No funkcionālā viedokļa šeit izvietoti: Pašvaldības administrācija, izglītība (Eglaines
pamatskola), kultūra (Eglaines kultūras nams, Eglaines pagasta bibliotēka), reliģija
(Romas katoļu baznīca, Lašu ev. Lut. Baznīca, vecticībnieku lūgšanu nams), medicīna
(Eglaines FVP), tirdzniecība (I. U. TIKKA 2 veikali, SIA ILTA-D 1 veikals), pārējās
iestādes: Eglaines dzelzceļa stacija, Eglaines pasta nodaļa.
Ciemata teritorijā atrodas 1 nepabeigta divu stāvu māja un meliorācijas iecirkņa vecās
darbnīcas, kuras degradē vidi un kopējo ciemata ainavu.
No sasniedzamības viedokļa – Līdz pagasta centram Eglaine, no Vitkušķiem – 7 km, no
Baltmuižas 4 km.
Apkalpes teritorijas lielums – Eglaines ciems nodrošina pagasta iedzīvotājiem regulāri
un epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir pašvaldības administratīvais centrs.
Pēc apdzīvojuma, Eglaines ciemā koncentrēta daudzstāvu apbūve un individuālā apbūve.
Eglaines ciemā ir piecas 3-stāvu mājas, sešas 2-stāvu mājas, 10 “Līvānu” tipa mājas,
deviņdesmit četras individuālās apbūves mājas. Eglaines ciemā dzīvo 44% no pagasta
kopējā iedzīvotāju skaita.
Ciemtā ir 10 ielas (Alejas, Dārza, Gagarina, Jaunā, Jaunatnes, Lauku, Liepu,
Raiņa, Skolas, Stendera).
Labiekārtojums: Ūdensapgāde un kanalizācija 10 mājās, t.i. 9 daudzstāvu mājās,
1-individuālā māja, ūdensapgāde 10 “Līvānu” mājās (kanalizācija katrai mājai vietējā),
pārējās individuālās apbūves mājās centralizētu labierīcību nav.

-

Vietējās nozīmes centrs – Baltmuiža, nodrošina tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem
ikdienā nepieciešamo pakalpojumu minimumu).
No funkcionālā viedokļa- šeit izvietota pasta nodaļa (Lavīdes pasta nodaļa)
Baltmuižas iedzīvotāji pēc pakalpojumiem tiecas uz Eglaini. Specifiskākus pakalpojumus
(kuri nav pieejami pagastā) iedzīvotāji saņem Ilūkstē un Daugavpilī.
No sasniedzamības viedokļa – Līdz pagasta centram Eglaine - 4 km.
Pēc apdzīvojuma, Baltmuiža ciemā koncentrēta daudzstāvu apbūve un individuālā
apbūve.
Baltmuižas ciemā ir viena 3-stāvu māja, viena 2-stāvu māja, septiņas 1-stāvu
(viendzīvokļu un divdzīvokļu pašvaldības mājas), individuālo māju nav.
Baltmuižas ciemā ielu nav.
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Labiekārtojums: Centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija – viena māja, tikai
ūdensapgāde – trīs mājas, piecas mājas bez labiekārtojuma.
-

Lauku centrs – Vitkušķi.

No funkcionālā viedokļa, šeit nav koncentrēti nekādi pakalpojumi, bet ir apdzīvotās vietas
ar kompaktu apbūvi (10 mājas).
Vitkušķu ciemā ir veikals (SIA ILTA-D veikals).
No sasniedzamības viedokļa – Līdz pagasta centram Eglaine - 7 km.
Pēc apdzīvojuma, Vitkušķu ciemā koncentrēta daudzstāvu apbūve un individuālā apbūve.
Ciemā ir 12 individuālās mājas, no tām viena 2-stāvu, piecas “Līvānu” tipa.
Ciemā ielu nav.
Labiekārtojums: Nav centralizēto pakalpojumu
Analizējot apdzīvojuma struktūru Eglaines pagastā, var secināt, ka apdzīvojums
pastāv divos galvenajos veidos – koncentrētā apbūve (Eglaine, Baltmuiža, Vitkušķi,), un
izkliedētā dzīvojamā apbūvē, ko pārstāv viensētas un vēsturiskie ciemi.
Ņemot vērā esošās ekonomiskās aktivitātes un demogrāfiskos procesus, ciemu
strauja izaugsme iedzīvotāju skaita un teritorijas apbūves attīstības ziņā netiek
prognozēta.
Plānojot Eglaines pagasta apdzīvojuma struktūras attīstību tiek ņemts vērā:
1. veicināt dažādu pakalpojumu pieejamību novada, vietējās un lauku centru
apdzīvotajās vietās un uzlabot satiksmi starp apdzīvojuma centriem;
2. uzlabot pašvaldību ceļu seguma stāvokli, to uzturēšanu ziemas periodā, tā
paplašinot izbraukuma tirdzniecības iespējas un radot nosacījumus iedzīvotājiem
operatīvāk saņemt nepieciešamos pakalpojumus;
3. veicināt individuālo māju būvniecību un daudzstāvu māju renovāciju dažādas
nozīmes apdzīvojuma centros pašvaldībā;
4. novada un vietējās nozīmes ciematos (Eglaine, Baltmuiža, Vitkušķi) nodrošināt
plānotās individuālās apbūves teritorijas ar kvalitatīviem komunālajiem
pakalpojumiem.
TERITORIJAS PLĀNOJUMA UZDEVUMI:
• Pagasta teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru,
paredzot jaunas mazstāvu apbūves teritorijas ciemos. Tiek atļauta jaunu zemes
gabalu veidošana viensētu ierīkošanai lauksaimniecības zemēs, kā arī atsevišķās
lauku apbūves teritorijās, paredzot tajās zemes parcelācijas plāna izstrādi.
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Eglaines ciemu raksturojums, apdzīvojuma struktūras analīzei
Pagasta nosaukums Eglaine, pagasta centrs - ciems Eglaine
34.tabula
Ciema
nosaukums
1
Eglaine

Iedz.
skaits
2
490

Pakalpojumi un
iestādes
3
Pašvaldības
administrācija,
izglītība (Eglaines
pamatskola),
kultūra (Eglaines
kultūras nams,
Eglaines pagasta
bibliotēka), reliģija
(romas katoļu
baznīca, Lašu ev.
Lut. Baznīca,
vecticībnieku
lūgšanu nams),
medicīna (Eglaines
FVP), tirdzniecība
(I. U. TIKKA 2
veikali, SIA ILTAD 1 veikals),
pārējās iestādes:
Eglaines dzelzceļa
stacija, Eglaines
pasta nodaļa.

Apbūves struktūra
4
Piecas 3-stāvu mājas,
sešas 2-stāvu mājas,
10 “Līvānu” tipa
mājas, deviņdesmit
četras individuālās
apbūves mājas,
10 ielas (Alejas,
Dārza, Gagarina,
Jaunā, Jaunatnes,
Lauku, Liepu, Raiņa,
Skolas, Stendera)

Labiekārtojums
5
Ūdensapgāde un
kanalizācija 10, t. i
9 daudzstāvu mājās,
1-individuālā māja,
ūdensapgāde 10
“Līvānu” mājās
(kanalizācija katrai
mājai vietējā), pārējās
individuālās apbūves
mājās centralizētu
labierīcību nav
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Sasniedzamība
6
Pagasta centrs

Sabiedriskā
transporta
raksturojums
7
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Baltmuiža

Vitkušķi

96

44

Pasta pakalpojumi
(Lavīdes pasta
nodaļa)

Viena 3-stāvu māja,
viena 2-stāvu māja,
septiņas 1-stāva
(viendzīvokļu un
divdzīvokļu
pašvaldības majas)
individuālo māju nav.
Ielu nav

Centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija – viena
māja, tikai ūdensapgāde
– trīs mājas, piecas
mājas bez bez
labiekārtojuma

Tirdzniecība (SIA
ILTA-D veikals)

12 individuālās
mājas, no tām viena
2-stāvu, piecas
“Līvānu” tipa. Ielu
nav

Nav centralizēto
pakalpojumu
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4 km

7 km

5 reizes dienā uz
Eglaini (ieskaitot
agri no rīta ap 700
un vakarā ap 700)
un 5 reizes no
Eglaines atpakaļ
(ieskaitot 2 reizes
no rīta laikā no
600 līdz 700)
5 reizes dienā uz
Eglaini (ieskaitot
agri no rīta ap 700
un vakarā ap 700)
un 5 reizes no
Eglaines atpakaļ
(ieskaitot 2 reizes
no rīta laikā no
600 līdz 700)
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10.13.PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
Būtiska apdzīvoto vietu funkcija ir iedzīvotāju, tajā skaitā, apkārtējo lauku
teritoriju iedzīvotāju, nodrošināšana ar sabiedriskajiem un privātajiem pakalpojumiem.
Sabiedriskais sektors ietver iedzīvotāju iespējas saņemt izglītības, kultūras, veselības
aizsardzības, kārtības nodrošināšanas, informācijas pakalpojumus, kuru nodrošināšana
galvenokārt ir visas valsts un pašvaldības pārziņā. Privātais sektors ietver iedzīvotāju
iespējas saņemt dažāda līmeņa mazumtirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves
pakalpojumus, kuru sniegšanā galvenā loma ir privātai iniciatīvai. [apdzīvojuma
struktūras attīstība, 2000, VARAM]

10.13.1.Izglītības iestādes
Izglītības pakalpojumiem ir būtiska loma teritorijas noturībā un iedzīvotāju
piesaistē.
Eglaines ciemā darbojas Eglaines pamatskola. Skola dibināta 1938.gadā. Eglaines
pamatskola ir latviešu un krievu valodas mācību plūsmu pamatskola.
Pirmsskolas izglītības iestādes Eglaines pagastā nav, 5-6gadīgo bērnu apmācība tiek
organizēta Eglaines pamatskolā. 2005/06 mācību gadā ir izveidotas 2 grupas, kuras
apmeklē 37 bērni.
Latviešu plūsmā Eglaines pamatskolā uz 2005/2006. mācību gada sākumu skolā
mācās 107 skolēni. Klases ir nokomplektētas no 1-9 klasei. Bērnu skaits klasēs dažāds,
vismazākais 2.klasē – 8 skolēni.
Kopā skolā strādā 34 darbinieki. Pedagoģiskie darbinieki – 23.
Krievu plūsmā Eglaines pamatskolā uz 2005/2006. mācību gada sākumu skolā
mācās 10 skolēni. Krievu plūsmas apmācībā nokomplektēta 9 klase.
No citām pašvaldībām Eglaines pamatskolu apmeklē tikai Ilūkstes novada
Šēderes pagasta bērni.

10.13.2.Kultūras, kultūrizglītības un reliģijas iestādes/būves
Eglaines pagasta Eglainē darbojas Eglaines kultūras nams, Eglaines bibliotēka,
Vēsturiskais centrs (bijušais G.F.Stendera muzejs) , Romas katoļu baznīca, Lašu ev. Lut.
Baznīca, vecticībnieku lūgšanu nams),
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10.13.3.Veselības aprūpe
Eglainē atrodas – Eglaines feldšeru – vecmāšu punkts. Ģimenes ārsta prakse un
aptieka pagasta iedzīvotājiem pieejama 1 reizi nedēļā.

10.13.4.Sociālā palīdzība
Eglaines pagastā ir izveidota patstāvīga sociālā komiteja, un sociālās palīdzības
komisija. Pagastā ir patstāvīga štata vieta sociālajam darbiniekam.
Pagasta padome cenšas palīdzēt sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem, izsniedzot
trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalstus, pabalstus aprūpei un apbedīšanas pabalstus.

10.13.5.Sabiedriskā drošība
Kārtību un drošību pagastā nodrošina Daugavpils rajona policijas pārvaldes
iecirkņa
pilnvarotais.
Tiesību aizsardzības jomā darbojās Eglaines pagasta pagasttiesa Eglainē.
Ugunsdrošību pagastā nodrošina VUGD Ilūkstes brigāde

10.13.6.Mazumtirdzniecība un citi maksas pakalpojumi
Eglaines pagastā darbojās veikalu tīkls SIA „ILTA –D” (Eglaines un Vitkušķu
ciemā) un I.U.TIKKA 2 – Eglaines ciemā.
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Darbojās vairāki uzņēmumi un zemnieku saimniecības, sk.sadaļu
„Uzņēmējdarbība” .
Pagasta teritorijā atrodas Eglaines dzelzceļa stacija.
Citu pakalpojumu pagasta teritorijā nav.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI:
• Pagastā tiek saglabāti visi esošie un darbojošies uzņēmumi un organizācijas,
• kultūras nams, skola, u.c.
• Teritorijas plānojumā ir paredzētas papildus teritorijas jaunu pakalpojumu
• iestāžu vai komercobjetu būvniecībai, kas apbūves noteikumos noteiktas kā
• Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas Eglaines ciemā.

Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gg.
Paskaidrojuma raksts

83

10.14.INŽENIERINFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS
10.14.1.Ūdensapgāde
Pagasta teritorijā esošajām apdzīvotām vietām ir divu veidu ūdensapgāde:
centralizēta un decentralizēta.
Centrālo ūdensapgādi izmanto daudzdzīvokļu mājas, individuālās mājas ar
kanalizāciju, sabiedriskās ēkas un katlu māju ražošanas vajadzībām.
Eglaines, Baltmuižas un Vitkušķu ciemos iedzīvotāji lieto dzeramo ūdeni no
artēzisko aku centralizētām ūdensapgādes sistēmām.
Eglaines ciemā – 3 artēziskās akas ar dziļumu 140 m,1 no tām konservēta,2
ūdens spiediena torņi, viens nedarbojas ,torņa tilpums 90 m3,apgādā ūdensapgādes
sistēmas .Sanitāra režīma zonas akām un torņiem ir ,bet ne visās vietas ir sētas ,nav
labiekārtotas .Atdzelzošanas stacijas nav, sadales tīkli fiziski novecojuši .Dzelzs saturs
ūdenī Eglaines ciema no akas ,tornī no 3.27 līdz 6.7 mg/dm3 pie normas 0.4 mg/dm3.
Baltmuižas ciemā –1 artēziskā aka ar dziļumu 60 m,1 ūdens spiediena tornis,
torņa tilpums 10 m3 .Sanitāra režīma zonas akām un torņiem ir ,bet ne visās vietas ir
sētas , nav labiekārtotas, atdzelzošanas stacijas nav, sadales tīkli fiziski novecojuši .
Baltmuižas ūdensapgādes sistēmas kvalitātes analīze nav veikta.
Vitkušķu ciemā –5 lauku māju iedzīvotāji lieto dzeramo ūdeni no ciema
artēziskās akas. Ūdens uzkrājas ūdens spiediena tornī ar tilpumu 10 m3.
Pagasta teritorija darbojas vēl 2 artēziskās akas- Eglaines pamatskolā, kur tiek
veikta ūdens kvalitātes analīze pēc monitoringa, IU “ Lašu kalns” .
Pašvaldība 2005.gadā plāno veikt esošā ūdensvada tīkla modernizāciju Nacionālās
programmas "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku
ekvivalentu līdz 2000"ietvaros.Projekta “. Ūdenssaimniecības attīstība Eglaines pagasta
Eglaines un Baltmuižas ciemos” rezultāta tiks veikti sekojoši darbi :
Ūdenssaimniecības attīstība Eglaines ciemā
1. Artēziskās akas atjaunošana;
2. Artēziskās akas tamponēšana;
3. Artēziskās akas ierīkošana;
4. Ūdenstorņa remonts;
5. Ūdensskaitītāju uzstādīšana;
6. Ūdensvada posmu apmaiņa;
7. Ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukcija;
8. Kanalizācijas sūkņu stacijas remonts;
9. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana;
Ūdenssaimniecības attīstība Baltmuižas ciemā
10. Artēziskās akas atjaunošana;
11. Ūdensskaitītāju uzstādīšana;
12. Hidrofora uzstādīšana;
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13. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.
Saskaņā ar Valsts Ģeoloģijas dienesta (pašlaik – Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra) sniegto informāciju, pagasta teritorijā atrodas arī citi urbumi,
tajā skaitā, ir arī pamesti, neizmantoti urbumi. Kopējā pazemes urbumu datu bāzē ir 23
urbumi. Ir nepieciešams precizēt īpašnieka identifikāciju, jāveic ekspluatācijā esošo
urbumu nostiprināšana zemesgrāmatā kopā ar aizsargjoslu. Neizmantotie urbumi, kuriem
ir noņemti sūkņi, atstājot vaļā atveres, var būt tiešs pazemes ūdeņu piesārņojuma avots.
35.tabula
Eglaines pagasta artēzisko aku saraksts

Adrese
Eglaines stacija
Eglaines ciemats (Centrs - 3)
Lašupes krejotava
f. "Neiguti"
cūku ferma "Lāši-1"
dzīv. m. un ferma "Paberži"
f. "Lusti"
f. "Lāši"
f. "Lāši"
Eglaines ciemats (Centrs - 2)
ciem. Eglaine (Centrs - 1)
f. "Cālīši"
f. "Oktobris"
f. "Oktobris"
Eglaines pag. Baltmuižā
f. "Vitkušķi"
f. "Grintāļi"
f. "Sviļi"
f. "Lusti" (Kazimirvaldes)
f. "Lusti-2"
f. "Lusti"
Subatē, zvērkopības un puķkopības
saimniecība
f. "Upmali" (3 km uz DA no Subates)

Valsts Ģeoloģijas Urbuma tagadējais
dienesta DB Nr
statuss
13382
13526
13928
20718
20721
20851
20832
20960
23081
13529
20722
20725
20958
20961
13551
20717
20719
20833
20959
20962
23063

darbojas
darbojas
darbojas
nedarbojas
nedarbojas
nedarbojas
nedarbojas
nedarbojas
nedarbojas
darbojas
nedarbojas
nav atrasts
nav atrasts
nav atrasts
darbojas
darbojas
darbojas
darbojas
nedarbojas
darbojas
darbojas

23115

darbojas

20715

darbojas
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36.tabula
Ņemtā ūdens daudzums Eglaines pagasta lielākos ūdensapgādes objektos,
tūkst.m³/gadā
(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011)
Kopā
ņemtais no
dabīgajiem
ūdens
avotiem
11.840

tai skaitā
Kopā
11.840

ņemts svaigais ūdens
Vietu
t.sk.
Virszemes
skaits
izmērīts
2

Lietus
ūdeņi

Pazemes
11.840

37.tabula
Ūdens izmantošana Eglaines pagasta lielākos ūdensapgādes objektos,
tūkst.m³/gadā
(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011)
Kopā
11,84

tai skaitā
komun., sadzīves
ražošanas vajadzībām
vajadzībām
11,84
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10.14.2.Kanalizācija
Eglaines ciemā ir savas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-200. Notekūdeņi pēc
attīrīšanas izvadās uz meliorācijas grāvi. Izplūstošā attīrītā notekūdeņu kvalitāte visumā
atbilst valsts standartiem.
Baltmuižas ciemā ir savas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-25. Notekūdeņi pēc
attīrīšanas izvadās uz meliorācijas grāvi. Izplūstošā attīrītā notekūdeņu kvalitāte visumā
atbilst valsts standartiem.
Saimnieciskie fekālie notekūdeņi no privātmājām tiek ievadīti lokālās izsmeļamās bedrēs,
pēc tam tiek izvesti uz lauka un vietām piesārņo teritoriju.
38.tabula
Ūdens novadīšana Eglaines pagasta virszemes ūdens objektos,
tūkst.m³/gadā
(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011)

Novadīšanas vietu
skaits (izplūdes)

Kopā novadītie
notekūdeņi

2

10,26

Ar att.
norm. tīri

tai skaitā
Ar att.
norm.
netīri

Bez att.
norm. tīri

10,26

39.tabula
Eglaines pagasta bioloģisko attīrīšanas iekārtu raksturojums,
tūkst.m³/gadā
(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata "Nr.2-Ūdens" UPDK 0632011)

Skaits

Jauda
(tūkst.m3/dnn)

Notekūdeņu
daudzums

2

0.225

10.260

Attīrīšanas pakāpe
Pirmējā
Otrējā
attīrīšana
attīrīšana
10.260
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10.14.3.Siltumapgāde
Apkure privātmājas un daudzdzīvokļu mājās ir krāsns. Pašvaldībai nav izdevīgi
uzturēt un renovēt centralizēto siltumapgādes sistēmu. No savam lokālajam
mazjaudīgajām katlu mājām apkure ir tikai Eglaines pagasta padomes ēkā un SIA
“Plastika “.
40. tabula
Daugavpils rajona organizācijas, kuras nodarbojas ar siltuma enerģijas ražošanu
(pēc 2004.gada Valsts statistiskā pārskata “Nr.2 – Gaiss” UPDK 0632028)
Administratīvā teritorija,
organizācijas nosaukums

Kurināmā
veids

Mērvienība

Ogles

Tonnas

„Plastika” SIA

Gadā
patērētājs
kurināmā
daudzums
11,43

10.14.5.Atkritumu apsaimniekošana
Atkritumus no iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem izved uz Demenes
pašvaldību, kur atrodas Daugavpils pilsētas atkritumu izgāztuve “Demene “.
Turpmākajos gados ir plānots ,ka pašvaldība savus atkritumus nogādās izveidotajā
Dienvidlatgales sadzīves atkritumu poligonā Daugavpils rajona Demenes pagastā.
Eglaines pagasta teritorijā nav uzņēmumu un iestāžu, kuru darbības rezultātā rastos
ievērojams daudzums rūpniecisko un bīstamo atkritumu.
Pašvaldībai saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 9.pantu ir jāizstrādā
un jāpieņem saistošie noteikumi par atkritumu apriti pašvaldības teritorijā, novēršot vides
piesārņojumu un iesaistot centralizētā sistēmā katru atkritumu saražotāju.
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10.14.6.Kapsētas
41.tabula
Eglaines pagastā darbojošās kapsētas
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nosaukums
Kazimirvaldes kapsēta
Lavīdes kapsēta
Kaminčas kapsēta
Kaminčas kapsēta
Červonkas kapsēta
Pabēržu kapsēta
Lašu kapsēta
Neigūtes kapsēta
Vecā Lašu kapsēta

Kapsētas pieder draudzēm un sakopšanas darbus tajās veic draudzes. Perspektīvā
jaunu kapsētu izveide un esošo paplašināšana netiek plānota.
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10.14.7.Gāzes apgāde
Eglaines pagasta teritoriju nešķērso maģistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils.
AS “ Latvijas Gāze “ neplāno veikt pagasta gazifikāciju ar dabas gāzi.
Pagasta teritorijā atrodas pazemes gāzes rezervuārs Eglaines ciemā,
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām gāzes apgāde notiek no rezervuāriem. Ciemata centrā
ir 1 gāzes balonu glabātuve.

10.14.8. Elektroapgāde
Eglaines pagastā visas mājas ir apgādātas ar elektrības pievadiem. Pārsvarā
dominē gaisa vadu līnijas - 0,2 kV EPL, 0,4 kV EPL, 20 kV EPL uz koka/dzelzsbetona
stabiem. Tikai atsevišķās vietās kabeļi ir izvietoti zem zemes. Sliktais elektrības
pievadlīniju tehniskais stāvoklis rada problēmas stipro vēju un vētru laikā, kad rodas tīklu
pārrāvumi, apgāzti stabi, kas pārtrauc elektroenerģijas piegādi.
Zemsprieguma, t.i. 20 kV un zemāka sprieguma tīklus, no kuriem tiek apgādāts
pagasta apdzīvoto vietu iekšējais energotīkls, Daugavpils rajonā apkalpo un
elektroenerģiju patērētājiem pārdod „Austrumu elektriskie tīkli” (AET). Pagasta teritorijā
atrodas transformatoru apakšstacijas.
Eglaines pagasta teritorijā tuvāko gadu laikā jaunu elektrotīklu celtniecība nav
paredzēta.
42.tabula
Transformatoru apakšstaciju izvietojums Eglaines pagastā
/notiek informācijas precizēšana/
Transformatora Transformatora
tips
apakšstacijas Nr.
KTP
KTP
KTP
KTP
KTP
KTP

Atrašanās vieta

Jauda, kW
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KTP
KTP
KTP
MTA
MTA
MTA
KTP
STA
STA
STA
MTA
MTA
MTA

10.14.9. Sakari. Telekomunikācijas
Lielāko daļu no pagasta teritorijas noklāj mobilā telefona sakari (SIA LMT, SIA
”TELE 2”). Pagasta teritorijā atrodas SIA ”TELE2” mobilo sakaru tornis (uz ūdenstorņa)
un LMT mobilo sakaru tornis atrodas Ilūkstes novada Šēderes pagastā. .
Eglaines pagastu apkalpo sakaru nodaļa „Eglaine”, kas atrodas Eglaines ciemā.
Eglaines ciemā ir uzstādīta automātiskā telefona centrāle ar 240 numuriem . Abonentu
skaits pēdējo gadu laikā ir strauji sarucis. 2006.gadā SIA “Lattelekom “ir paredzējis
telekomunikāciju tīkla modernizāciju, kad tālruņa līnijas tiks pieslēgtas ciparu tīklam .
Pēc tālruņa līniju pieslēgšanas ciparu tīklam uzlabosies sakaru kvalitāte, savienojumi ar
citu abonentu līnijām notiks ātrāk, būs iespēja izmantot ciparu tīkla priekšrocības –
interneta pieslēgumu, ISDN pakalpojumus, kā arī tālruņa līnijas papildpakalpojumus un
citus mūsdienīgus telekomunikāciju pakalpojumus.
Pasta pakalpojumus Eglaines pašvaldībā nodrošina Daugavpils pasts.
Pašvaldības teritorijā darbojas 2 pasta nodaļas :
• LV-5444- Eglaine, Stendera iela 7, Eglaine;
• LV-5454- Lavīde, Baltmuiža 1-1.
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10.15.CEĻU UN TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
10.15.1.Autoceļu tīkls
Eglaines pagasta teritoriju šķērso sekojoši valsts autoceļi:
1) 1. šķiras autoceļi :
P70Sventa – Lietuvas robeža
2) 2. šķiras autoceļi:
• V699 Bebrene-Šedere-Gorbunovka;
• V701 Pievadceļš-Eglaines stacija;
• V701 Ilūkste- Ilze- Vitkušķi.
Pagasta teritoriju šķērso valsts 1. šķiras ceļi 23 km, 2. šķiras ceļi 10 km,
pašvaldības ceļi 116 km. Eglaines pagastā esošie pašvaldības ceļi ir uzskaitīti pielikumā
tabulā. Pašvaldību ceļiem ir nepieciešams remonts, jo ceļu stāvoklis gadu no gada
pasliktinās.
43. tabula
Eglaines pagasta pašvaldības ceļu posmi, kuriem ir paredzēts veikt kapitālo
remontu 2005.-2012.gg.
Ceļa nosaukums
Viesturi -Romulāni
Dīķi- Zilupes
Slokas-Stūri-Vagulāni
Darbnīcas –Lavides kapi
Valsts ceļš-Lašu kapi
Viesturi-Lusti-Kalnāji-Mežmaļi- valsts mežs
Kopā:

Rekonstruētā ceļa posma
garums (km)
2.8 km
1.02 km
4.20 km
0.5 km
0.45 km
3.0 km
11.97

TERITORIJAS PLĀNOŠANAS UZDEVUMI:
1) Uzturēt pašvaldības autoceļus labā stāvoklī un pēc nepieciešamības veikt pagasta
autoceļu remontdarbus un rekonstrukcijas darbus.
2) Asfaltēt esošās Eglaines ciemata ielas ar grants segumu.
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10.15.2.Dzelzceļa infrastruktūra
Eglaines pagastu šķērso stratēģiskā (valsts) dzelzceļa līnija Daugavpils - Eglaine
– Obeļi. (Dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistrācijas indekss 12 “Valsts robeža-EglaineDaugavpils Pasažieru stacija)Pagasta teritorijā atrodas dzelzceļa stacijas “ Eglaine “.
Pasažieru pārvadājumi pa šo maršrutu netiek veikti, tikai kravas pārvadājumi. Pa
dzelzceļu tiek pārvadātas bīstamas ķīmiskas vielas un produkti, kas var apdraudēt cilvēku
un dabas drošību. Publiskās dzelzceļa infrastruktūras attīstību VAS “ Latvijas dzelzceļš “
plāno veikt esošās dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežās.
A/S “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa iecirknī valsts robeža- Eglaine –Daugavpils
plāno:
• aprīkot iecirkni ar sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmu,
• modernizēt vilcienu radiosakaru sistēmu- ieviest vienotās dzelzceļa mobilo
komunikāciju GSM-R sistēmu.

10.15.3. Satiksmes intensitāte
Ņemot vērā Eglaines pagasta ģeogrāfiski izdevīgo atrašanās vietu un pašvaldību
šķērsojošo ceļu tīklu, satiksmes intensitāte ir zema. Galvenā slodze ir valsts autoceļam ,
kur notiek sabiedriskā autotransporta kustība un visvairāk pārvietojas iedzīvotāji ar
personīgo autotransportu. Satiksmes intensitāti uz pašvaldības ceļiem veido sabiedriskais
transports, uzņēmēju darbība, iedzīvotāju savstarpējā komunikācija ar personīgiem
transporta līdzekļiem.

10.15.4.Sabiedriskais transports
Satiksmei tiek izmantots sabiedriskais autotransports ,pārsvarā Daugavpils
autobusu parka maršrutu autobusi. No Daugavpils pilsētas nepārsēžoties līdz Eglaines
pagastam var nokļūt ar maršruta autobusu „ Daugavpils- Subate” - 1 reiss ( autobuss
neiebrauc Eglaines ciemā, jo pagastu šķērsojošiem valsts nozīmes ceļiem neiet cauri
pagasta centram).Tieši reisi uz Eglaines pagastu notiek no Ilūkstes pilsētas maršruts
„Ilūkste-dzelzceļa stacija “Eglaine ‘”-3 reisi dienā.
Tiešas satiksmes ar Rīgu nav, tā notiek ar pārsēšanos Daugavpilī.
.
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10.16.UZŅEMĒJDARBĪBAS VIDE
Eglaines pagastā uz 2005.gada sākumu reģistrētie uzņēmumi ir uzskaitīti . tabulā. No
visiem pagastā reģistrētajiem uzņēmumiem aktīvu saimniecisko darbību veic tikai 6
uzņēmumi. Var secināt ,ka pagastā ir samērā vāji attīstījusies uzņēmējdarbība.
44.tabula
Eglaines pagastā strādājošie uzņēmumi
Nosaukums
SIA “ Plastika “
SIA “ Egle”
SIA “ Ilta –D “
SIA “ Osis 99”
IU “ Tikka”
IU “ Lašukalns “
SIA “Artavas TTP “

Darbības joma
Gumijas un plastmasas izstrādājumi
Lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi
Tirdzniecība
Koksnes pārstrāde
Tirdzniecības pakalpojumi
Piena savākšana un pārstrāde
Lauksaimniecības tehnikas pārvietojamais tehnisko apkopju
punkts

Ņemot vērā to, ka Eglaines pagasta bagātība ir lauksaimniecībā izmantojamās
zemes, kuras aizņem vidēji 80% no pagasta kopplatības, nākotnē paveras plašas iespējas
intensīvās lauksaimniecības attīstībai.
Gan pēc platības, gan pēc ekonomiskā potenciāla, kā svarīgākais pagasta
veidojošais elements ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
45.tabula
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana eglaines pagastā

1.
2.
3.
4.

Zemnieku
saimniecības
Piemājas
saimniecības
Statūtsabiedrību l/s
produkcijas ražošana
Pārējās

Skaits

LIZ ha

Aramzeme,
ha

20

1312

1104

Vid.uz
saimniecību
LIZ
55.2

388

1620

1220

4.2

1

104

104

104

3

Zeme zem ēkām

Uz doto momentu pagastā lauksaimniecībā lielākie darba devēji un lielākie zemes
izmantotāji ir sekojošas zemnieku saimniecības:
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46.tabula
Zariņi
Vilciņi
Zālītes
Riekstiņi
Avotiņi
Mežmaļi

Z/s platība virs 100 ha
Graudkopība ,lopkopība
lopkopība
Graudkopība
Graudkopība
Aitkopība
Z/s platība 50-100 ha

Zīles
Kalnarasiņas
Kalna Kapi
Apses
Vāverāņi
Mežmaļi
Z/s platība līdz 50 ha
Saimniecību skaits
Ar platību līdz 10 ha
Ar platību no 10 ha līdz 50 ha
6
35
Pagastā nav lauksaimniecības produkcijas pārstrādes cehu. Saražotā produkcija tiek
pārdota starpniekiem vai vesta uz Daugavpils tirgu.
Eglaines pagasta galvenā ražošanas nozare ir un būs graudkopība un lopkopība.
Diemžēl lielākā daļa no tām ir sīksaimniecības, kuras neražo preču produkciju, bet mazos
apmēros audzē kultūraugus un lopus pašu iztikai. taču ir lielas saimniecības ,kā piem.
“Zālītes“ un “Riekstiņi “,kas piedalās dažādos projektos un piesaista finansu līdzekļus
saimniecības modernizācijai.
Lauksaimnieciskās aktivitātes galvenokārt tiek veiktas, lai apmierinātu savas
ģimenes patēriņu. Nodarbinātības iespēju trūkums, neadekvātas zināšanas un iemaņas
(cilvēku inertums, bailes no riska), kā arī labāk izglītoto jauniešu aizbraukšana no
laukiem ir radījusi situāciju, kad ievērojama daļa lauku iedzīvotāju ir spiesti nodarboties
ar savas eksistences nodrošināšanu.
Taču zemnieku saimniecības sāk nodarboties arī ar netradicionālo
lauksaimniecību-augkopību ,biškopību,piem. zemnieku saimniecība “ Mežmaļi “,kas
nodarbojas ar biškopību. Daudzas no zemnieku saimniecībām sāk nodarboties ar tūrismu
.Finansu līdzekļi sekmīgi tiek piesaistīti no dažādiem fondiem ,kas paver iespēju gūt
papildus finansu līdzekļus ,kā arī veikt rekonstrukcijas ,uzlabojot teritorijas estētisko
skatu. Viens no tādiem labiem piemēriem ir SIA „Artavas TTP” iesāktais projekts -lauku
māju „Dzintari” un „Saliņas” rekonstrukcija tūrisma kompleksa izveidošanai.

Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gg.
Paskaidrojuma raksts

95

10.17.ZEMES IZMANTOŠANAS UN ĪPAŠUMA STRUKTŪRA
Eglaines pagasta zemes izmantošanas veidus, struktūru un sadalījumu nosaka
pagasta ģeogrāfiskais novietojums, kuru ietekmē samērā tālu esošā Daugavpils pilsēta.
Lielāko daļu pagasta teritorijas aizņem meža zeme un lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, kas attiecīgi sastāda 27% un 43 % no kopējās platības (sk. 1.attēlu).
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atrodas pagasta centrālajā daļā vienlaidus masīvā
ar nelieliem mežu puduriem.1 % no kopējās pagasta platības aizņem ūdeņi,ezeru skaits
nav liels. Lielu daļu pagasta teritorijas aizņem krūmāji, kas liecina par zemju
neapsaimniekošanu un to aizaugšanu ar krūmiem.

1%
3%

1% 1%

LIZ

2%

22%

meži
43%

krūmāji
purvi
zem ūdeņiem
zem ēkām

27%

ceļi
pārējās zemes

10.attēls. Eglaines pagasta zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem
47.tabula
Eglaines pagasta zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem
Nosaukums
LIZ
Meži
Krūmāji
Purvi
Zem ūdeņiem
Zem ēkām un pagalmiem
Ceļi
Pārējās zemes
Kopā:

Platība, ha
4515.8
2308.4
278.0
146.0
158.3
104.8
221.5
186.0
7919.7
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43
27
22
3
1
1
1
2
100,0 %
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Eglaines pagastā lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) kopplatība ir 4515.8
ha vai 39,4% no kopējās pagasta platības. No lauksaimniecībā izmantojamām zemēm
Eglaines pagastā meliorēti ir 2096.0 ha, kas ir 46.4 % no LIZ. Lielāko daļu LIZ aizņem
aramzeme – 66 %, pavisam maz pļavas (1 %), ganības (33 %) un augļu dārzi (1 %) (sk.
43 .tabulu).
48.tabula
Eglaines pagasta lauksaimniecībā izmantojamo zemju veidi
LIZ veidi
Aramzeme
Augļu dārzi
Pļavas
Ganības
Kopā:

Platība, ha

%

2903.0
53.7
62.3
1453.1
4472.1

65
1
1
33
100,0

33%
1%
1%
Aramzeme
Pļavas

65%
Augļu dārzi
Ganības

11.attēls. LIZ zemju veidu sadalījums Eglaines pagastā

Zemes sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām
Starp nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām Eglaines pagastā nozīmīgākā
ir lauksaimniecības mērķu grupa (80 %) un mežsaimniecības mērķu grupa (16 %) (sk.
3.attēlu). Nelielas zemes platību aizņem satiksmes infrastruktūras objekti (2. %). Pārējās
zemes lietošanas mērķu grupas aizņem pavisam nelielas platības – ūdenssaimniecības
zemes (1 %) ,dzīvojamo māju apbūves teritorija (0.1 %), pārvaldes, izglītības, sporta u.c.
sabiedriskas nozīmes objektu apbūve ( 0.6 %), pavisam maz rūpniecības objektu apbūve
un karjeru izstrāde , inženiertehniskie tīkli .
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Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Ūdenssaimniecība
Ieguves rūpniecības un karjeru izstrāde
Dzīvojamo māju apbūve
Darījumu iestāžu un sabiedriskas nozīmes objekti
Rūpniecības objekti
Satiksmes infrastruktūras objekti

12.attēls. Eglaines pagasta nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupas
49.tabula
Eglaines pagasta zemju sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
grupām
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Ūdenssaimniecība
Ieguves rūpniecības un karjeru izstrāde
Dzīvojamo māju apbūve
Darījumu iestāžu un sabiedriskas nozīmes objekti
Rūpniecības objekti
Satiksmes infrastruktūras objekti
Inženiertehniskie tīkli
Kopā:

Platība, ha
6327,7
1255,5
82,6
3,1
10,5
43,8
3,8
192,1
0,6
7919.7

%
79,9
15,9
1,0
0,0
0,1
0,6
0,0
2,4
0,0
100,0

Lielāko pagasta teritorijas daļu aizņem fizisko personu īpašumi un lietojumi, un
valsts īpašumi un lietojumi. Valstij piederošā zeme galvenokārt ir meža zeme, kā arī
dzīvojamo māju apbūves teritorijas un autoceļi.
Juridiskajām personām pieder 7 % teritorijas, t.sk., lauksaimniecības zeme,
darījumu iestāžu un rūpniecības objektu apbūves teritorijas.
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Fizisko personu īpašumi un
lietojumi

16%
9%

Juridisko personu īpašumi
un lietojumi

7%
68%

Pašvaldību īpašumi un
lietojumi
Valsts īpašumi un lietojumi

13.attēls. Eglaines pagasta zemju īpašnieku (lietotāju) sadalījums
No Eglaines pagasta pašvaldības īpašumā un lietojumā esošā zemes nozīmīgākās
zemes lietošanas mērķu grupas ir lauksaimniecības zemes, dzīvojamo māju apbūves
teritorijas un satiksmes infrastruktūras objekti..
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10.18. CIVILĀ AIZSARDZĪBA . PAAUGSTINĀTA RISKA OBJEKTI
10.18.1.Civilā aizsardzība. Ugunsdzēsība.
Saskaņā ar civilās aizsardzības likumu, civilās aizsardzības galvenie uzdevumi ir
veikt katastrofu pārvaldīšanu, organizatoriskus, inženiertehniskus, ekonomiskus,
finansiālus, sociālus, izglītojošus un zinātniskus pasākumus ar mērķi sniegt palīdzību
iedzīvotājiem katastrofās, novērst katastrofu iespējamo kaitējumu īpašumam, videi un
tautsaimniecībai vai samazināt katastrofu rezultātā radušos kaitējumu īpašumam, videi un
tautsaimniecībai.
Eglaines pagasta teritorijas plānojums, līdz Eglaines pagasta civilās aizsardzības
plāna izstrādei, nosaka ārkārtējo situāciju rezultātā rīkoties atbilstoši likumdošanai un
pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Daugavpils rajona civilās
aizsardzības pasākumu plānam (2004) (pašlaik eksistē projekta variantā).
Par civilās aizsardzības uzdevumu izpildi pašvaldībā atbild pašvaldības vadītājs.
Eglaines pašvaldībai civilajā aizsardzībā ir šādi uzdevumi:
1. savas kompetences ietvaros plānot, organizēt un koordinēt attiecīgajā
administratīvajā teritorijā civilo aizsardzību;
2. izveidot un vadīt Civilās aizsardzības operatīvo komisiju;
3. izstrādāt civilās aizsardzības teritoriālo plānu un saskaņot to ar Iekšlietu
ministru;
4. ņemot vērā vietējos apstākļus, izstrādāt attiecīgajā administratīvajā
teritorijā izvietotajām komercsabiedrībām un individuālajiem
komersantiem papildus uzdevumus civilajā aizsardzībā un kontrolēt to
izpildi;
5. organizēt un veikt civilās aizsardzības preventīvos pasākumus un
reaģēšanas pasākumus attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
6. nepieciešamības gadījumā veikt iedzīvotāju evakuāciju no katastrofu
skartajām teritorijām, nodrošinot iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu
izmitināšanu, ēdināšanu, medicīnisko palīdzību un sociālo aprūpi;
7. izveidot civilās aizsardzības formulējumus reaģēšanai attiecīgajā
8. administratīvajā teritorijā;
9. veidot pašvaldības resursu uzkrājumus civilās aizsardzības vajadzībām;
10. nodrošināt darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanai un seku
likvidēšanai palīgā pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un
citu valstu glābšanas dienestu personālam;
11. veidot, uzturēt un uzglabāt katastrofu seku likvidēšanai nepieciešamās
valsts materiālās rezerves saskaņā ar Ministra Kabineta apstiprinātiem
noteikumiem.
Detālplānojumos, projektējot perspektīvos vietējos ceļus un ielas, jāņem vērā
spēkā esošo normatīvo aktu (LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”, LBN 229-99
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” u.c.) prasības par piebrauktuvēm un
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caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, kā arī par ugunsdrošības atstarpēm
starp dažādas ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm (LBN
100-92 )
Eglaines pagastā ugunsdzēšanas un glābšanas darbus nodrošina Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigādes Ilūkstes postenis.
Ugunsdzēsības vajadzībām pagasta teritorijā ir izmantojama atklātā ūdens ņemšanas
vieta:
Eglaines ciemā:
- dīķis blakus bijušajam bērnudārzam;
Hidranti – Jaunatnes ielā (bijušajā darbnīcā), Eglaine.
Pašvaldības esošā finansējuma ietvaros, kā arī ņemot vērā to, ka pagasta teritorija
ir sasniedzama VUGD Daugavpils brigādes Ilūkstes posteņa apkalpes robežās, atsevišķa
pašvaldības ugunsdzēsības formējuma veidošana netiek paredzēta.

10.18.2.Paaugstināta riska objekti un teritorijas
Nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plāna saistošā daļas “Nacionālas nozīmes
paaugstināta riska teritorijas” (2001.gada darba redakcija) projektā tiek piedāvāti šādi
riska un ar to saistīto jēdzienu definējumi:
Risks – komplekss jēdziens, kas aptver nelaimes gadījuma atgadīšanās varbūtību un šī
notikuma izraisīto nevēlamo seku potenciālo apjomu;
Individuālais risks – varbūtība indivīdam aiziet bojā nelaimes gadījuma rezultātā,
atrodoties noteiktā ģeogrāfiskā punktā attiecībā pret bīstamo objektu;
Sociālais risks – varbūtība, ka nelaimes gadījumā aizies bojā ne mazāk par N cilvēku.
Tas raksturo avārijas nopietnību;
Akceptējamais riska līmenis – pieļaujamais augstākais riska līmenis, ar kādu var tikt
apdraudēts atsevišķs indivīds vai noteikta sabiedrības daļa. Akceptējamā riska līmeni
nosaka atsevišķi individuālajam un sociālajam riskam;
Riska zonas – teritorija, kuru var iespaidot nelaimes gadījuma nevēlamās izpausmes;
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Riska vadība – tehnisku, organizatorisku, juridisku pasākumu kopums, kas vērsts uz
nevēlamā notikuma atgadīšanās varbūtības un iespējamo seku apjoma samazināšanu;
Riska samazināšanas preventīvie pasākumi – mērķtiecīgu piesardzības rīcību
komplekss, kas vērsts uz nevēlamā notikuma varbūtības un potenciālo zaudējumu
samazināšanu, pirms nevēlamais notikums ir noticis.
LR Civilās aizsardzības likumā (1992.) ir dots riska grupas objektu definējums.
Riska grupas objekti ir uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības, iestādes un organizācijas
(transports, ražotnes, iekārtas, ietaises utt.), kuru saimnieciskā darbība saistīta ar enerģijas
ražošanu un uzkrāšanu, elektromagnētisko starojumu, ar ugunsnedrošām,
sprādzienbīstamām , indīgām ķīmiskām, bioloģiski aktīvām un radioaktīvām vielām
(priekšmetiem, iekārtām) tādos daudzumos, kas ražošanas avāriju vai kādu ārēju faktoru
iedarbes rezultātā var izraisīt republikas pilsētas, rajona, reģionāla vai valsts mēroga
ārkārtējās situācijas.
Atbilstoši iespējamās ārkārtējās situācijas mērogam un bīstamības pakāpei riska
grupas objektus iedala trijās paaugstinātas bīstamības grupās:
1) I – valsts nozīmes grupa;
2) II – reģionālas nozīmes grupa;
3) III – republikas pilsētas, rajona nozīmes grupa.
LR Civilās aizsardzības likums (1992.) nosaka, ka objektu piederību pie riska
grupas un to bīstamības pakāpi, balstoties uz objektu bīstamības analīzi un avāriju riska
novērtējumu un pēc bīstamības analīzes un avāriju riska novērtējuma saskaņošanas ar
citām ieinteresētajām institūcijām, nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
kopā ar pašvaldībām.
Atbilstoši LR Civilās aizsardzības likumam (1992.) Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta pienākums kopā ar pašvaldībām novērtēt pilsētu, rajonu, apdzīvoto
vietu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju bīstamības pakāpi, sadalot
riska grupās. Attiecīgi pašvaldību pienākumos ir noteikts, ka tām kopā ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībām izstrādāt civilās aizsardzības
pasākumu, kā arī avārijas un glābšanas darbu teritoriālos plānus, izstrādāt civilās
aizsardzības uzdevumus attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām), iestādēm, organizācijām un saimniecībām un kontrolēt to izpildi.
Nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plāna saistošajai daļai “Nacionālas nozīmes
paaugstināta riska teritorijas” būtu jānosaka valsts intereses paaugstināta riska teritoriju
plānošanu, jāregulē paaugstināta riska teritoriju plānošanu nacionālā, reģionālā un
pašvaldību līmenī, nosakot paaugstināta riska teritoriju kategorijas, paaugstināta riska
teritoriju un objektu noteikšanas principus un kritērijus, nacionālā līmeņa prasības
teritoriju izmantošanai un plānošanai, jānosaka paaugstināta riska teritoriju un riska avotu
(objektu un procesu) plānošanas un regulāru novērtējumu vairāku līmeņu atbilstība
atbilstoši plānojuma līmenim un riska pakāpei. Līdz ar to, ka šīs dokuments joprojām nav
spēkā, kavējas saistīto institūciju aktivitāšu kompleksa realizācija, kas ir attiecināts uz
riska objektu un teritorijām.
2004.gadā tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Nacionālas
nozīmes paaugstināta riska teritorijas”, kuram vajadzētu noteikt nacionālas nozīmes
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paaugstināta riska veidus, objektus un teritorijas, kuras pašvaldībām būtu jāattēlo savos
teritorijas plānojuma dokumentos. Šī dokumenta projekts, paredz, ka izstrādājot
teritorijas plānojumu, var noteikt plānošanas reģiona, rajona vai vietējas nozīmes
paaugstināta riska objektus un teritorijas šajos noteikumos noteikto paaugstināta riska
teritoriju veidu ietvaros, un ka teritorijas plānojumos jāattēlo tās visu veidu un nozīmes
paaugstināta riska objektu un teritoriju apdraudētās teritorijas, kas noteiktas atbilstoši
normatīvajiem aktiem. Bet diemžēl, arī šīs dokuments joprojām nav spēkā.
Valsts civilās aizsardzības plāni (2004.g., 2005.g.) definē valstī iespējamo
apdraudējumu veidus. Atbilstoši katastrofas veidam, tās intensitātei un raksturam, kā arī
tās radīto postījumu apjomam un reaģēšanā iesaistāmo resursu iespējām Valsts
aizsardzības plānos izšķir:
1. vietēja mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms
nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas;
2. reģionāla mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms
pārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas;
3. valsts mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms aptver
visu valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu.
Bet riska objektu un teritoriju noteikšana neietilpst Valsts civilās aizsardzības
plānošanas un rīcības mērķos, kā arī civilās aizsardzības plāns nesniedz šo riska objektu
un teritoriju izmantošanas nosacījumus. Tomēr Valsts civilās aizsardzības plāns, risinot
savus uzdevumus, detalizēšanai izmato valsts līmenī izstrādātos materiālus par riska
objektiem un riska teritorijām.
Ņemot vērā Valsts civilās aizsardzības plānu materiālus, tika izstrādāts
Daugavpils rajona civilās aizsardzības plāna projekts, kurš joprojām nav apstiprināts.
Ņemot vērā esošo situāciju ar normatīviem dokumentiem, tālāk tekstā un
grafiskajā daļā ir sniegta informācija par visiem šajā sadaļā minētajos dokumentos
nosauktiem objektiem un teritorijām (zonām), kas atrodas Eglaines teritorijā un kur
pastāv nelaimes gadījuma atgadīšanās varbūtība un/vai šī notikuma izraisīto nevēlamo
seku ietekmes zona.
Tajā skaitā tika ņemti vērā objekti un teritorijas, kuras ir nosauktas par
riska objektiem un teritorijām Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā
(2003.g.).
Pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir atspoguļoti visi minētie objekti un
teritorijas, tomēr to robežas nav uzskatāmas par precīzām, jo tās ir noteiktas ģeoloģiskās
kartēšanas un hidroģeoloģiskās modelēšanas ceļā.

Nacionālās nozīmes paaugstinātā riska teritorijas
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Pēc Nacionālā plānojuma saistošās daļas „Nacionālās nozīmes paaugstināta riska
teritorijas” darba redakcijas (2001.), nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijas
pēc riska veida ir noteiktas šādas:
• rūpniecisko avāriju riska teritorijas
• pazemes ūdeņu piesārņojuma riska teritorijas
• applūšanas riska teritorijas
• paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijas.
• uzņēmumi ar iespējamo pārrobežu ietekmi
• bīstamo ģeoloģisko procesu riska teritorijas.
No tiem Eglaines teritorijā var izdalīt šādus veidus:
Uzņēmumi ar iespējamo pārrobežu ietekmi:
1.Lietuvā - Ignalīnas AES;
Radioaktīvais piesārņojums:
Vislielākās briesmas rajona iedzīvotājiem var sagādāt radioaktīvais piesārņojums
Ignalīnas AES avārijas gadījumā . 30 km ietekmes zonā atrodas rajona 8 pagasti :
Salienas, Vecsalienas, Demenes, Laucesas, Medumu, Kalkūnes, Tabores un
Skrudalienas, ar kopējo zemes platību 790 km² (31,3% rajona platības) un 12 tūkstošiem
iedzīvotāju. 50 km zonā ietilpst: Sventes, Eglaines, Dvietes, Vaboles, Maļinovas,
Līksnas, Biķernieku, Naujenes, Ilūkstes novada Pilskalnes un Šēderes pagastos un
Ilūkstes pilsēta, ar kopējo platību 888 km² un iedzīvotāju skaitu 22 tūkstoši.
Kopā Ignalinas AES ietekmes zonā ietilpst 18 (ieskaitot. Ilūkstes novada
Pilskalnes un Šēderes pagastus) pagastu teritorijas un Ilūkstes pilsēta ar platību 1673 km²
(66,4% no visas rajona teritorijas) un 34 tūkstoši iedzīvotāju, jeb 80% no visiem rajona
iedzīvotājiem.
Rajona teritorijas radioaktīvo saindēšanos var izsaukt avārija Ignalīnas AES
Lietuvas Republikā, kura atrodas 27 km uz dienvidiem no Daugavpils pilsētas centra.
Nelabvēlīgos laika apstākļos (D, DR, DA vējš ar ātrumu 2-5m/sek augstuma līdz
1500m) rajona teritorijas radioaktīvā saindēšanās sāksies pēc 2-6 stundām no avārijas
brīža un turpināsies līdz avārijas likvidēšanas beigām, un radioaktīvo vielu izsviešanas
atmosfērā izbeigšanās.
Iespējamā radioaktīvā piesārņojuma zona, Ignalinas AES avārijas gadījumā attēlota
plānojuma grāfiskajā materiālā.

Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gg.
Paskaidrojuma raksts

104

8.attēls. Ģeoloģiskā riska teritorijas Daugavas upers baseina teritorijā
(Daugavas baseina apgabala apsaimniekošana plāns (2003.))
Pēc Daugavas baseina apgabala apsaimniekošana plānā (2003.) informācijas,
Eglaines pagastā, no bīstamo ģeoloģisko procesu riska teritorijām ir :
Upju erozijas riska teritorijas:
Upju erozijas procesi ir vieni no dinamiskākajiem Latvijā un rajonā. Upes gultnes
mūsdienu procesu izpēti Gaujas baseina upēm, Pededzei un Lielupei veicis G.Eberhards
(1985). Mūsdienās notiek upju gultņu aizsērēšana un dziļuma samazināšanās daudzos
posmos, bet pavasara palos tiek izskalotas jaunas gultnes. Kopumā upju darbība izpaužas kā
erozijas un akumulācijas procesu mija. Ģeoloģiskajai videi un saimnieciskajiem
objektiem apdraudoši ir gan vieni, gan otri procesi. Tāpēc saimnieciskā darbība nav
jāizvērš Daugavas, Laucesas, Kumpotas, Līksnas, Ilūkstes, Eglaines upju palienēs,
pirmajā virspalu terasē un upju gultnes līkumojošajos (meandrējošajos) posmos.
Latgales reģiona teritorijas plānojums atrodas izstrādes stadijā, tāpēc reģionālās
nozīmes paaugstināta riska objekti un teritorijas nav definētas.
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Eglaines pagasta potenciālie riska objekti (normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav
veikts riska izvērtējums) ar iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai
vai īpašumam :
1. Uguns un sprādzienbīstamās teritorijas un objekti:
a) gāzes rezervuārs Eglaines ciemā (daudzstāvu māju centralizētai gāzes
apgādei);
b) meža teritorijas. Meža ugunsbīstamība ir atkarīga no meža augšanas
apstākļu tipa, meža vecuma, koku sugas, zemsegas, paaugas, pameža un
pielūžņojuma. Mežus pēc to ugunsbīstamības iedala piecās klasēs. I un II
klases meži ir sevišķi ugunsbīstami un prasa speciālu uzmanību
organizējot mežu apsardzību pret ugunsgrēkiem. Šajos mežos ir vislielākā
degamība vai aizdegšanās iespēja, kas atkarīga no mežu apmeklētības,
pilsētu, apdzīvotu vietu, dzelzceļu un ceļu tuvumā. Mežu sadalījums pa
klasēm Eglaines pagastā (pēc VMD datiem uz 2004.gada aprīļi) 1.klase 85,0 ha; 2.klase - 4,1ha; 3.klase - 595,6 ha; 4.klase - 763,3 ha, 5.klase 697,9 ha.
2. Cilvēku masu pulcēšanās vietas:
a) Eglaines kultūras nams (~400 vietas),
b) Eglaines pamatskola;
3. Eglaines pagasts atrodas Ignalīnas AES 50 km ietekmes zonā. Pagasta
teritorijā ir izvietota iedzīvotāju apziņošanas sirēna.
TERITORIJAS PLĀNOJUMA UZDEVUMS:
1. Parādīt teritorijas plānojumā atklātās ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības
vajadzībām.
2. Pašvaldībai ir nepieciešama civilās aizsardzības plāna izstrāde.
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10.19.VALSTS AIZSARDZĪBAS OBJEKTI
Pēc valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes informācijas Eglaines pagasta
teritorijā ir izvietots dzelzceļa robežkontorles punkts - Eglaines RKP (robežkontrole
tiek veikta Daugavpils preču nodošanas – pieņemšanas stacijā)
Saskaņā ar MK 2002.gada 4.novembra noteikumiem Nr 499 „Latvijas Republikas
pierobežas režīma un pierobežas joslas režīma noteikumi” II sadaļas 4.punktu
„pierobežas režīms ir spēkā šādās pierobežas administratīvajās teritorijās un teritoriālajās
vienībās gar Latvijas Republikas valsts sauszemes robežu – Ilūkstē, Subatē, Subates
lauku teritorijā un Bebrenes, Demenes, Eglaines, Kalkūnes, Laucesas, Medumu,
Pilskalnes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Šēderes un Vecsalienas pagastā.
„ Latvijas Republikas valsts robežas likuma” 18.pansts nosaka, ka „Latvijas
Republikas drošības interesēs Ministru Kabinets gar valsts sauszemes robežu var noteikt
pierobežu – ne šaurāku par 15 km – un pierobežas joslu, kas ir pierobežas sastāvdaļa – ne
platāku par 2 km”.
Pierobežas josla ir josla, kura virzās paralēli valsts robežas joslai, kopējot tās visus
līkumus, un ir ne platāka kā 2 km..
Uz doto brīdi pierobežas josla sastāda 2 km platu joslu Daugavpils rajonā, šķērsojot
sekojošu pagastu un pilsētu lauku administratīvās teritorijas: Salienas, Skrudalienas,
Demenes, Medumu, Šēderes, Eglaines pagastu un Subates lauku teritorijas robežas.
Pierobežas josla, dabā atrodas tiešā valsts robežas tuvumā, t.i. pierobežas josla sākas
uzreiz aiz robežas joslas – robežas josla ir noteikta platuma zemes josla, kas piegulst
valsts robežai un uz to attiecas valsts robežas režīms. Robežas joslu nosaka Ministru
kabinets saskaņā ar starpvalstu līgumiem.
Valsts robežas josla gar Latvijas - Lietuvas valsts robežu ir noteikta 5 m platumā uz
katru pusi, bet uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas 12m platumā uz katru pusi.
Citu valsts aizsardzības objektu Eglaines pagastā nav

10.20.KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA TERITORIJAS
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Eglaines pagasts ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu.
1883.gadā Tīzenhauzu (Lašu) muižas īpašniece Marija Pšezdecka, dzim.grāfiene
Tīzenhauza, atsavināja no savas muižas un pārdeva zemniekiem 27 saimniecības. No šīm
27 zemnieku mājām izveidojās Lašu (tag. Eglaines) pagasts. Lašu pagastā dzimis
Gothards Frīdrihs Stenders (Vecais Stenders, 1714-1796)- baltvācu mācītājs, valodnieks,
rakstnieks. Vecajam Stenderam Eglaines pagastā bijušajā Lašu mācītājmājā 1989.gadā
ierīkots muzejs, kurā savākti materiāli par viņa dzīvi un darbību. Bez tam muzejā
saglabāta arī citu Eglaines pusē dzimušu zinātnes un kultūras darbinieku piemiņa.
1989.gadā pagasta teritorijā uzstādīts Induļa Folkmaņa veidotais piemiņas akmens
Vecajam Stenderam.
Vēsturiski nozīmīgi ir vecie Lašu kapi pie evaņģēliski luteriskās baznīcas, kur
apbedīta latviešu dzejnieka Raiņa “Mēnessmeitiņa” Ida Apsēna un Červonkas- Sārtenes
kapi, kuros 1932.gadā uzstādīts piemineklis Latvijas brīvības cīnās kritušajiem brāļiem
lietuvjiem.
Pagastā atrodas trīs dievnami, kuri kalpo sakrālā kultūrmantojuma saglabāšanai:
• Lašu ev.lut. baznīca (1805);
• Romas katoļu baznīca (celta 1936, atjaunota 1994);
• Vecticībnieku lūgšanas names.
Diemžēl ļoti nelielai augšminēto objektu daļai ir aizsargājamo pieminekļu statuss.
Kultūras pieminekļu pagasta teritorijā pašlaik ir tikai pieci (sk.tabulu).
50.tabula
Eglaines pagasta nekustamo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts
(pec laikrakstā “Latvijas vēstnesis“ Nr.369/372 (1430/1433) 1998.g.15.decembrī
publicētā saraksta)
Valsts
Pieminekļu
Pieminekļu Pieminekļu
aizsardzības
vērtības
veids
nosaukums
Nr.
grupa
3249
Valsts
Māksla
Altāris
nozīmes
3250

Valsts
nozīmes

Māksla

Ērģeļu
prospekts

3251

Valsts
nozīmes

Māksla

Ērģeles

3253

Valsts
nozīmes

Māksla

Kancele

666.

Valsts

Arheoloģija Lašu

Pieminekļu
atrašanās
vieta
Eglainē, Lašu
luterāņu
baznīca
Eglainē, Lašu
luterāņu
baznīca
Eglainē, Lašu
luterāņu
baznīca
Eglainē, Lašu
luterāņu
baznīca
Pie Eglaines
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Pieminekļu
(notikumu)
datējums
Ap 1800.g.
Ap 1805.g.
Ap 1805.g.,
1924.g
Ap 1800.g.
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nozīmes

pilskalns

krejotavas

Mēģinot saglabāt krievu kultūras mantojuma objektus šī pagasta teritorijā,
2000.gadā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā tika iekļauti 8 Eglaines
pagasta arhitektūras objekti (sk.tabulu).
51.tabula
Eglaines pagasta arhitektūras objekti, kas tika iekļauti valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu saraksta projektā
(pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem)
Pieminekļu
vērtības
grupa
Vietējās
nozīmes
Valsts
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes

Pieminekļu
veids
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra

Pieminekļu
nosaukums
Baltās muižas
ūdenstornis
Lašu luterāņu
baznīca
Eglaines
dzelzceļa stacija
Eglaines katoļu
baznīca
Lašu
mācītājmuižas
mācītāja māja
Parks ar akmens
žogu
Vārtu fragmenti
(2)
Eglaines
pamatskola

Baltajā muižā

Pieminekļu
(notikumu)
datējums
19.gs.II p.

Eglainē

19.gs.s.

Eglainē

1927.

Eglainē

20.gs 20.gg.

Eglainē, Eglaines
muižā

19.gs.b.
20.gs 20.g.

Veclašu muižā

19.gs.v.

Veclašu muižā

19.gs.v.

Eglainē

1930-tie gadi

Pieminekļu
atrašanās vieta

Nevisi pagasta kultūrmantojuma objekti pilnībā saglabāja savu kultūrvēsturisko
vērtību. Tomēr pagasta iedzīvotāji kopā ar pagasta pašvaldību cenšas tos uzturēt labā
stāvokļi – periodiski, nelielā mērogā, bet tiek veikts baznīcu remonts, kopts vecais parks,
lai organizēta tūristu plūsmu, kuri ar vien biezāk apmeklē pagasta teritoriju, izveidotas
organizētās atpūtas vietas utt.
Mēģinot nodrošināt aizsardzību kultūrvēstiriskajām vērtībām pagasta pašvaldība,
pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rekomendācijām,
cenšas nodrošināt aizsardzību veselai virknei pagasta teritorijas objektu, tajā skaitā, tiem,
kuriem joprojām pagaidām nav piešķirts kultūras pieminekļa statuss – sk.pielikumu.
Pagasta teritorijā ir izveidotas tūristu takas, kuru tīklu turpina attīstīt. Pagasta
kultūrmantojuma objektu apmeklējums ir iekļauts rajona un reģiona nozīmes tūristu
maršrutos. Tiek aktīvi popularizēti kultūrobjekti kā Sēlijas kultūrmantojuma neatņemamā
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sastāvdaļa, kam dēļ tiek mēģināts piesaistīt dažādu fondu līdzekļus gan pašu objektu
sakopšanai, gan apkārtējās teritorijas sakārtošanai, gan masu pasākumu organizēšanai
objektu tuvumā.

IZMANTOŠANAS MĒRĶI:
•
•

Saglabāt pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību un vērtību.
Sekmēt sabiedrības integrāciju un multikulturālas apziņas veidošanos
izmantojot dažādu tautību izcelsmes kultūras mantojumu.

(Eglaines pagasta sociāli ekonomiskā attīstības programma, 2002.)

Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gg.
Paskaidrojuma raksts

110

10.21. TŪRISMA UN REKREĀCIJAS TERITORIJAS UN OBJEKTI
LR Likumā par tūrismu definēta pašvaldību kompetence tūrisma jomā.
Pašvaldības uzdevums tūrisma jomā:
1. izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos
tūrisma attīstības perspektīvas;
2. saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus
un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju
popularizēšanu;
3. nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot
tūrisma vajadzībām;
4. piedalās teritoriālo tūrisma informācijas centru izveidošanā un
finansēšanā;
5. veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida
popularizēšanu.
Tūrisma nozarē galvenie Nacionālās vides politikas mērķi ir:
• nodrošināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, kas radītu nozarei papildus izaugsmes
iespējas un ļautu izmantot Latvijas tūrisma svarīgākos resursus;
• turpināt vides pārvaldības sistēmu ieviešanu tūrisma nozarē;
• veicināt vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidošanu;
• veicināt dabas, lauku, dziednieciskā, ekotūrisma, velotūrisma un ar to saistītas
infrastruktūras attīstību;
• veicināt optimālu resursu izmantošanu, samazinot slodzi uz vidi.
Eglaines pagastā ir ievērības cienīgi apskates objekti ar nozīmīgu kultūrvēsturisko
mantojumu, kuri tiek aktīvi popularizēti arī tūrisma jomā.
Eglaines (bijušajā Lašu) pagastā dzimis Gothards Frīdrihs Stenders (Vecais
Stenders, 1714-1796)- baltvācu mācītājs, valodnieks, rakstnieks. Vecajam Stenderam
Eglaines pagastā bijušajā Lašu mācītājmājā 1989.gadā ierīkots muzejs, kurā savākti
materiāli par viņa dzīvi un darbību. Šobrīd muzejs ir pārdēvēts par vēsturisko centru.
Vecais Stenders bija ne tikai latviešu tautas garīgais audzinātājs, bet arī pirmās plašākās
latviešu gramatikas, pirmās populārzinātniskās grāmatas latviešu valodā (Augstas
gudrības grāmata no pasaules un dabas – 1774) latviešu ābeču, to skaitā pirmās ilustrētās
ābeces autors un laicīgās daiļliteratūras aizsācējs Latvijā.
Vēsturiskajā centrā saglabāta arī citu Eglaines pusē dzimušu zinātnes un kultūras
darbinieku piemiņa.
1989.gadā pagasta teritorijā uzstādīts Induļa Folkmaņa veidotais piemiņas akmens
Vecajam Stenderam.
Vēsturiski nozīmīgi ir vecie Lašu kapi pie evaņģēliski luteriskās baznīcas, kur
apbedīta Raiņa “Mēnessmeitiņa” Ida Apsēna un Červonkas- Sārtenes kapi, kuros
1932.gadā uzstādīts piemineklis Latvijas brīvības cīnās kritušajiem brāļiem lietuvjiem.
Pagastā atrodas trīs dievnami:
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• Lašu ev.lut. baznīca (1805);
• Romas katoļu baznīca (celta 1936, atjaunota 1994)
• Vecticībnieku lūgšanas nams
Pagastā atrodas pilskalns:
• Lašu pilskalns
Eglainiešiem ir arī bagātas lietišķās mākslas tradīcijas un pagasta ļaužu lepnums ir
vietējie amatieri- neparastas klūdziņu pīšanas tehnikas meistars Arvīds
Tvardovskis, vērpjamo ratiņu meistars Viktors Grincevičs.
Pagasta vērtīgie apskates objekti ir iekļauti sakrālajos tūrisma maršrutos, kurus
piedāvā reģiona tūrisma organizācijas:
Dviete - Bebrene – Eglaine - Ilūkste – Svente
Maršruta organizators: Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs
Dvietes Romas katoļu draudzes baznīca – Bebrenes Romas katoļu draudzes baznīca (Sv.
Jāņa Kristītāja baznīca) – Eglaines Romas katoļu draudzes baznīca – Eglaines
vecticībnieku lūgšanas nams – Lašu (Eglaines) luterāņu draudzes baznīca – Ilūkstes
Romas katoļu draudzes baznīca – Sventes Romas katoļu baznīca.
Subate – Eglaine – Bebrene – Ilūkste – Šedere
Maršruta organizators: Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs
Subates luterāņu baznīca – Subates vecticībnieku lūgšanu nams – Subates Romas katoļu
baznīca – Eglaines Romas katoļu draudzes vecā baznīca – Eglaines vecticībnieku lūgšanu
nams – Bebrenes Romas katoļu draudzes baznīca – Ludvigovas kapu kapela – Ilūkstes
luterāņu baznīca – Ilūkstes Romas katoļu draudzes baznīca – Ilūkstes luterāņu baznīca –
Grendzas Romas katoļu baznīca.
Eglaines pagastā nav attīstīta tūrisma pakalpojumu sniegšana (kempingi, lauku
mājas, viesu mājas), tomēr nākotnē tiek plānots Lašu kalna pakājē izveidot telšu vietu un
Lašu kalna sarga būdiņā ierīkot kafejnīcu.
Nākotnē tiek plānots ierīkot tūrisma taku no Lašu kalna līdz Lašu upītes gravai,
tālāk līdz Mēness meitiņas kapa vietai (lašu kapi) un noslēgums Stendera vēsturiskajā
centrā.
Tiek domāts par Tūrisma informācijas centra izveides iespēju pašā pagastā.
Perspektīvā plānots ierīkot 3 viesu mājas un golfa laukumu (mini)
Uz doto brīdi Eglaines pagasta teritorijā nav peldvietu, kuras atbilstu 1998.gada
11.augusta MK Noteikumu Nr.300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”
prasībām.
Nākotnē tiek plānots ierīkot peldvietas (sk.kartogrāfisko materiālu), kā arī telšu
vietas.
TERITORIJAS PLĀNOJUMA UZDEVIMU:
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1.
2.
3.
4.

Attēlot kultūras pieminekļu atrašanos kartē (valsts un vietējas nozīmes)
Parādīt aizsargjoslas gar kultūras pieminekļiem.
Kartēt kultūrvēsturiskos objektus.
Parādīt teritorijas plānojumā perspektīvās rekreācijas teritorijas.
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11.TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI
Teritorijas zonējums nosaka pagasta teritorijas funkcionālo organizāciju, tās
izmantošanas veidu un noteikumus teritorijas izmantošanai.
Eglaines pagasta teritorijas plānojumā attēlots pagasta teritorijas attīstības
plānojumā noteiktais zemes iedalījums (zonējums) apbūves un izbūves teritorijās
atbilstoši attiecīgajam izmantošanas veidam.

11.1.TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
11.1.1.Apdzīvojuma attīstība
Eglaines pagasta apdzīvojuma struktūru veido Eglaines un Baltmuižas un
Vitkušķu ciemi, kā arī viensētas un to grupas.
Teritorijas plānojumā ir noteiktas ciemu robežas – Eglaines ciemam. Katrs ciems
pilda savu atšķirīgu funkciju – Eglaine ir pagasta administratīvais centrs.
Analizējot apdzīvojuma struktūru Eglaines pagastā, var secināt, ka apdzīvojums
pastāv galvenokārt kā izkliedētā dzīvojamā apbūvē, ko pārstāv viensētas un vēsturiskie
ciemi. Par teritorijas centriem no apdzīvotības viedokļa var uzskatīt Eglaines, Baltmuižas
un Vitkušķu ciemus. Iedzīvotāju mirstība pēdējos desmit gados ir stabili lielāka nekā
dzimstība, jaunas darba vietas pagastā neveidojas, tādējādi tuvāko 12 gadu laikā
iedzīvotāju pieplūdums pagastā nav sagaidāms. Eglaines pagasta ciemu raksturīga iezīme
ir piemājas sakņu un augļu dārzi. Ciemu teritorijās ir pietiekami daudz piemērotu brīvu
platību ģimenes māju celtniecībai, teritorijas plānojumā perspektīvā šeit ir paredzēta
mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Pašvaldībā ar katru gadu palielinās arī pamesto viensētu skaits.
Nekustamā īpašuma tirgus pagastā ir neaktīvs – darījumi notiek galvenokārt ar
mežsaimniecībā un lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Pagasta teritorijā tiek saglabāta izveidojusies viensētu struktūra - lineāri gar
lielākajiem autoceļiem izvietotas māju grupas, ko ietver LIZ. No teritorijas izmantošanas
viedokļa lielāko teritorijas daļu turpmāko 12 gadu perspektīvā joprojām aizņems LIZ un
mežs.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs pieļaujama jaunu viensētu/ ģimenes māju
apbūves attīstība, no jauna veidojamā zemes gabala minimālā platība noteikta 2 ha.
Paredzams, ka turpmākajos12 gados aktuāla būs tieši jaunu viensētu veidošanās (uz
2500- 5000 m² zemes gabaliem) pagasta teritorijā.
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11.1.2.Saimnieciskā attīstība.
Galvenais zemes izmantošanas veids pagastā ir lauksaimniecības produkcijas
ražošana, mežsaimniecība. Saskaņā ar pagasta attīstības vīziju, tuvāko 12 gadu laikā tiek
paredzēta turpmāka auglīgāko zemju izmantošana lauksaimniecības produkcijas
ražošanai.
Lauksaimniecības zemes tiek izdalītas ar mērķi izmantot zemes resursus
lauksaimnieciskajai ražošanai, taču ir pieļaujama zemes transformācija apbūvei un citiem
izmantošanas veidiem. Lauksaimniecības teritorijas izdalītas atbilstoši esošajai situācijai.
Perspektīvā var rasties nepieciešamība apmežot neizmantotas LIZ, kas teritorijas
plānojumā nav noteiktas, zemes transformējamas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Teritorijās, kas atrodas kultūras pieminekļu aizsargjoslās, transformācija saskaņojama ar
Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas Daugavpils nodaļu. Nav ieteicams apmežot
vērtīgākās lauksaimniecības zemes, nav pieļaujama to tālāka dalīšana platībās, kas
mazākas par 20 ha. Aizsargājamās dabas teritorijās minimālā jaunveidojamā zemes
gabala platībā gan lauksaimniecības, gan meža zemēs ir 10 ha.

11.1.3.Ražošana
Ražošanas teritorijas tiek izdalītas saskaņā ar esošo situāciju. Jaunas ražošanas
teritorijas netiek noteiktas, jo bijušie kolhoza ražošanas kompleksi netiek izmantoti un to
teritorijās ir iespējams izvietot jaunus ražošanas uzņēmumus(skat kartē „Plānotā Eglaines
pagasta teritorijas izmantošana”) – mehāniskajās darbnīcās, kaltē, fermās un c. ražošanas
teritorijās. Ražošanas teritorijas aizņem nelielu daļu no visas pagasta teritorijas.
Plānojumā tiek izdalītas ražošanas teritorijas mazo un vidējo lauksaimnieciskās
ražošanas uzņēmumu darbībai - gateriem, fermām, kaltēm. Eglaines pagasta teritorijā ir
vairākas lielas fermu ēkas, kas netiek izmantotas un pamazām sabrūk. Sabrukušās un jau
daļēji nojauktās fermu ēkas un to grausti ir jānojauc un teritorijas jārekultivē (īpašnieku
pienākums). Pēc rekultivācijas teritorijai nosakāms jauns izmantošanas mērķis.

11.1.4.Pakalpojumu attīstības teritorijas.
Sabiedriskās apbūves teritorijas tiek noteiktas ar mērķi Eglaines , Baltmuižas un
Vitkušķu ciemos nodrošināt izglītības, kultūras sporta un citu pakalpojumu iespējas, kā
arī atpūtas iespējas.
Pakalpojumu sektors Eglaines pagastā ir neattīstīts, plānojuma izstrādes brīdī nav
priekšlikumu jaunu sadzīves pakalpojumu izveidošanai. Tomēr paredzot, ka perspektīvā
varētu pieaugt vasaras atpūtnieku skaits, kā arī pieaugot iedzīvotāju ienākumu līmenim,
vairākām teritorijām pagasta ciemos (Eglaine, Baltmuiža un Vitkušķi) tiek noteikts
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jaukts dzīvojamās un darījumu teritorijas statuss, lai rezervētu iespēju pakalpojumu
izvietošanai – sadzīves pakalpojumi, veikali, nelielas ražotnes, sporta un atpūtas iestādes
un uzņēmumi. Apbūves noteikumi paredz iespēju pārbūvēt dzīvokļus pakalpojumu un
pārvaldes, kā arī sabiedrisko iestāžu telpu izveidei.

11.1.5.Ceļi un infrastruktūra.
Tiek saglabāts un attīstīts esošais ceļu tīkls, kas nodrošina piekļūstamību visām
viensētām. Ciemu teritorijas ceļu aizsargjoslas tiek noteiktas sarkanajās līnijās.
Eglaines un Baltmuižas ciemos ir paredzama notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve
un kanalizācijas sistēmas izveide, nodrošinot jaunus pieslēgumus. Šiem nolūkiem ir
paredzētas tehniskās apbūves teritorijas. Citu jaunu valsts vai pašvaldības ceļu
izbūve pagasta teritorijā nav paredzēta.

11.1.6.Dabas pamatnes teritorijas
Dabas pamatnes teritorijas ir pagastā esošie purvi, saimnieciskie meži, ūdeņi un to
piekrastes joslas, dabas liegumi un mikroliegumi. Samērā lielas teritorijas Eglaines
pagastā aizņem meža teritorijās, kur netiek plānota apbūves attīstība, bet ir pieļaujama
sezonas rakstura ēku būvniecība, atpūtas vietu iekārtošana. Dabas liegumiem nav
apsaimniekošanas plānu. Pie Sviļu ezera noteiktas rekreācijas teritorijas, kas ir
piemērotas peldvietas izveidei pagasta iedzīvotājiem. Pārējās dabas pamatnes teritorijās ir
atļauta saimnieciskā darbība saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gg.
Paskaidrojuma raksts

116

12.TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS
1. Eglaines pagasta teritorijā ir noteiktas šādi turpmākās izpētes aspekti:
•

•
•
•
•
•

•
•

Kopā ar vides speciālistiem apsekot kokus, lai atzītu tos par vietējās
nozīmes objektiem, ņemot vērā to ainavisko izskatu, augšanas un
veidošanās īpatnības un citas pazīmes, kā nākotnē potenciālos valsts
nozīmes dižkokus un atzīmēt to izvietojumu teritorijas plānojumos;
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju izpēte;
Precizēt kultūras pieminekļu un īpaši vērtīgo kultūrvēsturiskā mantojuma
objektu teritoriju robežas un noteikt tiem individuālos apsaimniekošanas
nosacījumus;
Tūrisma takām un maršrutiem izstrādāt apsaimniekošanas plānu, kas
paredzētu atkritumu apsaimniekošanu, takas/maršruta infrastruktūras
uzturēšanu un atjaunošanu;
Sadarbībā ar attiecīgajām institūcijām veikt riska objektu un teritoriju
precizēšanu, izpēti un aizsardzības pasākumu, kā arī apsaimniekošanas
noteikumu priekšlikumu izstrādāšanu katram objektam vai objektu grupai.
Veikt teritorijas nozīmīgāko ainavu un to vērtīgāko elementu izlases
inventarizāciju, lai iegūtu pamatotu informāciju tālākai ainavu
aizsardzības un apsaimniekošanas veida noteikšanai gan vietējo
pašvaldību līmenī, gan rajona līmenī;
Ūdensņemšanas dziļurbumu identifikācijas pabeigšana;
Meliorēto zemju robežu precizēšana un kartēšana.
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