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SAĪSINĀJUMI
ANO
ES
ĪADT
NAI
SVID
SIVN

Ap ie oto Nā iju Orga izā ija
Eiropas sa ie ī a
Īpaši aizsargāja ās da as teritorijas
Notekūdeņu attīrīša as iekārtas
“tiprās u ājās puses, iespējas, draudi
“tratēģiskais ietek es uz idi o ērtēju s
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TERMINU SKAIDROJUMS
Ietekme uz vidi – paredzētās dar ī as ai plā oša as doku e ta īste oša as izraisītas tiešas
ai etiešas pār aiņas idē, kuras ietek ē ai ar ietek ēt il ēku, iņa eselī u u drošī u, kā
arī ioloģisko daudz eidī u, augs i, gaisu, ūde i, kli atu, ai a u, ateriālās ērtī as, kultūras
u da as a toju u u isu i ēto jo u ijiedar ī u.
Īpaši aizsargāja ā da as teritorija ĪADT - īpaši aizsargāja ās da as teritorijas ir ģeogrāfiski
noteiktas platī as, kas atrodas īpašā alsts aizsardzī ā, lai aizsargātu u sagla ātu da as
daudz eidī u - retas u tipiskas da as ekosistē as, aizsargāja o sugu dzī es idi, sa da īgas,
skaistas u Lat ijai raksturīgas ai a as, ģeoloģiskos u ģeo orfoloģiskos eidojumus,
de droloģiskos stādīju us u dižkokus, kā arī sa iedrī as atpūtai, izglītoša ai u audzi āša ai
ozī īgas teritorijas.
Natura 2000 teritorija - ir Eiropas “a ie ī as alstu kopīgi radīts aizsargāja o da as teritoriju
tīkls je sistē a, kas Lat ijā iz eidots uz jau esošo īpaši aizsargāja o da as teritoriju āzes, tā
pie ie ojot
jau as teritorijas. Tas ozī ē, ka katra E“ dalī alsts eido sa u teritoriju
sistē u, kas ir isas „lielās sistē as daļa.
Paredzētā dar ī a – aprīkoju a u teh oloģijas ie ieša a, papildi āša a ai
aiņa,
ū ie ī a, teritoriju plā oju u izstrādāša a, da as resursu iegu e ai iz a toša a, kā arī itas
dar ī as, kuru eikša a ai galarezultāts ar ūtiski ietek ēt idi.
Pu liskā apsprieša a – ar ārējo or atī o aktu ai i stitū ijas oteikts laika periods, kura
iet aros sa iedrī as pārstā ji s iedz sa us ie ildu us u priekšliku us ai piedalās itās
i stitū ijas orga izētās sa iedrī as līdzdalī as akti itātēs pie ēra , sa iedriskajās apspriedēs
u sa iedriskās do as aptaujās .
Stratēģiskais ietek es uz vidi ovērtēju s (SIVN) – pro edūra, kas ei a a liku a „Par
ietek es uz idi o ērtēju u
oteiktajā kārtī ā, lai o ērtētu plā oša as doku e ta
īste oša as iespēja o ietek i uz idi u izstrādātu priekšliku us ela ēlīgas ietekmes
sa azi āša ai u o ērša ai, kā arī lai odroši ātu sa iedrī as i for ēša u u iesaistīša u
plā oša as doku e ta izstrādāša as pro esā.
Vides pārskats – atse išķa sadaļa stratēģijā, plā ā, progra
ā, ko ep ijā ai ita eida
plā oša as doku e tā turp āk - plā oša as doku e ti , ai atse išķs doku e ts, kas
osaka, apraksta u o ērtē attie īgā doku e ta, kā arī iespēja o alter atī u īste oša as
ietek i uz idi, ņe ot ērā plā oša as doku e ta ērķus, paredzēto realizā ijas ietu u
dar ī as jo u.
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IEVADS
Vides pārskats sagata ots, pa atojoties uz liku a „Par ietek es uz idi o ērtēju u . panta
3. daļas prasī ā u saskaņā ar Mi istru ka i eta . .
. oteiku ie Nr.
„Kārtī a,
kādā ei a s ietek es uz idi stratēģiskais o ērtēju s osa īju ie .
Vides pārskatā iz ērtēta Ludzas o ada attīstī as progra
as
.–
ietek e uz idi. Vides pārskata autors – Ludzas o ada paš aldī a.

. gada

iespēja ā

Ludzas o ada attīstī as progra
a ir idējā ter iņa plā oša as doku e ts 2011. –
2017.gadam, kas osaka o ada attīstī as prioritātes, rī ī as irzie us u uzde u us, kā arī to
īste otājus u fi a šu resursus ilgter iņa ērķu sas iegša ai.
Attīstī as progra
as izstrāde eikta pa atojoties uz liku a „Par paš aldī ā
.pa ta otrās
daļas .pu ktu, Attīstī as plā oša as sistē as liku a .pa ta eturto daļu u Reģio ālās
attīstī as liku a .pa tu, kā arī saskaņā ar Reģio ālās attīstī as u paš aldī u lietu i istrijas
izstrādātie „Metodiskie ieteiku ie attīstī as progra
u izstrādei reģio ālā u ietējā
lī e ī u Ministru kabineta 25.08.2009. oteiku ie Nr.
„“a iedrī as līdzdalī as kārtī a
attīstī as plā oša as pro esā .
Vides pārskatā s iegts pārskats par a io ālajie u starptautiskajie
ides aizsardzī as
ērķie , s iegts esošais ides stā okļa apraksts Ludzas o ada teritorijā, raksturotas gal e ās
ides pro lē as, ūtiskākie idi piesārņojošie o jekti. Pārskatā s iegts stratēģiskā ietek es uz
idi o ērtēju a pro edūras raksturoju s, īss plā oša as doku e ta raksturoju s. Vides
pārskatā iz ērtētas plā otās dar ī as u to ietek e uz idi, raksturoti pasāku i o itori ga
odroši āša ai.
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1. LUD)AS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶI UN ĪSS
SATURA I)KLĀSTS, SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS
DOKUMENTIEM
Ludzas o ada attīstī as progra
a ir idējā ter iņa plā oša as doku e ts 2011.–
2017.gadam, kas osaka o ada attīstī as prioritātes, rī ī as irzie us u uzde u us, kā arī to
īste otājus u fi a šu resursus ilgter iņa ērķu sas iegša ai.

1.1.

Progra

as

ērķi

Attīstī as vīzija ir novada ilgter iņa ākot es redzēju s, kas ie laikus parāda teritorijas
u ikālās ērtī as. Ludzas o ada īzija: Ludzas novads – Latvijas saullēktu puse ar se ākās
pilsētas ūru atspulgu zilo ezeru spogulī. Novads pieeja s ko kurētspējīgas u drošas
uzņē ējdar ī as vides attīstī ai, kurā dzīvo izglītoti, radoši, veselīgi, aktīvi u
ateriāli
odroši āti iedzīvotāji. Tūristie ērti sas iedza s ovads ar agātu da as, kultūrvēsturisko u
tradī iju a toju u.
Vēla ās situā ijas sas iegša ai, kas ērsta uz teritorijas attīstī as īzijas sas iegša u, Attīstī as
progra
ā ir defi ēti stratēģiskie ērķi. “tratēģiskie ērķi kalpo par pa atu prioritāšu
oteikša ai u turp āko ei a o dar ī u ide tifi ēša ai.
“tratēģiskie

ērķi:

1) Izglītota, eselīga, kulturāla, so iāli aktī a u
ateriāli odroši āta sa iedrī a;
2) Droša, da iska u pieeja a ide dzī oša ai, dar a u atpūtai;
3) Ko kurētspējīga u droša uzņē ējdar ī as ide.

1.2.

Īss satura izklāsts

Attīstī as progra
a sastā
o di ā daļā . Pir ajā daļā ir eikta o ada pašreizējās
situā ijas u “VID a alīze. Balstoties uz pašreizējās situā ijas a alīzes rezultātie , otrajā daļā ir
ofor ulēta o ada attīstī as īzija, stratēģiskie ērķi u ilgter iņa prioritātes. Izejot o
ilgter iņa prioritātē , ir defi ētas idējā ter iņa prioritātes, rī ī as irzie i u uzde u i,
Otrās sadaļas o eigu ā iekļauts Pārskats par sa iedrī as līdzdalī as pasāku ie u
izstrādāta Attīstī as progra
as īste oša as uzraudzī as kārtī a.
Rī ī as plā s u I estī iju plā s ir sastādīti trīs gadu perioda u eidoti kā Attīstī as
progra
as pir ais u otrais pieliku s, kas, ņe ot ērā plā u izpildes progresu u kārtēja
gada apstipri āto paš aldī as udžetu, tiks aktualizēti.
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1.3.

Attīstī as progra

as saistī a ar itie

plā oša as doku e tie

Izstrādājot Attīstī as progra
u, ir ņe ti ērā Latgales plā oša as reģio a spēkā esošie
teritorijas attīstī as plā oša as doku e ti, Ludzas o ada teritorijas plā oju s u to ietējo
paš aldī u, ar kurā ro ežojas Ludzas o ads, spēkā esošie teritorijas attīstī as plā oša as
dokumenti.
Ludzas o ada Attīstī as progra
o ada attīstī as progra
as
2017.gadam.

as . . odaļā ir ievietota ta ula, kas atspoguļo Ludzas
.–
.gada saskaņotī u ar Latgales programmu 2011. –
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA
2.1.

Vides pārskata

ērķi, galve ie pa atpri ipi u

etodes

Ludzas o ada attīstī as progra
as stratēģiskais ietek es uz idi o ērtēju s ir pro ess,
kura ērķis ir uzla ot plā oša as doku e ta k alitāti, sagata ojot ides pārskatu, ērtējot to
iespēja ās ūtiskās ietek es uz idi u plā oša as pro esā o ērst ai azi āt doku e ta
īste oša as iespēja ās egatī ās ietek es uz apkārtējo idi u tās k alitāti, kā arī iesaistīt
sa iedrī u plā oša as pro esā.
Vides pārskata ērķi ir o ērtēt esošo ides situā iju at ilstoši plā oša as doku e ta satura
u detalizā ijas pakāpei, oteikt ūtiskās iespēja ās ietek es uz ides k alitāti u ioloģisko
daudz eidī u, kā arī s iegt reko e dā ijas ūtisku ides ietek ju azi āša ā.
Gal e ie pa atpri ipi Vides pārskata sagata oša ā ir ides aspektu i tegrā ija attīstī as
plā oša as doku e tos, alter atī u iz ērtēša a u pro esa pārskatā ī a.
Vides pārskata sagata oša ā iz a totās dar a






etodes:

Esošās situā ijas a alīze;
Ko sultēša ās ar ides aizsardzī as i stitū ijā ;
Plā otās situā ijas a alīze;
Plā oto iz aiņu realizā ijas ietek es eida u ūtisku a o ērtēju s;
“a iedrī as iedokļa oskaidroša a.

Vides pārskats sagata ots at ilstoši liku a „Par ietek es uz idi o ērtēju u 14.10.1998..),
Ministru kabineta 23.03.2004. noteiku ie Nr.
Kārtī a, kādā ei a s ietek es uz idi
stratēģiskais o ērtēju s .

2.2.

Vides pārskata sagatavoša as pro edūra u iesaistītās i stitū ijas

“tratēģiskās ietek es uz idi o ērtēju a Vides pārskats sagata ots, pa atojoties uz Vides
pārraudzī as alsts biroja 07.12.2010. lē u u Nr. 38 „Par stratēģiskā ietek es uz idi
o ērtēju a pro edūras pie ēroša u . Izstrādājot Vides pārskatu, ņe ta ērā alstī esošā
liku doša a.
Pir s Vides pārskata sagata oša as otika ko sultā ijas ar Rēzek es reģio ālo ides pār aldi
u Da as aizsardzī as pār aldes Rāz as a io ālā parka ad i istrā iju par “IVN
epie ieša ī u.
Vides pārraudzī as alsts irojs sa ā lē u ā (1. pielikums) ir orādījis i stitū ijas, kurā
osūtā a Vides pārskata . redak ija:
 Valsts vides dienesta Rēzek es reģio ālajai ides pār aldei;
 Veselī as i spek ijas Latgales ko troles odaļai Rēzek ē;
8
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 Latgales plā oša as reģio a ad i istrā ijai;
 Da as aizsardzī as pār aldes Rāz as a io ālā parka ad i istrā ijai.
Vides pārskatā iekļauta i for ā ija at ilstoši . .
. oteiku u Nr.
ei a s ietek es uz idi stratēģiskais o ērtēju s . pa ta prasī ā .

„Kārtī a, kādā

Vides pārskata izstrādē iz a toti šādi i for ā ijas a oti:
 I stitū iju elektro iskās datu āzes www.meteo.lv; www.vgd.gov.lv u.c.);
 Paš aldī as attīstī as doku e ti Attīstī as progra
as . redak ija u
plā oju i .

Teritorijas

Pē lē u a pieņe ša as par Attīstī as progra
as u Vides pārskata .redak ijas odoša u
pu liskai apsprieša ai, a i doku e ti tika ies iegti Valsts ides die esta Rēzek es reģio ālajai
ides pār aldei, Veselī as i spek ijai, Latgales plā oša as reģio a u Da as aizsardzī as
pār aldes Rāz as a io ālā parka ad i istrā ijai atzi u a saņe ša ai. Visi augstāk i ēto
iestāžu atzi u os izteiktie priekšliku i u ieteiku i tika ņe ti ērā izstrādājot Attīstī as
progra
as u Vides pārskata gala redak iju. Ta ula par saņe tajie atzi u ie u
ko e tārie par atzi u os orādītajie ieteiku ie ie ēroša u ir pie ie ota . pieliku ā.
I stitū iju atzi u i ir iekļauti . pieliku ā.
Pil eidotās plā oša as doku e tu redak ijas tika ies iegta Latgales plā oša as reģio ā, Vides
aizsardzī as u reģio ālās attīstī as i istrijā u Vides pārraudzī as alsts irojā atzi u u
saņe ša ai.
.gada .aprīlī tika saņe ts Vides pārraudzī as alsts iroja . .
.
atzi u s Nr. „Par Ludzas o ada attīstī as progra
as
..gada Vides pārskatu
(6.pielikums).

2.3.

Sa iedrī as līdzdalī a

“a iedrī as līdzdalī as kārtī u paš aldī as attīstī as pro esā osaka Ministru kabineta
25.08.2009. oteiku i Nr.
„“a iedrī as līdzdalī as kārtī a attīstī as plā oša as pro esā .
Noteiku i paredz sadar ī as pārstā ju līdzdalī u dažādos attīstī as progra
as izstrādes
posmos, piedaloties sa iedriskajās apspriedēs, iesaistoties dar a grupās, ai arī attīstī as
progra
as izstrādes laikā par to paužot sa u iedokli ut ārdos, rakstiski .
Ludzas o ada attīstī as progra
as
. –
.gada
.redak ijas pu liskā apsprieša a
notika ie lai īgi ar Vides pārskata .redak ijas pu lisko apsprieša u o
.gada .fe ruāra
līdz
.gada . arta . Pu liskās apsprieša as laikā tika odroši āta Attīstī as progra
as
u Vides pārskata .redak ijas pieeja ī a o ada ad i istratī ajās telpās u elektro iskai
paš aldī as i ter eta ājas lapā
.ludzaspils.l .
Paziņoju i par pu lisko apsprieša u tika pu li ēti ietējā laikrakstā „Ludzas )e e un
paš aldī as ājas lapā (2. pielikums). Pu liskās apsprieša as laikā tika rīkota sa iedriskās
9
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apsprieša as sa āks e. Attīstī as progra
as u Vides pārskata .redak ijas sa iedriskās
apsprieša as sa āks e tika orga izēta
.gada
.fe ruārī plkst.
.
Ludzas o ada
paš aldī as zālē, Raiņa ielā , Ludzā (3. pielikums). “a iedriskās apsprieša as sa āks e tika
az ap eklēta u pu liskās apsprieša as laikā a saņe ts e ie s orga izā iju, iestāžu u
iedzī otāju ies iegu s ar priekšliku ie
ai ie ildu ie
par izstrādātās Attīstī as
progra
as u Vides pārskata .redak iju.
Pē Attīstī as progra
ziņoju s par to, kā plā
pārskats, izteiktie atzi u
iespēja ie risi āju a
plā oša as doku e ta
ies iegša as ter iņus.

as apstipri āša as, paš aldī as ājas lapā tiek ie ietots i for atī s
oša as doku e tā i tegrēti ides aps ēru i; kā ņe ts ērā ides
i, sa iedriskās apsprieša as rezultāti; pa atoju s, kāpē o isie
aria tie izraudzīts pieņe tais aria ts; ziņas par pasāku ie
īste oša as o itori ga eikša ai, orādot o itori ga ziņoju s
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA APRAKSTS
3.1.

Ludzas ovada vispārīgs raksturojums

Ludzas novads ir piero ežas novads u atrodas Latgales reģio a austru u daļā. Tā kopējā
teritorija aizņe 966 km2 (pagastu kopplatī a – 955 km2, pilsētas – 11 km2 .
.gada .ja ārī
paš aldī as teritorijā dzī oja
iedzī otāji, idējais iedzī otāju lī u s – , iedzī otāji uz
2
km .
Novada ad i istratī ais e trs ir Ludzas pilsēta. Tā atrodas
k attālu ā o alsts
gal aspilsētas Rīgas,
k attālu ā o Dauga pils u
k attālu ā o Rēzek es. Ludzas
o ads ro ežojas ar ijušā Ludzas rajo a Ci las o adu u )ilupes o adu, kā arī Rēzek es
novadu, Dagdas novadu u Krie ijas federā iju (14,7 km gara ro eža . Šodie Ludzas o ada
teritoriju veido pilsēta – Ludza un pagastu pār aldes – Brigu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas,
Ņukšu, Pildas, Pureņu u Ru dē u.
Novada teritoriju šķērso alsts gal e ais auto eļš A
ro eža Tereho a , starptautiskās auto aģistrāles E
Rīga – Maskava.

Jēka pils – Rēzek e – Ludza – Krievijas
Rīga – Maska a daļa, un dzelz eļa līnijas

3.1.attēls. Ludzas novada ģeogrāfiskais ovietoju s
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Attīstī as progra

as ietek e

Esošā tra sporta i frastruktūra u ro eža ar Krie ijas Federā iju padara o adu pie il īgu kra u
pār adātājie u piedā ā iespējas uzņē ējdar ī as attīstī ai transporta pakalpoju u jo ā.
Ņe ot ērā šī aspekta starptautisku ozī i, epie ieša a sadar ī a kā ar kai iņu o adie
u plā oša as reģio u, tā arī pārro ežu sadar ī as ei i āša a.
Esošā tra sporta i frastruktūra isu laiku tiek uzla ota. Šis pro ess rada pozitī u aspektu ides
k alitātei, jo, asfaltējot gra ts eļus, sa azi ās emisijas apjomi.

3.2.

Novada ģeoloģiskā u ģeo orfoloģiskā uz ūve

Ģeoloģiskās uz ū es pa atīpašī as Ludzas o adā osaka di i platfor ā raksturīgi ele e ti:
kristāliskais pa atkli tājs u ogulu iežu sega. Pa atkli tājs radies pirms 1,5 – 2,0 miljardiem
gadu u to eido i te sī i eta orfizēti dažāda sastā a g eisi, ig atīti, kristāliskie slā ekļi
u i truzī i gra īti ieži, kuru irs a rajo a teritorijā ieguļ
–
dziļu ā. Otru, jau āko
elementu – ogulu iežu segu pārs arā eido ķī iskās izguls ēša ās u klasiskie drupu
veidojumi.
Pē Lat ijas teritorijas tekto iskās rajo ēša as datie Ludzas o ads u tā tu ākā apkai e
iekļaujas t.s. Dauga pils
o okli ālē, kura raksturojas kā kristāliskā pa atkli tāja u
pir sk artāra perioda ogulu u lēze u iegri i zie eļrietu u irzie ā. Nogulu iežu segā
Lat ijas teritorijā, tāpat kā isā Austru eiropā, pieņe ts izdalīt struktūrstā us, kurie doti
sekojoši osauku i: Baikāla, Kaledo ijas, Her ī ijas u Alpu struktūrstā s. No ada teritorijā
pil s ogulu iežu segas griezu s atsegts tikai ie ā dziļur u ā – Lielā Ludzas ezera austru u
krastā.
K artāra ogulu i: Latgales augstie ē apzi āti četru apledoju u u trīs starpleduslaik etu
veidojumi. Ludzas o ada teritorijā ko statēti tikai di u pēdējo Kurze es u Lat ijas
apledoju u u pēdējā Feli ia o as starpleduslaik eta ogulu i. Ve ākā – Kurzemes
apledoju a ogulu i sastopa i tikai Latgales augstie es ro ežās. Kurze es apledoju a u
Felicianovas starpleduslaik eta ogulu i eido k artāra segas apakšējo slāņkopu u ze es
irspusē ekur eatsedzas. Vislielākā ozī e ka artāra segas u
ūsdie u reljefa eidoša ā ir
pēdēja – Lat ijas apledoju a , kura ogulu i ze es irspusē atsedzas ga drīz isā novada
teritorijā. Kopā ar pē leduslaik eta ezeru, upju u pur u ogulu ie tie eido k artāra
ogulu u segu ze ie ēs, et Latgales augstie ē šīs segas augšējo slāņkopu.
Gla igē ie ogulu i:
orē a sastopa i isa o ada teritorijā. Vietā
to pārklāj
flu iogla iālie, li ogla iālie u pē leduslaik eta ogulu i. Morē a sastā
o ešķirota
sarka rū a, rū a, pelēk rū a s ilš āla ai āls ilts ar gra ts, oļu u dažāda lielu a
laukak eņu pie aisīju u. Morē as iezu s līdze u os parasti epārs iedz – 10 m, bet
Latgales augstie ē tas krasi pieaug u ietā sas iedz pat
–
. Flu iogla iālie ogulu i: dažādgraudai a, pārs arā s alka u idēji graudai a s ilts ar ai īgu gra ts, oļu piejauku u.
Nogulu u slāņkopā sastopa a arī gra ts ai rupjgraudai as s ilts, retāk aleirītu starpslāņus u
12

Vides pārskats

lē as, ietā pat atse išķus laukak eņus. Nogulu u iezu s parasti epārs iedz
retos gadīju os pieaugot līdz – 60 m.

– 20 m,

Li ogla iālie ogulu i: s alkgraudai a ai putekļai a s ilts, aleirīti u
āli aizņe
ie ēroja as platī as o ada zie eļos u austru os. Tos sastop arī Latgales augstie es
augstākajā daļā, kur tie pārklāj 13 paugurus. Biezu s parasti epārs iedz
– 5 m.
Pē leduslaik etā halo ē ā iz eidojušies alu iālie, ezeru u pur u ogulu i. Alu iālie (upju)
ogulu i aizņe upju gult es, terases, palie es u arī e upes. Veido dažāda 13 smilts ar
gra ti u oļie , ietā s alkgraudai a u aleirītiska s ilts. “astop arī aleirītu u kūdras
starpslāņus. Alū ijas iezu s parasti epārs iedz – 2 m.
Ezeru nogulu i: sastopa i ezerdo ēs u to šaurajās ezeru terasēs, ereti arī pur u pa at ē
ze dažāda iezu a kūdras kārtas. Ezeru terases u palie i, kā arī seklus piekrastes ie irkņus
eido dažādgraudai a u s alkgraudai a s ilts, et lielos ezeros Cir a u. . grants – smilts
ateriāls ar oļie . Vietā ezeru piekrastes joslā, īpaši līčos tagad ereti aizaugušos līdz – 6
dziļu a sastop plā as saldūde s kaļķieža iegulas, kuru iezu s reizē sas iedz airāk ekā
3 m.
Pur u ogulu i: ir plaši izplatīti isā o ada teritorijā. Lieli pur i raksturīgi o ada zie eļu
daļai, ka ēr pārējā teritorijā do i ē elielas kūdras iegulas. Pur u ogulu u iezu s s ārstās
o dažie
etrie līdz ,
.
Ludzas o ada teritorijā ir izplatīti airāki ūsdie u ģeoloģiskie pro esi. Tie ir pārpur oša ās,
erozija pauguru ogāzēs u upju ģeoloģiskā dar ī a.
Pārpur oša ās pro esu izpaus es ēroja as oslēgtos reljefa paze i āju os, kur ze es
irspusē atsedzas ūde s āji aurlaidīgi ogulu i. Tādēļ šajos ie irkņos ūde s ote e ir
apgrūti āta ai e otek ispār. Pārpur oša ās pro esi oris ļoti lē i u to dar ī a ēroja a arī
ūsdie ās. Šie pro esi aktī i orit ezeru krastos, tie pa azā aizaug. Ezeru aizaugša a saistīta
arī ar i te sī u sapropeļa uzkrāša os u ezeru ieplaku aizpildīša os.
Erozija pauguru ogāzēs Latgales augstie es stā o pauguru ogāzēs, kas a ostipri ātas ar
augu segu, pa asaros s iega kuša as u , dažkārt, arī i te sī u okrišņu laikā ir ēroja i
oskaloša ās pro esi, kā rezultātā tiek erodēta augs e. Šo pro esu izplatī ai la ēlīgākie
apstākļi ir Rāz a as paugurai es daļā DA o Pildas u Nirzas ezerie . Lai iero ežotu augs es
eroziju, jāie ēro augs es apstrādes oteiku i.
Upju ģeoloģiskā dar ī a orisi ās upju ielejās u gult ēs. Vietās, kur upju gult es ea drē,
vēroja i t.s. gult es pro esi. To dar ī as rezultātā otri i ās irde ā ateriāla, kas eido
palie es, oskaloša a u pār ietoša a. Noārdītais ateriāls aku ulējas kādā itā upes ielejas
daļā. Šis pro ess izpaužas kā krastu oārdīša a sā u erozija , turklāt i ētais pro ess orisi ās
isai i te sī i. Ludzas o adā pro esi, kas saistīti ar upju ģeoloģisko dar ī u, isla āk redza i
lielāko o ada upju – Ludzas, Pildas u Istras ielejās.
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3.3.

Reljefs

Ludzas o ada reljefs ir ļoti daudz eidīgs. Lielākā daļa tā teritorijas ietilpst Latgales augstienes
Rāz a as paugurai ē u Dagdas paugurai ē Istras pagasta teritorija , kā arī Rēzek es
paze i āju ā Cir as u Is audas pagastu teritorija . No ada zie eļaustru u daļa ietilpst
Muda as Veļikajas ze ie es )ilupes līdze u ā Brigu pagasta teritorija .
Latgales augstie es daļā reljefs ir izteikti iļņai s. Rāz a as paugurai es rietu u daļā atrodas
o ada augstākā ieta ar idēji augstu u augstu pauguru reljefu. Daži pauguri pa eļas airāk
ekā
.j.l., et to relatī ais augstums sasniedz 25. Pārējā Latgales augstie es daļā
pārs arā ir idēji augstu u sīkpauguru reljefs ar atse išķie plašie paugur asī ie .
Rēzek es paze i āju ā iz eļas garās, līdz
Čodorā u grēdas.

-

augstās Ludzas – Ciblas un Cirmas –

Zilupes līdze u a raksturīgi lēze i iļņots, ietā plaka s līdze u s. Tā irs u edaudz
sapos o līdz augsti izlo īti aļņi, atse išķi paugur asī i u grēdas, kuru augstu s
pārs iedz
. )ilupes līdze u s ir ie s o pur ai ākajie da as ap idie Lat ijā. Plašus
reljefa paze i āju us šeit aizņe pur i līdz % o ap idus teritorijas . Lielākais ir Ro u
purvs – platī a
ha. Ap idus zie eļu daļā do i ē augstie pur i, die idos – zemie purvi, kas
radušies aizaugot ezerie
u pārpur ojoties plašajā , āji dre ētajā
ieplakā
ai
ūde sšķirt ē .

3.4.

Derīgie izrakteņi

Ludzas o ada teritorijā ir atklātas daudzas derīgo izrakteņu iegulas u izpētīts liels skaits
dažādu atradņu – saldūde s kaļķis, s iltis, s ilts – gra ts, āls, kūdra, sapropelis. Vairākā
o
tā ir s arīga sai ie iskā ozī e, kā arī dažā atrad ē perspektī ā arētu ūt s arīga lo a
o ada sai ie iskajā attīstī ā. To ēr jāatzī ē, ka e ie a o o ada teritorijā izpētītajā
atrad ē
a iekļauta alsts ozī es derīgo izrakteņu sarakstā.
Saskaņā ar Valsts ģeoloģijas die esta datie , o i ētajie derīgajie izrakteņie Ludzas
o adā pašlaik derīgo izrakteņu iegu e otiek tikai s ilts u s ilts-gra ts
atrad ēs Brigu,
Istras, Pildas u Ru dē u pagastos.
Lielākā o s ilts – gra ts iegulā ir Ve sla adas atrad e, kura atrodas Istras pagastā u aizņe
ha lielu platī u. Derīgā slāņa iezu s atrad ē ai ās o ,
līdz ,
. Gra ts – smilts
aisīju a krāju i atrad ē oteikti: A kategorija – ,
ilj. ³, N kategorija – ,
ilj. ³, et
N kategorijas s ilts krāju i – ,
ilj. ³. No pārējā gra ts u s ilts atrad ē , kurās
krāju u apjo s pārs iedz
ilj. ³, par ozī īgā
ar uzskatīt Cir a
,
ilj. ³ u
Ru dē i ,
ilj. ³ . Gra ts – s ilts ateriāls iz a toja s kā pild iela eto ā u eļu
ū ēs, et s ilts frak ija – arī silikātķieģeļu ražoša ai.
No ada die idu daļā ģeoloģiskās kartēša as dar u gaitā sa ulaik ko statēts sa ērā plašs
ķieģeļu u dre u auruļu ražoša ai derīgu āli prog ožu lauks, kurš pie ērots jau u āla
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atradņu eklēša ai. Kā perspektī as ietas atse išķu elielu atradņu atklāša ai ar uzskatīt
tikai plaka irs as paugurus Nirzas, Pildas u Ņukšu pagasta teritorijā.
Ludzas o ada teritorijā
ezeros, kā arī airākos pur os ze kūdras slāņa ir ko statētas
sapropeļa atrad es. Derīgais izrakte is atkarī ā o to īpašī ā ir pie ērots ga augs es
ēsloša ai, ga dzied ie ī as dūņā , ga lop arī as piede ā . Nogulu u augstākā k alitāte
ir Cucurku, Dolgoje un Ubeļu ezeros, sa ukārt lielākie krāju i ir oteikti Pluso ā. Sapropeļa
iegu e uzskatā a par perspektī u u ir at alstā a akti itāte o ezeru at eseļoša as iedokļa,
azi ot to aizaugša as pro esus. Pē sapropeļa izņe ša as ezeros ar ielaist ērtīgu zi ju
azuļus u la āk iz a tot tos rekreā ijai.
Attīstī as progra

as ietekme

Tiek prog ozēts, ka pieaugs sapropeļa iegu e o ada esošajos ezeros. Tas uzla os ezeru ides
stā okli, sa azi ot ezeru aizaugša u.

3.5.

Virsze es ūdeņi

Ludzas o ada teritorijas atrodas Veļikajas asei ā u daļēji Dauga as sate es asei ā.
Virszemes ūdeņi, ko eido ezeri, upes, strauti u dīķi, aizņe
, ha je , % o kopējās
novada teritorijas.
No ada hidrogrāfiskā tīkla pa atele e ts ir upes, kas pieder pie Veļikajas asei a upē .
Izņē u s ir “arja ka Ru dē u pagastā , kas pieder pie Dauga as asei a. Lielākās o ada
teritorijas upes ir Ludza, )ilupe, Pilda u Istra. Upju kritu i ir sa ērā elieli u tās arojas
gal e okārt o s iega u lietus ūdeņie .
Ludzas o ads ieri dojas ezerie
agātāko Lat ijas o adu sarakstā. No ada teritorijā plešas
ezeri ar kopējo platī u
, ha. Lielākie Ludzas o ada ezeri, kuru platī a pārs iedz
ha, ir: Cir as ezers, Dziļezers, Istras ezers, Pluso s, Šķau es ezers, Nirzas ezers, Pildas ezers,
Dukā u ezers u Bižas ezers. Ludzas o ada ezeri ir iekļauti pu lisko ezeru sarakstā: Cir as
ezers, Čor ojes ezers, Dziļezers, Istras ezers, Pluso s, Nirzas ezers, Pildas ezers u Mazais
Ludzas ezers. 16 Ludzas novada ezeri ir ezeri, kur z ejas tiesī as pieder alstij: Apaļais “ iedziņu
ezers, Audeļu ezers, Bižas ezers, Briģu ezers, Dukā u ezers, Dū ākļu ezers, Ilza ezers, Križutu
ezers, Lielais Ki dalo as ezers, Lielais Kur as ezers, Līdūkšņas ezers, Mazais Kur as ezers,
Rogaižu ezers, Šķa es ezers, “oidu ezers u )eiļu ezers.
Ludzas o ada teritorijā uz šo rīdi a iz eidotas pu liskās peld ietas.
Attīstī as progra

as ietek e

Attīstī as progra
a paredz: „Ludzas o ada teritorijā ir daudz ezeru u sta ila, ekoloģiski tīra
ide, kas sek ē ak akultūras attīstī u. Ak akultūras gal e ie dar ī as irzie i ir preču zivju
audzēša a tirgu
ai aksas akšķerēša as orga izēša a dīķos u zi ju azuļu audzēša a
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ielaiša ai da iskajās ūde stilpēs zi ju resursu atražoša ai u papildi āša ai. Ludzas o adā
tiek at alstītas idejas šādu projektu realizā ijai.

3.6.

Augs es īpat ī as u ai avu struktūra

Ludzas o ada teritorijā ēroja a liela augšņu dažādī a. )ilupes līdze u a lielākajā daļā ir
ela ēlīgi irsze es ote es apstākļi, tāpē izplatītas elē u glejaugs es u elē podzolētās
glejaugs es, ko o ai a pur a kūdraugs es ar ze ā pur a kūdraugs es pārs aru. Līdze u a
zie eļu daļā uz s ilšai ajie
ogulu ie reljefa pa ēlu os ir tipiskās podzolaugs es.
Rēzek es paze i āju a u Rāz a as paugurai es daļa ietilpst Austru lat ijas paugurai o
augšņu rajo ā, kur augs es sega eido sarežģītu ko pleksu. Gal e okārt izplatītas erodētās,
idēji u
āji podzolētās elē u augs es. )e ākajās ietās tās o ai a elē podzolētās
klejotās augs es, glejaugs es u pur u augs es. Pauguru irsot ēs sastopa as arī elē u
kar o ātaugs es.
Ludzas novadā ir ēroja a liela ai a u daudz eidī a. To osaka teritorijas ģeogrāfiskais
o ietoju s starp Latgales augstie i u Muda as ze ie i u teritorijas ēsturiskā attīstī a.
No adā ir septiņi ai a ap idi – grēdai es, paugurai es, lēze paugurai es u
ežpur ai es, kas
eido ļoti daudz eidīgu kopējo ai a u.
Gal e ie ai a u eidojošie ele e ti ir reljefs, ežu asī i, lauksai ie ī ā iz a toja ā ze e,
ezeri (Cirmas ezers, Pildas ezers, Nirzas ezers u.c.), upes (Ludza, Pilda, Istra u. . , apdzī otās
vietas (Ludzas pilsēta, ie i, ie sētas , kultūr ēsturiskie u da as aizsardzī as o jekti.
Attīstī as progra

as ietek e

Attīstī as progra
a paredz: „No ada teritorijas reljefs u augšņu k alitāte osaka la ēlīgu
idi aitkopī as attīstī ai. Tīra ar i dustriālo ražoša u epiesārņota ide u pieeja ās ga ī u
platī as pa er plašas attīstī as perspektī as gaļas liellopu audzēša ai. Šīs jo as sek īgai
attīstī ai epie ieša a ze ieku sai ie ī u kooperā ija u jau u sadar ī as for u
eklēša a.
Ludzas o ada paš aldī a at alsta šādus projektus u

3.7.

eklē iespējas fi a sēša as piesaistei.

Īpaši aizsargāja ās da as teritorijas

Ludzas o adā ir daudz ērtīgu da as teritoriju u ie ēroja u da as o jektu. Īpaši
aizsargāja ās da as teritorijas aizņe
, ha je , % o o ada teritorijas. No ada īpaši
aizsargāja ās da as teritorijas u o jekti ir:






Rāz as a io ālais parks;
Dabas parks Istras pauguraine;
Dabas liegums Istras ezers;
Dabas liegums Pildas ezers;
Mikroliegu s Meža at eju kadiķu pļa as;
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Mikroliegu s Meža at eju pļavas;
Pluso a dižak e s;
Ru dē u Vel a do e;
Go eļ uižas parks;
Runtortas parks;
Dižkoki.

Ludzas o ada ad i istratī ajā teritorijā Ru dē
teritorijas – Rāz as a io ālais parks. Ru dē
aizsargāja o ai a u ap idus, kas tika di i āts
da as parka , kas
. gadā tika pār eidots par

u pagastā atrodas daļa aizsargāja ās da as
u pagasta rietu u daļā atradās Ezer ieku
. gadā.
. gadā tas tika pie ie ots Rāz as
a io ālo parku.

Rāz as a io ālais parks iz eidots
.gadā, lai sagla ātu da as ērtī as, kā arī raksturīgo
Latgales kultūrai a isko idi plašā Latgales teritorijā. Parkā ir oteiktas fu k io ālās zo as –
da as liegu a zo a, da as parka zo a u
eitrālā zo a. Na io ālā parka da as ērtī as
ko e trētas da as liegu a zo ās, kas iz eidotas, lai sagla ātu īpaši aizsargāja ās sugas u
iotopus, kā arī aizsargātu il ēku dar ī as azpār eidotas ekosistē as. Na io ālā parka
teritorijā tādas ir astoņas: Rāz as ezera salu, “oloju ezera, Mākoņkal a, )os as itrai es,
Harče ku pur a, Lielā Liepukal a, Ežezera u Lita īku Mē ess kale dāra da as liegu a zo a.
Ru dē u pagasta teritorijā iestiepjas
, hektāri o Rāz as a io ālā parka teritorijas, iss
šis apga als ir dabas parka zona.
3. .attēls. Rāz as a io ālā parka atraša ās vieta Latvijā

A ots: Rāz as a io ālā parka da as aizsardzī as plā s,
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Da as teritorijas platī a:
ha. 14% no Rāz as a io ālā parka teritorijas aizņe
ezeri. “a ērā liela pļa u daudz eidī a Eiropas ozī es pļa u iotopu tipi .

eitrofi

Na io ālā parka teritorijā ko statēti
Eiropas ozī es aizsargāja i iotopi, o kurie
isizplatītākie ir da īgie eitrofie ezeri ar iegri ušo ūde saugu u peldaugu augāju u ogāžu u
gra u eži. Parka teritoriju raksturo liela sugu daudz eidī a, ko statētas
aizsargāja ās
askulāro augu, ķērpju u sū u,
put u,
zīdītājdzī ieku, zi ju, a i ieku u
ez ugurkaul ieku sugas. Parka teritorijā uzsākts sarka ēdera ugu skrupja populā ijas
atjau oša as dar s.
Na io ālajā parka teritorijā a spēkā īpaši aizsargāja o da as teritoriju ispārējie aizsardzī as
u iz a toša as oteiku i. Da as teritorijai ir izstrādāti . .
. MK oteiku i Nr.
„Rāz as a io ālā parka i di iduālie aizsardzī as u iz a toša as oteiku i , kas osaka:
 Rāz as a io ālā parka aizsardzī as u iz a toša as kārtī u;
 Na io ālajā parka apzī ēša ai da ā lietoja ās spe iālās i for atī ās zī es paraugu u
tās lietoša as kārtī u;
 Na io ālajā parkā esošo da as pie i ekļu – aizsargāja o ģeoloģisko u
ģeo orfoloģisko da as pie i ekļu u aizsargāja o koku – aizsardzī as u
iz a toša as kārtī u.
“adar ī ā ar Lat ijas da as fo du Rāz as a io ālajā parkā ir izstrādāts da as aizsardzī as
plā s, kurš odroši a da as ekosistē u daudz eidī u, ai a u u sugu ioloģiskās
daudz eidī as sagla āša u u teritorijas sai ie isko dar ī u.
Rāz as a io ālais parks ir iz eidots, lai sagla ātu e tikai da as ērtī as, et arī
kultūr ēsturiskās u ai a iskās ērtī as. Līdz pat ūsdie ā sīkāka ai a u izpēte teritorijā a
eikta, ta dēļ
.gada aijā uzsākta ai a u ekoloģiskā plā a izstrāde Rāz as a io ālaja
parka . Plā a izstrādi ei a “IA „ Esto ia , Lat ia @Lithua ia E iro e t .
Ai a u ekoloģiskā plā a izstrāde ir sadalīta trīs etapos, kuros gal e ie sagaidā ie rezultāti ir:
 esošās ai a u struktūras izpēte,
 ēla ās ai a u struktūras defi ēša a, attīstī as iespēju u iero ežoju u a alīze,
 priekšliku u izstrāde ai a as struktūras u tās ele e tu attīstī ai RNP priekšliku i
zo ēju a , t.sk., priekšliku u izstrāde RNP esošo paš aldī u teritoriju plā oju u
grozīju ie .
Rāz as a io ālais parks ir arī Eiropas ozī es aizsargāja o da as teritoriju tīkla NATURA
teritorija, kā arī iekļauta E“ ozī es put ie
ozī īgo ietu sarakstā.
Dabas parks Istras pauguraine (NATURA 2000 teritorija) – dabas parks Ludzas novada Istras
pagastā, platī a ir
hektārs, di i āts
. gadā. Tas ir u ikāls ēsturiski ģeogrāfisks
ko plekss, ko eido grēdu, orē u pauguru u
asī u reljefs. Teritorijas ežai ajā daļā
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orē u pauguri u to ogāzes klātas ar sausie priežu, egļu u jauktajie
ežiem, bet
ieplakās sastopa i el alkšņu staig āji u pārejas pur i, kas ir Eiropā aizsargāja i iotopi.
Dabas liegums Istras ezers (NATURA 2000 teritorija) – dabas liegums Ludzas novada Istras
pagastā, platī a ir
hektāri, di i āts
. gadā. Tā ir ozī īga ezera aizsardzī as teritorija.
Ezeru iet er skujkoku u lapkoku eži, kā arī dažādi aizsargāja i pļa u iotopi. No E“ Biotopu
direktī as aizsargāja ie
iotopie sastopa i – da iski eitrofi ezeri ar iegri ušu ūde saugu
u peldaugu augāju, el alkšņu staig āji, jaukti platlapju eži, sugā
agātas at atu pļa as,
oreālie eži.
Dabas liegums Pildas ezers (NATURA 2000 teritorija) – da as liegu s Ludzas o ada Ņukšu
pagastā, tā platī a ir
hektāri, di i āts
. gadā. Tā ir iz ila eitrofo ezeru aizsardzī as
teritorija. Ezers u tā tu ākā apkārt e ir pie ērota aroša ās ieta sikspārņie , teritorijā
ko statētas airākas retas u aizsargāja as sikspārņu sugas, tostarp – dīķa aktssikspār is.
Daudz eidīga lidojošo ūde sput u fau a.
Ludzas novada Nirzas pagastā atrodas divas mikroliegumu teritorijas: Meža atveju kadiķu
pļavas (aizņe
, ha lielu platī u īpaši aizsargāja ā iotopa aizsardzī ai u Meža atveju
pļavas (aizņe
, ha lielu platī u īpaši aizsargāja ās sugas aizsardzī ai.
Dabas piemineklis Pluso a dižak e s – atrodas Ludzas o ada Istras pagastā, tā aizņe tā
platī a ir , hektāri, aizsargāts o
. gada. Ak e s ir
augsts, ,
garš,
plats,
3
apkārt ērs
,
, tilpu s
. Ak e s sas iedza s tikai sausā laikā, jo apkai e
pārpur ota. “lā isks ig atizēts g eiss ar lielā k ar a u aplīta dzīslā , satur daudz
al a dī a kristālu.
Da as pie i eklis Ru dē u Vel a do e – atrodas Ludzas o ada Ru dē u pagastā, aizņe
,
hektāru lielu platī u, aizsargāts o
. gada. U ikāli pauguri ar ieliektā
irsot ē . Uzskata,
ka šie pauguri ir ter okarsta eidoju i, taču a ie ota uzskata par to iz els i. Lielākais o
šie paugurie atrodas k uz ) o Ru dē ie ,
uz R o )ilupes eļa, ežā – tā iz ēri
x
, relatī ais augstu s – 15 , ogāžu slīpu s
–
grādi. Paugura irsot ē ir
ieplaka ar stā ā
–
grādi ogāzē , tās di e ā – daļēji krū ie aizaudzis pur s kūdras
iezu s līdz ,
. Pauguru eido s ilšai a gra ts u oļi. Mazāks līdzīgs paugurs atrodas eļa
otrā pusē, ēl daži pauguri – k tālāk )ilupes irzie ā.
De droloģiskais stādīju s Go eļ uižas parks – atrodas Ludzas o ada Cir as pagastā, platī a
ir , hektāri, di i āts
. gadā. Go eļ uižas parkā atrodas di i dižkoki parastais ozols,
apkārt ērs ,54 m un parastā liepa, apkārt ērs ,
u aizsargāja o augu atrad es kopā
3 sugas).
De droloģiskais stādīju s Ru tortas parks – atrodas Ludzas pilsētā, platī a ir , hektārs,
di i āts
. gadā. Ru tortas parkā sastopa ās i trodu ētās koku u krū u sugas:Eiropas
lapegle, “i īrijas iedrupriede, rietu u tūja, ošlapu kļa a, sudra kļa a, kok eida karagā a,
krū a karagā a, Vā ijas krustā ele, Tatārijas sausserdis, parastais filadelfs, kārpai ais filadelfs,
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ir eņlapu fizokarps, altā apse, alza papele, Petro skas papele, kaillapu roze, sārtlapu roze,
rosa ajalis, oraglapu roze, rie ai ā roze, trauslais ītols, sarka ais plūškoks, pīlādžlapu
sor ārija, Bijāra spireja, Baltrozā spireja, altais gri o is, strautu s iegoga, U gārijas eriņš,
atai ais eriņš, parastais eriņš, A erikas liepa, il ai ā ir e e, azā kap irte.
Ludzas novada ad i istratī ajā teritorijā ir reģistrēti 4 dižkoki.
3.1. tabula
Ludzas ovada dižkoki
Suga

Atraša ās vieta

Apkārt ērs

Augstums

ID

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

Go eļ uiža, Cirmas pag.

4,54 m

19 m

607

Parastā liepa Tilia
cordata Mill.)

Go eļ uiža, Cir as pag.

4,27 m

15 m

129

Parastā liepa Tilia
cordata Mill.)

Kur as sēklu pla tā ija,
Pildas pag.

3,94 m

27 m

1024

Parastā priede Pi us
sylvestris L.)

Karpušo ki, Pureņu pag.

3,4 m

22 m

318

A ots: LVĢMC datu āze,

Attīstī as progra

.

.

.

as ietek e

Ludzas o ada kā tīras, drošas u ez stresa da as ietas tēls perspektī ā la i saderas ar aktī ās
atpūtas u da as tūris u. Ludzas o ada Attīstī as progra
a paredz tūris a attīstī u
o ada teritorijā. Taču etiek plā ota tāda dar ī a aizsargāja ās teritorijās, kas arētu ūtiski
ietek ēt u paslikti āt ides k alitāti.

3.8.

Kultūrvēsturiskie pie i ekļi

Ludzas o ada teritorijā atrodas
ērtī u kopu s, kas radies tautas
tūris ā attīstī ai. Valsts aizsargāja
ietējas ozī es kultūras pie i

daudz kultūr ēsturisku pie i ekļu – materiālo u garīgo
ēsturiskās attīstī as pro esā, turklāt tas ir ozī īgs faktors
o kultūras pie i ekļu sarakstā iekļauti
alsts ozī es u
ekļi.

Lielākā daļa o o ada teritorijā esošie
alsts aizsargāja ie kultūras pie i ekļie ir
ko e trēti Istras
, Is audas
, Ņukšu
, Ru dē u
u Pildas
pagastos, kā arī
Ludzas pilētā .
Kā ie ēroja ākie u pazīsta ākie kultūras pie i ekļi Ludzas o adā ir jāpie i Ludzas pilsētas
ēsturiskais e trs – alsts ozī es pilsēt ū ie ī as pie i eklis, Ludzas pilsdrupas, Jurizdikas
pilskal s, Tadeuša kapela, Brodaižas pareizti īgo az ī a, Ve sla adas Baz ī as kal s – pilskalns,
Di kšu pilskal s (Zelta kalns) un daudzi citi.
Kultūr ēsturisko pie i ekļu aizsardzī u regla e tē liku s „Par kultūras pie i ekļu
aizsardzī u u MK . .
. oteiku i Nr.
„Noteiku i par kultūras pie i ekļu uzskaiti,
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aizsardzī u, iz a toša u, restaurā iju, alsts pir pirku a tiesī ā
statusa piešķirša u .
Attīstī as progra

u

idi degradējoša o jekta

as ietek e

Kultūras u ēstures a toju a efektī a iz a toša a o ada tūris a attīstī ā iespēja a,
odroši ot ērtu teritorijas u atse išķu o jektu sas iedza ī u u k alitatī u pakalpoju u
pieeja ī u. Attīstī as progra
ā ir iekļauti projekti, kas paredz Ludzas e pilsētas tūris a
o jektu re o ā iju tūris a attīstī ai.

3.9.

Zemju sadalīju s

)e es sadalīju ā pa iz a toša as eidie
Ludzas o ada lauku teritorijās do i ē
lauksai ie ī ā iz a toja ās ze es, kas aizņe
, ha je
% o o ada kopplatī as.
U
eži – 35
, ha je
% o o ada kopplatī as. Vairāk kā pusi – % o eža platī ā
aizņe skuju koki u
% lapu koku audzes. Pa atsugas ir priede, egle u ērzs.
Lielu platī u o ada lauku teritorijas aizņe arī ūdeņi – 5
, ha je %, sa ukārt pur i u
itrāji aizņe
, ha je % o o ada kopplatī as. Ludzas o ada pur os ir ozī īgi
kūdras krāju i, taču liela daļa pur u iekļauti īpaši aizsargāja ās da as teritorijās – dabas
liegumos un dabas parkos.
3.3.attēls. )e es sadalīju s pa iz a toša as veidie
5%
6%

2% 1%

ovada lauku teritorijā
Ceļi

3%

3%

Pagalmi
Pārējās ze es

43%

Lauksai ie ī ā
iz a toja ā ze e
Meži

37%

Krū i
A ots: Ludzas o ada paš aldī as dati

No lauksai ie ī ā iz a toja ā ze ē islielāko īpats aru sastāda ara ze e – 30 478,5 ha
je
% u ga ī as
, ha je
%. Pārējo lauksai ie ī ā iz a toja o ze i aizņe pļa as
–
, ha je % u dārzi – 261,1 ha jeb 1%.
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3.4.attēls. Lauksai

ie ī ā iz a toja o ze ju sadalīju s ovada lauku teritorijā
6%

1%
Aramzeme

20%

Ga ī as
Pļa as
73%

Augļu dārzi

A ots: Ludzas o ada paš aldī as dati

Meži Ludzas o adā aizņe
, ha lielu platī u, kas ir , % o o ada kopplatī as.
Vislielākās ežu platī as ir Istras pagastā –
, ha, Ru dē u pagastā – 5703,5 ha, Brigu
pagastā –
, ha u Pildas pagastā –
, ha. Vairāk kā pusi je
% o eža platī ā
aizņe skuju koki u
% lapu koku audzes. Pa atsugas ir priede, egle u ērzs.
Ludzas o ada paš aldī as īpašu ā atrodas
, ha ze es, o tie
% aizņe
ežsai ie ī as ze e u īpaši aizsargāja ās da as teritorijas, , % sa iedriskās ozī es
o jektu ap ū es ze e, , % lauksai ie ī as ze e u
, % - pārējā ze e.
Lielāko platī u Ludzas pilsētā aizņe lauksai ie ī ā iz a toja ā ze e
% , kas pārs arā ir
azdārziņu, kā arī pilsētas rī ās ze es teritorija. Lielu īpats aru sastāda ie ģi e es u
di ģi eņu dzī oja o ēku ap ū es teritorijas
, % , kā arī pilsētai piekrītošo ūdeņu platī a
(14,8%).
I for ā ija par Ludzas o ada paš aldī as ze es sadalīju u pē
lietoša as ērķa ir apkopota 3.2.ta ulā.
Ludzas ovada pašvaldī as ze es sadalīju s pē
Nr.p.k.

Nekusta ā īpašu a lietoša as

3.2..tabula
ekusta ā īpašu a lietoša as ērķa

ērķu grupa

Lauksai ie ī as ze e
Mežsai ie ī as ze e u īpaši aizsargāja ās da as teritorijas, kurās
sai ie iskā dar ī a ir aizliegta ar or atī o aktu
3.
Ūde s o jektu ze e
4.
Derīgo izrakteņu iegu es teritorijas
5.
Da as pa at es u rekreā ijas ozī es ze e
6.
I di iduālo dzī oja o āju ap ū es
7.
Daudzdzī okļu āju ap ū es ze e
8.
Ko er dar ī as o jektu ap ū e
9.
“a iedriskās ozī es o jektu ap ū es ze e
10.
Ražoša as o jektu ap ū es ze e
11.
“atiks es i frastruktūru o jektu ap ū es ze e
12.
I že ierteh iskās apgādes tīklu u o jektu ap ū es ze e
A ots: Ludzas o ada paš aldī as dati
1.
2.

ekusta ā īpašu a

)e es vie ī u
skaits
14
15

Kopplatī a,
ha
42,1
260,3

1
2
15
7
18
2
63
7
17
5

4,5
8,1
18,8
3,9
3,8
0,2
66,8
3,0
16,4
5,8
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3.10. Vides kvalitāte
Gaisa kvalitāte
Gaisa k alitāti Ludzas o adā ietek ē stacionārie un mobilie gaisa piesārņojuma avoti, kā arī
gaisa piesārņojuma potenciālie avoti ārpus novada teritorijas. Galvenie mobilie gaisa
piesārņoju a a oti ir autotra sports u dzelz eļš loko otī es , kuru kustī as rezultātā
at osfērā e itē piesārņojošās ielas – slāpekļa u oglekļa oksīdi, kā arī ietās daļiņas.
Ludzas novada teritoriju šķērso autotra sporta u dzelz eļa koridori, kuri sa ie o Eiropas
“a ie ī u ar Krie ijas Federā iju u pēdējos gados palieli a gaisa piesārņoju u. Iz eši o
mobilajiem avotiem tiek ko trolēti periodiski uz eļie u uzņē u os sadar ī ā ar CSDD
autotransporta teh isko apskašu laikā) u iegūti aprēķi u eļā.
Ludzas o adā pašlaik tiek or ēti u uzskaitīti sta io ārie iz ešu a oti, taču etiek aplūkoti
decentralizētie siltu apgādes o jekti: pri āt āju katlu ājas ai ie kārši apkures katli,
kokapstrādes ehu e isiju daudzu s, kā arī iz eši, kas radušies lauksai ie ī ā o
lopkopī as, i erāl ēslu u pesti īdu lietoša as. Valsts statistikā u LVĢMC Valsts statistikas
pārskatā „Nr.2-GAISS apkopoti dati par lielākajie sta io ārajie e isiju a otie , taču reālais
gaisa piesārņoju a lī e is paliek ezi ā s.
Ludzas o adā a tādu teritoriju, kuras ūtiski ietek ētu at osfēras gaisa k alitāti. “akarā ar
to, ka Ludzas o adā a attīstītas rūp ie ī as, gal e ie gaisa piesārņotāji ir katlu ājas.
No ada lielākie piesārņotāji u līdz ar to arī kuri ā ā iz a totāji atrodas Ludzas pilsētā.
Visjaudīgākā ir “IA „Ludzas Bio E erģija katlu āja – atrodas Ludzas pilsētas teritorijā.
3.5.attēls. Iz a totā kuri ā ā pro e tuālais sadalīju s Ludzas ovadā

9.gadā, procentos

0.12 1.39 1.92
0.11

ogles
malka
dīzeļdeg iela
šķelda
sašķidri ātā gāze

96.33
A ots: LVĢMC Valsts statistikas pārskats par gaisa aizsardzī u „Nr.2-Gaiss

Koks e ir ozī īgākais ietējais kuri ā ais Lat ijā. Ludzas o adā
. gadā koks e kopējā
kuri ā ā iz a toša as struktūrā sastāda
966, to as je
%, sa ukārt
. gadā
762,10 tonnas je
%. Pārs arā iz a to alku, šķeldu u kokapstrādes atliku us. No
2005.gada šķeldas apjo s ir palieli ājies. Koks i plaši iz a to ga e tralizētajā, ga ietējā un
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i di iduālajā siltu apgādē. Kopu ā lielais koks es īpats ars kuri ā ā iz a toša as struktūrā
ir pozitī s rādītājs, jo radītie iz eši esatur sēru, kas izraisa at osfēras okrišņu
paskā i āša os.
Ņe ot ērā turp āko paredza o e ergoresursu sadārdzi āša os, daudz iet o adā
e tralizētajās siltu apgādes sistē ās ūs jā ei rekonstrukcija un citi pasāku i e erģijas
efektī ākai iz a toša ai.
Attīstī as progra

as ietek e

Attīstī as progra
a paredz: „Ņe ot
ērā turp āko paredza o e ergoresursu
sadārdzi āša os, daudz iet o adā e tralizētajās siltu apgādes sistē ās ūs jā ei
reko struk ija u pasāku i e erģijas efektī ākai iz a toša ai. Jau šo rīd o adā ir ļoti liels
koks es kuri ā ā īpats ars, tas ir pozitī s aspekts, jo at osfērā e o āk sēra oksīdi. Gal e ais
uzs ars attīstī ā ir jāliek uz āju silti āša u, lai sa azi ātu siltu a zudu us, tādējādi
sa azi ot kuri ā ā daudzu u.
Ūde s kvalitāte
Dauga as asei a apga ala apsai iekoša as plā s ir attīstī as doku e ts, kas raksturo esošo
ūdens kvalitāti un, ja kvalitāte nav laba, sniedz ieskatu problēmu cēloņos un piedāvā iespējamos
risinājumus. Virszemes ūdeņi tiek iedalīti kādā no piecām kvalitātes klasēm (augsta, laba, vidēja,
slikta vai ļoti slikta kvalitāte), savukārt, pazemes ūdeņu kvalitāte var būt laba vai slikta. Laba
ūdens kvalitāte Ūdens struktūrdirektīvas izpratnē ir tāds ūdens ekosistēmu stāvoklis, kas
minimāli atšķiras no dabiskā, cilvēka neietekmētā stāvokļa. Mākslīgajos un stipri pārveidotajos
ūde so jektos šāda stāvokļa sas iegša a ir apgrūtināta, tāpē šādiem ūdensobjektiem vides
kvalitātes mērķis ir labs ekoloģiskais potenciāls – tāds intensīvi izmantoto ūdeņu stāvoklis, kas ir
maksimāli tuvs labai ūdens kvalitātei.
Daugavas baseina apgabalā virszemes ūdensobjektu ķīmiskā kvalitāte ir vērtējama kā laba, līdz
ar to izvirzītais kvalitātes mērķis šie ūdensobjektie ir esošās kvalitātes nepasliktināša ās.
Pē
o itori ga rezultātie , lielākajai daļai Ludzas o ada irsze es ūde so jektie
ūde s k alitātes klase.

ir idēja

Gal e ie ides k alitātes
ērķi o ada irsze es ūde so jektos ir kopējā slāpekļa
sa azi āša a, “eki dziļu a palieli āša a, hlorofila sa azi āša a u
fitopla kto a
sa azi āša a. Mērķu sas iegša ai ir jāīste o pasāku u progra
ā paredzētie pasāku i, līdz
.gada sas iedzot plā oto ro ež ērtī u.
Ludzas o adā dzera ā ūde s ajadzī ā iz a to paze es ūdeņus. Dzera ais ūde s pil ī ā
tiek odroši āts o paze es ūde s resursie . Tie tiek iegūti o Pļa iņu – Daugavas horizonta.
Ūde sapgādei iz a totajos ūde s horizo tos u ko pleksos do i ē hidrogē kar o ātu
kalcija-magnija tipa ūdeņi ar i eralizā iju 0,2 – , g/ . Paze es ūdeņi ir da iski ķī iski u
akterioloģiski tīri, et eat ilst dzera ā ūde s prasī ā pē Fe dzelzs satura, kas lielā daļā
aku ir 0,5 –
g/l, atse išķos gadīju os tā sas iedz
g/ pieļauja s Fe ko e trā ija e
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airāk par ,4 mg/l). Lai uzla otu ūde s k alitāti, lielākajā daļā ūde sapgādes o jektu
epie ieša a atdzelžoša a. Aktuāla pro lē a ir arī paaugsti āta duļķai ī a u a o ija jo u
asa. Pri āt āju īpaš ieki pārs arā iz a to gru tsūde s grodu akas, kuru ūde ī arētu ūt
paaugsti āts orga isko ielu daudzu s, kas saistīts ar hu us ielu ieskaloša os. Īpaši jāatzī ē
paaugsti āts slāpekļa sa ie oju u saturs aku ūde ī. Nopiet a pro lē a arētu ūt ioloģiskais
piesārņoju s – ie šūņi, aļģes u
ikroorga is i. Šo pro lē u arētu risi āt, uzla ojot
i di iduālo u lokālo ūde sapgādes sistē u u irsējo slāņu gru tsūdeņu aizsardzī u pret
piesārņoša u.
3.3..tabula
Ludzas ovada teritorijā esošās atdzelžoša as iekārtas
Nr.p.k.
Teritoriālā vie ī a
1.
Ludzas pilsēta
2.
Brigu pagasts
3.
Cirmas pagasts
4.
Isnaudas pagasts
5.
Istras pagasts
Avots: Ludzas novada paš aldī as dati

Daudzums
5
1
1
1
2

Nr.p.k.
6.
7.
8.
9.
10.

Teritoriālā vie ī a
Nirzas pagasts
Nukšu pagasts
Pildas pagasts
Pureņu pagasts
Ru dē u pagasts

Daudzums
1
1
2
1
-

Lat ijas ides, ģeoloģijas u
eteoroloģijas e tra datu āzes uzskaitē Ludzas o adā ir
urbumi, no kuriem ekspluatēti tiek 55 urbumi. Lielākā daļa ur u u ir paš aldī u pārziņā, daļa
ur u u ir uzņē u u, i di iduālo lietotāju pārziņā. No adā ir airāk ekā si ts pie des it
neapsaimniekotu urbumu.
3.4.tabula
Ludzas ovada teritorijā esošie ūde sapgādes ur u i
Nr.
Teritoriālā
p.k.
vie ī a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ludzas pilsēta
Brigu pagasts
Cirmas pagasts
Isnaudas pagasts
Istras pagasts
Nirzas pagasts
Nukšu pagasts
Pildas pagasts
Pureņu pagasts
Ru dē u pagasts

Urbumu Ūde s lietoša ai
skaits
izmantojamie
urbumi
34
18
22
1
29
8
39
5
28
13
20
2
13
2
11
2
14
3
14
1

Rezervētie
urbumi
3
1
-

Kopā
208
55
4
Avots: LVĢMC Lat ijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, 16.02.2010.

Tai skaitā
Neizmantotie
urbumi
5
1
1
7

Likvidētie
urbumi
1
2
1
4

Urbumi
jāta po ē
1

Statuss
nav
zi ā s
6
21
19
34
6
16
11
9
11
12

1

153

Gal e ie ūde s patērētāji Ludzas o adā ir iedzī otāji, sa iedriskās ēkas, ko er uzņē u i u
pār aldes iestādes, kā arī daudzdzī okļu āju sai ie iskais sektors, ze ieku sai ie ī as
sektors u ražoša as sektors. Pē Valsts ides die esta Rēzek es reģio ālās pār aldes
izs iegtajā atļaujā kopu ā Ludzas o adā
. gadā ūde s resursus iz a toja
juridiskās
u fiziskās personas.
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Ce tralizēta ūde sapgāde sistē a ir lielākajā daļā o Ludzas pilsētas teritorijas, sa ukārt lauku
novada paš aldī as ad i istratī ajos e tros u dažās lauku apdzī otajās ietās ir daļēja
e tralizēta ūde sapgādes sistē a. Pārējie turētāji iz a to auto o as ūde sapgādes
sistē as: šaht eida akas ai i di iduālos artēziskos ur u us.
3.5.tabula
Ludzas novada ce tralizētās ūde sapgādes sistē as raksturoju s
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Teritoriālā vie ī a
Ludzas pilsēta
Brigu pagasts
Cirmas pagasts
Isnaudas pagasts

5.
6.

Istras pagasts

7.

Ņukšu pagasts

8.
9.

Pildas pagasts

Nr.
p.k.
10.

Nirzas pagasts

Pureņu pagasts
Teritoriālā vie ī a

Teritorija
Ludzas pilsēta
Brigu ciems
Tutā u ie s
Martišu ie s
Istalsnas ciems
Kreiču ie s
Vecslabadas ciems
Nirzas ciems
Raipoles ie s Kuš eri
Ņukšu ie s
Gaveiku ciems
Pildas ciems
Kivdolovas ciems
Auzeņu ie s
Teritorija

Ru dē u ie s
Ru dē u skolas ēka
A ots: Ludzas o ada paš aldī as dati
Ru dē u pagasts

Ūde s tīklu kopgaru s
(ar pievadu), km
14,9
4,071
2,612
4,736
0,216
0,076
1,750
4,114
0,76
6,03
0,6
6,050
1,663
1,300
Ūde s tīklu kopgaru s
(ar pievadu), km
1,719
0,315

Ce tralizētas ūde sapgādes
sistē as patērētāju skaits
7449
185
148
381
234
175
162
242
94
Ce tralizētas ūde sapgādes
sistē as patērētāju skaits
171

Ludzas pilsētas e tralizētā ūde sapgādes sistē a apt er % o pilsētas teritorijas u apkalpo
≈ % iedzī otāju u ≈
% ko er uzņē u us u iestāžu. Ap ēra
% e tralizētās
ūde sapgādes sistē as lietotāju dzī okļos ir uzstādīti ūde s skaitītāji. Pagastos e tralizētās
ūde sapgādes sistē as apkalpo idēji
% o ie u iedzī otājie , kā arī uzņē u us u
iestādes.
Ce tralizēta ka alizā ijas sistē a ir Ludzas pilsētā, sa ukārt lauku pagastu e tros u dažās
lauku apdzī otajās ietās ir daļēja e tralizētā ka alizā ijas sistē a.
“adzī es otekūdeņi o apdzī otajā
ietā gal e okārt tiek sa ākti ka alizā ijas sistē ā,
o adīti uz otekūdeņu attīrīša as iekārtā u pē attīrīša as ūde ste ēs ai ūde stilp ēs.
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3.6.tabula
Ludzas novada e tralizētas ka alizā ijas sistē as raksturojums
Nr.
p.k.

Atraša ās
vieta

Teritorija

Attīrīša as ierī es tips

Ka alizā ijas tīklu
kopgarums, km

1.

Ludzas pilsēta

Ludzas pilsētas teritorija

• BIO 2800 (atrodas Ludzas novada Isnaudas
pagasta Kreiči ie ā

16,907

2.

Brigu pagasts

Brigu ciems

• BIO 50
• BIO 100 (netiek izmantots)

3,814

3.

Cirmas pagasts

Tutā u ie s

4.

Isnaudas pagasts

Martišu ie ās

• BIO M - 100

2,88

Istalsnas ciems

• BIO 50

1,038

Vecslabadas ciems

• BIO 100

0,407

Istras vidusskola

• BIO M 25-30

Nirzas ciems

• BIO

Raipoles ie s Kuš eri

• BIO 50

1,207

Ņukšu ie s

• BIO 100
•
• BIO 50 ( netiek izmantots)

2,558

Gaveiku ciems

• Mehā iskās attīrīša as iekārtas

5.

6.

7.

Istras pagasts

Nirzas pagasts

Nukšu pagasts

•

BIO
sastā o
x BIO
(viens BIO100 netiek izmantots)

sastā

o

8.

Pildas pagasts

Pildas ciems

• BIO 200

9.

Pureņu pagasts

Kivdolovas ciems

• BIO 50 – dar ojas

Auzeņu ie s
10.

Rundē u pagasts

3,188

x BIO

4,248

80
2,690

ehā iskajā režī ā

Uz Ki dolo as iekārtā

2,059
0,915

Ru dē u ie s

•

BIO
sastā o
x BIO
(viens BIO100 netiek izmantots)

1,673

Ru dē u pa atskolas
rajo a dzī oja ās ājas

Mehā iskās ūde s attīrīša as iekārtas

0,191

A ots: LVĢMC u Ludzas o ada paš aldī as dati

3.7.tabula
Notekūdeņu daudzums Ludzas ovadā
Notekūdeņi, tūkst.
Ar attīrīša u or atī i tīri
Ar attīrīša u or atī i etīri
Bez attīrīša as or atī i tīri
Bez attīrīša as or atī i etīri
Lietus otekūdeņi
No adīša as ietu skaits
Kopā ovadīti otekūdeņi
Avots : LVĢMC Valsts statistikas pārskats „ -Ūde s

3

/gadā
456,00
0,00
20,003
0,234
1,813
15,00
493,05

Nelielos ie atos ai pie atse išķā
ājā pilsētā u dažā dzī oja ā
ājā u lopu kūtī
ie os otekūdeņu sa ākša ai izmanto i di iduālus otekūdeņu sa ākša as u attīrīša as
risi āju us – ka alizā ijas krāj edres. Tie rada Nkop un Pkop slodzi uz irsze es ūde ste ē u
ūde stilpē u orāda uz e tralizētas otekūdeņu sa ākša as u attīrīša as epie ieša ī u
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ietās, kur tas teh iski u eko o iski iespēja s. Iespēja ais risi āju s ir jau u pieslēgu u
eidoša a ai jau u azo otekūdeņu attīrīša as iekārtu ū ie ī a, otekūdeņu attīrīša ā
iz a tojot alter atī ās teh oloģijas – ākslīgās itrze es, i filtrā iju, dīķus ar fosfora ķī isku
izguls ēša u u.t l. Ludzas o adā ir ieta, kurai jāparedz otekūdeņu ko trole u esošās
situā ijas uzla oša a, jo otekūdeņi pē ostādi āša as ietek ezerā ai pur ā. Lauku ie sētā
u ie u dzī oja ā
ājā ka alizā ijas sistē u lielākoties nav.
Ludzas pilsētas e tralizētā ka alizā ijas sistē a apt er aptu e i
% o pilsētas teritorijas u
apkalpo % iedzī otāju u aptu e i % ko er uzņē u u u iestāžu. Pagastos e tralizētās
ūde sapgādes sistē as apkalpo idēji % ie u iedzī otāju, kā arī uzņē u us u iestādes.
Ludzas o adā u Ludzas pilsētā a ierīkota ie ota lietus ka alizā ijas sistē a. Nesakārtota ir
esošā lietus o adīša a, kas ir Ludzas o ada do es pārziņā. Atšķirī ā o dzera ā ūde s u
otekūde s sa ākša as, šim pakalpojumam nav abonentu maksas.
Ludzas pilsētas atse išķos rajo os lietus ūde s ka alizā ijas kolektorie ir pieslēgti uzt ērēji uz
ielā , otekas o ēku ju tie , pagra u u ēku peri etra dre āža. Kopā lietus ka alizā ijas
sistē a apkalpo aptu e i % o pilsētas ap ū ētās teritorijas. Daudzās ielās a odroši āta
lietus ūde s sa ākša a, esošās lietus ūde s sistē as ele e ti – grā ji u akas – ir aizsērējuši,
aizauguši, ietā iedzī otāji tos aiz ēruši u
etiek regulāri apkoptas. Nepareizi iz ēlētā
auruļ adu dia etra u epietieka a slīpu a dēļ regulāri tiek applūdi ātas airākas dzī oja o
āju u sa iedrisko ietu teritorijas pilsētā: Raiņa, Blau aņa, “kolas, Kr.Baro a, Rekašo a,
Mazā Ezerkrasta ielu rajo os u. . Lietus u s iega kuša as ūdeņi da īgā eļā pa eļu irs ā ,
lauku ie , ielu tek ē
otek reljefa ze ākajās ietās u tās ietas, kur a o adgrā ju, tiek
applūdi ātas. “istē as olietoju a dēļ pilsētas daudzdzī okļu dzī oja ās ap ū es rajo os
lietus ka alizā ijas sistē as teh iskais stā oklis ir kritisks. “e išķi ela ēlīgi apstākļi ir ie ā o
pilsētas gal e ajā ielā – Latgales ielā.
Lietus ūdeņi ez attīrīša as tiek o adīti ietējos ūde s o adīša as grā jos u lielākā daļa o
tie
oplūst tieši uz Gar aru upi, Mazo Ludzas ezeru u Lielo Ludzas ezeru.
Attīstī as progra

as ietek e

.gadā E“ Kohēzijas fo da līdzfi a sētā projekta „Ūde ssai ie ī as attīstī a Ludzas
pilsētā iet aros tika uzsākti ka alizā ijas tīklu u iekārtu ū ie ī as u reko struk ijas
dar i. Projekta īste oša as rezultātā tiks eikta ka alizā ijas sūkņu sta ijas ū ie ī a,
ka alizā ijas sūkņu sta iju reko struk ija, otekūdeņu attīrīša as iekāru reko struk ija , ap
ka alizā ijas tīklu atjau oša a un ap
ka alizā ijas tīklu paplaši āša a.
2009. –
.gadā par piešķirtie
alsts dotā ijas o ada i frastruktūras attīstī ai līdzekļie
otiek ka alizā ijas sistē as reko struk ija Istras u Is audas pagastā.
. – 2014. gadā tiek
ieplā ota ka alizā ijas sistē as reko struk ija Brigu, Ņukšu, Pildas u Pureņu pagastā, kā arī
ka alizā ijas sistē as ierīkoša a Ru dē u pagastā.
Attīstī as progra
a ir pa ats turp ākajai i estī iju piesaistei. I estī iju plā ā ir paredzēti
daudzi projekti ides i frastruktūras uzla oša ai, pie ēra , ūde sapgādes tīklu reko struk ija
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u
paplaši āša a, ka alizā ijas tīklu reko struk ija,
otekūdeņu attīrīša as iekārtu
reko struk ija, dalīto atkritu u apsai iekoša as sistē as attīstī a Ludzas o ada
ad i istratī ajā teritorijā. Projektus paredzēts īste ot ga Ludzas pilsētā, ga ie u teritorijās.
Atkritu u apsai

iekoša a

Lat ijā sadzī es atkritu u apsai iekoša as gal e ās pro lē as ir atkritu u izgāztu ju lielais
skaits u to ietek e uz idi. Atkritu u iz ērša a eatļautās ietās rada paze es u irsze es
ūde s piesārņoju u, kā arī augs es u ai a as degradā iju.
Īste ojot Atkritu u apsai iekoša as alsts plā u
.–
.gada , ir slēgtas isas Ludzas
o adā esošās sadzīves atkritumu izgāztu es u eikti rekulti ā ijas dar i – izgāztu es irs a ir
osegta ar pietiekoši iezu gru ts slā i, u apkārt e ir la iekārtota. Rekulti ā ijas rezultātā
pro le ātiskajās teritorijās iegūta sakopta ai a a un turp ākai iz a toša ai sagata oti ze es
gabali.
Visi sadzī es atkritu i tiek depo ēti Austru latgales reģio a atkritu u poligo ā
„Križe ieki , kas atrodas Ozalai es pagastā, Rēzek es o adā. Nesa k io ētu atkritu u
izgāztu ju Ludzas o adā a .
Ludzas pilsētā atkritu u apsai
et lauku teritorijās tikai , %.

iekoša as sistē ā šo rīd ir iesaistīti ap

% iedzī otāju,

Ar ešķirotu u šķirotu sadzī es atkritu u sa ākša u odar ojas paš aldī as u
spe ializētie atkritu u apsai iekoša as uzņē u i. Atkritu us Ludzas pilsētā, Ludzas
o ada ie os u atse išķās ietās pārējā o ada teritorijā sa ā ar ko tei er etodi. Ar
ešķirotu sadzī es atkritu u sa ākša u odar ojas :
 paš aldī as “IA Ludzas apsai iekotājs ;
 “IA „L&T Hoetika ;
 A“ „LATVIJA“ AUTOCEĻU U)TURĒTĀJ“ ;
 “IA „Mišele V ;
 “IA „Atita .

Ar šķirotu sadzī es atkritu u sa ākša u odar ojas :
 paš aldī as “IA Ludzas apsai iekotājs kurtu ju pel i, olietotas riepas, papīrs u
karto s, stikls, plast asa, etāli ;
 “IA „BARK“
etāli ;
 “IA „ECHO papīrs u karto s, plast asa .
Ludzas pilsētā ir sakārtota u uzla ota atkritu u sa ākša as u šķiroša as sistē a. Dalītai
atkritu u ākša ai paš aldī as “IA „Ludzas apsai iekotājs sadar ī ā ar „Lat ijas )aļo
pu ktu airākos pilsētas rajo os ir uzstādījis
dzelte ās krāsas ko tei erus eliela iz ēra
sadzī es atkritu us šķiroša ai. Ko tei eros iespēja s iz est isu veidu izlietoto iepakojumu –
stikla pudeles u urkas, plast asas pudeles u ka iņas, etāla u džas u kār as, papīra u
kartona kastes.
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Šķirojot izlietoto iepakoju u o itie sadzī es atkritu ie , tiks sa azi āts atkritu u
poligo ā ogla āja o atkritu u daudzu s, kas o gada uz gadu pieaug. Līdz ar to arī
iedzī otājie sa aksa par atkritu u iz eša u tu ākā ākot ē epalieli āsies tik strauji. Tāpē
uzņē ēji o sa as puses ierosina – ja iedzī otāji tiek ai i āti šķirot, tad jāsola arī azāka
sa aksa par atkritu u iz eša u ai o sa aksas jāat rī o ispār. “a ukārt izlietoto iepakoju u
arēs iz a tot otrreiz.
. gadā “IA „Ludzas apsai iekotājs ode a atkārtotai pārstrādei
to as papīra u karto a,
to as stikla u
to as plē es. Īster iņa perspektī ā isie
pagastie plā ots sakārtot atkritu u šķiroša u u ar atkritu u dalītās ākša as pu ktie
odroši āt is az ie u šādu pu ktu isos ie os ar airāk ekā
iedzī otājie . Ludzas
pilsētas iedzī otājie ir iespēja odot liela iz ēra, etāla, stikla, papīra, koksnes un tekstila
atkritu us pilsētas teritorijā. Ar atkritu u ko tei erie ir odroši ātas tūris a u atpūtas
vietas, kapsētas, alsts piero ežas zo a, kur eidojas i te sī as tra zīta autotransporta rindas
pie ro ežko troles pu ktie .
Ludzas pilsētā jau ir iz eidoti trīs lauku i šķiroto atkritu u sa ākša ai: Rūp ie ī as ielā a u
Kr. Baro a ielā 49, Ludzā, Kreičos, Is audas pagastā. Atkritu u šķiroša as e trs atrodas
Rūp ie ī as ielā a , Ludzā. Kreičos, Is audas pagastā plā ots iz eidot ko postēša as lauku u
ioloģisko atkritu u ko postēša ai.
Ludzas o ada teritorijā ir aizliegts apgla āt dzī ieku iz els es atkritu produktus. Ir jāslēdz
līgu s ar fir ā , ka ir li e e ar to odar oties. “IA „Eko Vide ir tiesīga eikt dzī ieku
iz els es atkritu produktu pārstrādi, “IA „Re eta ir tiesīga eikt dzī ieku iz els es
lakusproduktu sa ākša u, tra sportēša u u iz ī i āša u. “IA Bīsta o atkritu u ser iss
veic īsta as ielas saturoša augs es sa ākša u, tra sportēša u u iz ī i āša u.
Atkritu u apsai iekoša as sistē ā ir iekļauti arī o ada lauku ie sētu iedzī otāji, oslēdzot
līgu u par atkritu u apsai iekoša u.
Ludzas o adā radīto sadzī es atkritu u daudzu a ir te de e pieaugt. Šķiroto atkritu u
sadalīju ā pa eidie
.gadā do i ē kurtu ju pel i
, % , dzī ieku audu atkritu i
, % u
etāli , % .
Palieli oties sadzī es atkritu u daudzu a , aktuāla kļūst epie ieša ī a attīstīt atkritu u
šķiroša u u dalītās atkritu u ākša as sistē as, kas o adā fu k io ē epil īgi, skarot
atse išķas atkritu u grupas.
Kā īsta ie atkritu i uzņē u ie gal e okārt rodas: s i a aku ulatori, eļļu atkritu i eļļas
filtri, atstrādātā eļļa, ar aftas produktie piesārņota augs e u. . , lu i is e tās la pas,
edi ī as atkritu i, gal a isko procesu atlikumi, krāsu atliku i u. .
Elektrisko u elektro isko iekārtu atkritu i EEIA eido sadzī es elektriskās u elektro iskās
iekārtas tosteri, plītiņas, ledusskapji, radio u TV aparāti, datori, utt. . Lat ijā ar EEIA sa ākša u
nodarbojas A/S BAO , “IA „Hro a un paš aldī as SIA Ludzas apsai iekotājs .
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Arī olietotie tra sporta līdzekļi ir īpašs atkritu u eids, kuru apsai iekoša u saskaņā ar
„Nolietotu tra sportlīdzekļu apsai iekoša as liku u ir jā odroši a tra sportlīdzekļu
īpaš ieka , kura je kurš tā īpašu ā esošs olietots tra sportlīdzeklis ir jā odod apstrādes
uzņē u a , kurš dar ojas saskaņā ar reģio ālās ides pār aldes izs iegtās atļaujas
osa īju ie .
Lietoto bateriju un akumulatoru sa ākša a ir ese uzsākta, tos pieņe pārstrādei airāki
uzņē u i, t. Sk. Paš aldī as SIA Ludzas apsai iekotājs u “IA „BARK“ M . Dažādos
uzņē u os, tirdz ie ī as e tros ir uzstādīti ko tei eri, kur ar odot izlietotās aterijas.
Lielo elt ie ī as orga izā iju ū ie ī as atkritu i o āk atkritu u izgāztu ē, iz a tojot
atkritu u apsai iekoša as orga izā iju rī ī ā esošos lielos
³ ko tei erus.
“pe ifiskie edi ī as atkritu i rodas feldšeru pu ktā u tie ir ga ie reizējās lietoša as
šļir es, ga pārsie a ais ateriāls, ga
edika e ti, kurie
eidzies derīgu a ter iņš u. .
Arī šo atkritu u apsai iekoša ai ir īpašas prasī as u to okļūša a sadzī es atkritu u
izgāztu ēs ir jāiero ežo.
Ludzas o adā ir īsta o atkritu u sa ākša as pu kts, kas atrodas Kreičos, Is audas pagastā ,
ko apsaimnieko paš aldī as “IA „Ludzas apsai iekotājs .
Bīsta o atkritu u sadalīju ā pa eidie
.gadā do i ē atkritu i, kuru sa ākša ai u
uzgla āša ai ir oteiktas spe iālas prasī as – , %, otoreļļas, pār esu u eļļas u s ēreļļas
– 32,05%, svina akumulatori – , %, eļļas filtri – , %, īsta us ko po e tus saturošas
ederīgas elektriskās u elektro iskās ierī es – 1%.
Attīstī as progra

as ietek e

Palieli oties sadzī es atkritu u daudzu a , aktuāla kļūst epie ieša ī a attīstīt atkritu u
šķiroša u u dalītās atkritu u ākša as sistē as, kas o adā fu k io ē epil īgi, skarot
atse išķas atkritu u grupas.
Plā ojot atkritu u apsai iekoša u o ada teritorijā, tiek ņe ts ērā Austrumlatgales reģio a
atkritumu apsaimniekoša as plā s.

3.11. Iz aiņas, ja plā oša as doku e ts etiktu īste ots
Izstrādājot Attīstī as progra
u, ir sa ākta u apkopota plaša i for ā ija, kas raksturo Ludzas
o ada eko o isko, so iālo u
ides stā okli. Attīstī as progra
a kā idēja ter iņa
paš aldī as teritorijas attīstī as stratēģiskās plā oša as doku e ts osaka prioritātes, rī ī as
irzie us, uzde u us u idējā ter iņā sas iedza os rezultātus.
Attīstī as progra
a pē tās apstipri āša as odroši ās teritorijas ērķtie īgi plā otu
attīstī u idējā ter iņā u fi a šu līdzekļu, tai skaitā E“ fo du, piesaisti. Tajā paredzēta
iedzī otāju līdzdalī a teritorijas attīstī as ei i āša ā katrā o iz irzītajā
idējā u ilgter iņa
prioritātē .
31

Vides pārskats

“ekas, ja Attīstī as progra
a etiktu īste ota:
 Netiek odroši āta teritorijas ilgtspējīga attīstī a;
 Palieli ās ides riksi u paslikti ās ides k alitāte, palieli ās ides piesārņoju a draudi;
 “a azi ās i estī iju apjo s.
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4. VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
VAR BŪTIKSI IETEKMĒT
Īpaši aizsargāja ās da as teritorijas
Īpaši aizsargāja ās dabas teritorijas atrodas īpašā alsts aizsardzī ā u iz eidotas, lai aizsargātu
u sagla ātu da as daudz eidī u, retas u tipiskas da as ekosistē as, aizsargāja o sugu
dzī es idi, sa da īgas, skaistas u Lat ijai raksturīgas ai a as, ģeoloģiskos u ģeo orfoloģiskos
eidoju us, de droloģiskos stādīju us u dižkokus, kā arī sagla ātu sa iedrī as atpūtai,
izglītoša ai u audzi āša ai ozī īgas teritorijas.
Īpaši aizsargāja ās da as teritorijas aizņe
(skat. 3. . odaļu .

,

ha je

,

% o Ludzas novada teritorijas

Attīstī as progra
a eparedz tādu projektu īste oša u, kas arētu ūtiski paslikti āt ides
k alitāti īpaši aizsargāja ās da as teritorijās.
Attīstī as progra
ā ir iekļauts projekts, kas paredz tūris a aršrutu iz eidi. Šo rīd a
defi ēts, kur tie aršruti tiks iz ietoti, et, kad tiks eidoti aršruti, tiks ie ērotas aizsargāja o
da as teritoriju iz a toša as u aizsardzī as prasī as.

Ludzas pilsēta
Ludzas pilsēta ir ad i istratī ais novada centrs, kur pieeja s isplašākais pakalpoju u klāsts.
Pilsētā atrodas paš aldī as iestādes, kā arī alsts iestādes, kas apkalpo isu ijušo Ludzas rajo a
teritoriju. Pilsētā ir pieeja i skaistu kopša as salo i, ies ī u pakalpoju i, plašs tirdz ie ī as
pakalpoju u klāsts. Ludzas pilsētā esošās iestādes iz a to ga Ludzas o ada iedzī otāji, ga
arī ijušā Ludzas rajo a – Ci las, Kārsa as, )ilupes o adu - iedzī otāji. Vides stā okli pilsētā
ietek ē tra sports, ūde ssai ie ī a, atkritu u apsai iekoša a. Vides k alitāte raksturota
. . odaļā.
Attīstības programmas I estī iju plā ā paredzētas daudzas akti itātes, kā rezultātā uzla osies
i že ierteh iskās i frastruktūras stā oklis, tādējādi sa azi ot ietek i uz idi.
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5. AR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS
Gal e ās pro lē as, kas saistītas ar ides aizsardzī u
grupās:





o ada teritorijā, ar iedalīt četrās

Īpaši aizsargāja o teritoriju apsai iekoša a;
Bioloģiskās daudz eidī as sagla āša a;
Vides piesārņoju s;
Vides stā okļa paslikti āša ās.

Īpaši aizsargāja o teritoriju apsai

iekoša a

Rāz as a io ālajam parka ir izstrādāts ai a u ekoloģiskais plā s u da as aizsardzī as plā s.
Parka ir izstrādāti i di iduālie iz a toša as oteiku i . .
. MK oteiku i Nr.
„Rāz as a io ālā parka i di iduālie aizsardzī as u iz a toša as oteiku i .
Pārējie da as aizsargāja ie o jektie u teritorijā Ludzas o adā a izstrādāti e da as
aizsardzī as plā i, e i di iduālie aizsardzī as u apsai iekoša as oteiku i, tādēļ, lai
odroši ātu šo īpaši aizsargāja o da as teritoriju aizsardzī u u
ides k alitātes
epaslikti āša os, jā alstās uz Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr. 264 „Īpaši
aizsargāja o da as teritoriju ispārējie aizsardzī as u iz a toša as oteiku i .
Bioloģiskās daudzveidī as sagla āša a
Ludzas novada upju, strautu u ezeru ioloģisko daudz eidī u ietek ē eattīrītu ai daļēji
attīrītu sadzī es otekūdeņu o adīša a tajos o apdzī otā ietā u ie sētā .
Meža iotopus egatī i ar ietek ēt
elegāla dar ī a.

ežsai

ie iskā dar ī a, it se išķi gadīju ā, ja tiek veikta

Pieaug Ludzas novada teritorijā esošo ezeru piekrastes a tropogē ā oslodze u tās egatī ās
sekas – eģetā ijas iz radāša a, koku ojāša a, ugu skuru kuri āša a, piesārņoju s u. .
Vides piesārņoju s
“adzī es atkritu u u īsta o atkritu u olietotas riepas, auto ašī u aku ulatori, izdegušās
lu i is ētās spuldzes, olietotā sadzī es teh ika u. . elegālo izgāztu ju ierīkoša a Ludzas
o adā.
Dzera ajā ūde ī, ko iegūst o dziļur u ie

ir paaugsti āts dzelzs saturs.

Ludzas o ada it īpaši lauku teritorijā) ūde s adu sistē as ir o e ojušas u atrodas a ārijas
stā oklī, olietotā e tralizētā ūde sapgādes sistē a palieli a ikro ioloģiskā piesārņoju a
risku.
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Fekālais piesārņoju s o ie sētās esošajā sausajā tualetē u lopu kūtī piesārņo
gru tsūdeņus, et ar irsze es u paze es ote i o ākot ūde ste ēs u ūde stilpēs, ei i a
to ūde s k alitātes paslikti āša os u eitrofikā iju.
“adzī es otekūdeņu, gal e okārt si tētisko
eko trolēta opludi āša a o ie sētā .

azgāša as līdzekļu u

pārtikas atkritu u

Vides stāvokļa paslikti āša ās
Agrāk apsai iekoto eliorā ijas grā ju u sistē u aizaugša a u aizsērēša a ei i a
pļa u platī u pārpur oša os.
Liela daļa agrāk lauksai ie iski apsai
saimnieciski izma toja o ze ju platī as.

ežu u

iekotās platī as aizaug, tādējādi sa azi ās

Attīstī as progra
ā a paredzētas tādas dar ī as, kas ūtiski paslikti ās ides k alitāti. Tieši
otrādi, Attīstī as progra
ā defi ētais stratēģiskais ērķis Nr.2: „Droša, da iska u pieeja a
ide dzī oša ai, dar a u atpūtai . Attīstī as progra
as idējā ter iņa prioritāte Nr. 2:
„Teh iskās i frastruktūras attīstī a u pakalpoju u k alitāte , paredz ides u e erģētikas
i frastruktūru attīstī u u sakārtoša u, kas uzla os ides k alitāti, pie ēra , otekūdeņu
attīrīša as iekārtu re o ā ija ai oder izā ija sa azi ās slodzi uz irsze es ūdeņie .
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6. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AI)SARD)ĪBAS MĒŖKI
6.1.

Starptautiskie vides aizsardzī as

ērķi

Vides aizsardzī as jo ā pastā alstu starptautiskie ērķi, kuri defi ēti oslēgtajās starp alstu
ko e ijās u līgu os. Ko e ijas u līgu i ir saistoši Lat ijai kopu ā, u plā oša as
doku e tos paredzētie pasāku i edrīkst ūt pretru ā ar ko e ijās oteiktajie
ērķie
un pamatprincipiem.
Nozī īgākie starptautiskie ilgtspējīgas attīstī as ērķi u pri ipi oteikti ANO Riodeža eiro
ko fere ē „Par idi u attīstī u
. gads . Ko fere es laikā tika parakstīta deklarā ija
„Par idi u attīstī u . Kopš šī rīža ilgtspējīga attīstī a tiek skaidrota: attīstī a, kas odroši a
šodie as
ajadzī u ap ieri āša u,
eradot draudus
āka o paaudžu
ajadzī u
ap ieri āša ai.
Riodeža eiro ko fere es laikā tika ak eptēts Rī ī as plā s
. gadsi ta
Age da
,
parakstītas airākas ko fere es par ides u
ioloģiskās daudz eidī as sagla āšanu un
aizsardzī u.
Ra sāres ko e ija
ūde sput u dzī es idi.

.g. – ko e ija par starptautiskas

ozī es

itrājie , īpaši kā

Helsinku konvencijas (1974., 1992.g.) – ko e ijas par Baltijas jūras reģio a jūras ides
aizsardzī u. Ko e ija attie as uz jūras ides u Baltijas jūras areālu aizsardzī u.
Bernes konvencija (1979.g.) – ko e ija par Eiropas dzī ās da as u da isko dzī otņu
aizsardzī u. Ko e ijas ērķi ir aizsargāt sa aļas floru u fau u u to da iskās dzī ot es,
īpaši tās sugas u dzī ot es, kuru aizsardzī ai ir epie ieša a airāku alstu sadar ī a.
Že ē as ko encija (1979.g.) – ko e ija par ro ežšķērsojošo gaisa piesārņoša u lielos
attālu os. Ko e ijas ērķis ir aizsargāt il ēku u iņa apkārtējo idi o gaisa piesārņoša as
u
e sties iero ežot u , iktāl tas iespēja s, pakāpe iski sa azi āt u no ērst gaisa
piesārņoša u.
Vī es ko e ija
.g. – ko e ija par ozo a slāņa aizsardzī u. Ko e ijas uzde u s ir
aizsargāt il ēka eselī u u idi pret ela ēlīgu ietek i, kura ir ai arētu rasties tādas il ēka
dar ī as rezultātā, kura iz ai a ai arētu iz ai īt ozo a slā i.
Bāzeles ko e ija
.g. – ko e ija par īsta o atkritu u, ieskaitot ķi ikālijas,
pārro ežu kustī u u to iz ī i āša u starptautiskajās tirdz ie ī as pro edūrās. Tā regulē alstu
tiesī as aizliegt īsta o atkritu u i portu u eksportu, kā arī pasāku u īsta o atkritu u
raša ās iespējas sa azi āša ai līdz i i u a , lai e otiktu piesārņoju s ar īsta ie
atkritumiem.
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Riodeža eiro ko e ija
. g.) – ko e ija par ioloģisko daudz eidī u. Ko e ijas
uzde u i ir ioloģiskās daudz eidī as sagla āša a, dzī ās da as ilgtspējīga iz a toša a u
godīga līdztiesīga ģe ētisko resursu patērēša ā iegūto la u u sadale, iet erot ga pie ā īgu
pieeju ģe ētiskajie resursie , ga at ilstošu teh oloģiju odoša u, ņe ot ērā isas tiesī as
uz šie resursie u teh oloģijā , ga pie ā īgu fi a sēša u.
ANO Vispārējā ko e ija
. g. – ko e ija par kli ata pār aiņā . Ko e ijas ērķis ir
sta ilizēt siltu ī efekta gāzu ko e trā ijas at osfērā u sa azi āt a tropogē o ietek i uz
klimatu.
. gadā ko e ija tika papildi āta ar Kioto protokolu, kura gal e ais ērķis ir
sa azi āt e isijas at osfērā.
ANO Ģe erālajā asa lejā
. gadā tika pieņe ta ANO Tūkstošgades deklarā ija. Tas ir
pasaules ēroga projekts ar apņe ša os līdz
. gada ie ēroja i sa azi āt ārkārtīgu
a adzī u isās tās izpaus ēs. Vie s o deklarā ijas ērķie ir odroši āt ides ilgtspējī u.
Ilgtspējīgas attīstī as ie ieša as plā s tika pieņe ts Joha es urgā
. gadā. Plā s osaka
trīs gal e os ērķus, kas jāsas iedz, lai odroši ātu eļu uz ilgtspējīgu attīstī u:
 Na adzī as o ērša a;
 Ilgtspējīga patēriņa u ražoša as odeļu
 Da as resursu aizsardzī a u pār aldī a.

aiņa;

Ludzas novada Attīstī as progra
a izstrādāta, pa atojoties uz Eiropas “a ie ī ā esošajie
or atī ajie aktie u
eparedz tādu dar ī u, kas ir pretru ā ar ides aizsardzī as
liku doša u.

6.2.

Na io ālie vides aizsardzī as

ērķi

Vie s o ozī īgākajie
ides politikas plā oša as doku e tie , uz kuru tiek alstīta lielākā
daļa a io ālo politikas u attīstī as plā u, stratēģiju u progra
u ir Lat ijas ilgtspējīgas
attīstī as pa at ostād es. Šo pa at ostādņu ērķi:
 Lat ijai jā eido la klājī as sa iedrī a, kura augstu ērtē u attīsta de okrātiju,
līdztiesī u, godīgu u u sa u kultūras a toju u;
 Lat ijai jā eido sta ila tautsai ie ī a, kas odroši a sa iedrī as ajadzī as, ie lai īgi
pa ākot, lai eko o iskās izaugs es te pi pārs iegtu ides piesārņoju a u resursu
patēriņa te pus;
 Lat ijai jā odroši a droša u eselī u eapdraudoša ide pašreizējai u
āka ajā
paaudzē ;
 Lat ijai jā odroši a pietieka i pasāku i ioloģiskās daudz eidī as sagla āša ai u
ekosistē u aizsardzī ai;
 Lat ijai sa iedrī ā jāattīsta at ildīga attieks e pret da as resursie u epārtraukti
jāpaaugsti a resursu iz a toša as efekti itāte;
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 Lat ijai o starptautiskas palīdzī as saņē ējas alsts pakāpe iski jākļūst par alsti, kas
spēj pati odroši āt sa as ajadzī as u epie ieša ī as gadīju ā pat s iegt palīdzī u
itā alstī ;
 Lat ijai jā odroši a ides jautāju u i tegrā ija u jāattīsta plašs ides politikas līdzekļu
pielietoju s isās itās ozaru politikās;
 Lat ijai jā odroši a, lai tirgus eko o ikas ehā is i kalpotu ilgtspējīgai attīstī ai;
 Latvijai jā odroši a sa iedrī as līdzdalī a attīstī as pro esos;
 Lat ijai epārtraukti jā o ērtē tās pro ess oteikto ilgtspējīgas attīstī as ērķu
sas iegša ai.
Valsts lī e ī ir izstrādātas airākas progra

as u plā i, kā sas iegt iz irzītos

ērķus.

Bioloģiskās daudz eidī as a io ālā progra
a
.g. . Tās ērķi ir sagla āt u atjau ot
ekosistē u u to da iskās struktūras daudz eidī u, sagla āt u ei i āt ietējo sa aļas sugu
daudz eidī u, sagla āt sa aļas sugu, kā arī kultūraugu u
ājdzī ieku šķirņu ģe ētisko
daudz eidī u.
Rī ī as progra
a ko u ālo otekūdeņu u
īsta o ielu radītā irsze es ūdeņu
piesārņoju a sa azi āša ai
. – 2020. gadam. Tās ērķis ir sa azi āt piesārņoju u, kas
radies ko u ālo otekūdeņu o adīša as dēļ, u
īsta o ielu radīto irsze es ūdeņu
piesārņoju u.
Atkritu u apsai iekoša as alsts plā s 2006. – 2012. gada . Gal e ais ērķis ir o ērst
atkritu u raša os, palieli oties eko o iskajai izaugs ei, u
odroši āt ie ēroja u kopējo
radīto atkritu u daudzu u sa azi āša u, iz a tojot la ākas atkritu u raša ās o ērša as
iespējas, la ākos pieeja os teh isks paņē ie us resursu iz a toša as efekti itātes
palieli āša u u ilgtspējīgākas patērētāju uz edī as ei i āša u.
Ludzas o ada Attīstī as progra
attīstī as pa at ostād es.

a ir izstrādāta, ņe ot par pa atu Lat ijas ilgtspējīgas

Ludzas o ada Attīstī as progra
ā ir oteikta paš aldī as spe ializā ija, kurā teikts, ka
o ada teritorijā ir plašas atjau oja o e ergoresursu iz a toša as iespējas; ioloģiskās
lauksai ie ī as attīstī as iespējas; tūris s ir uzskatā s par ie u o ūtiskākajie
segmentiem novada attīstī as odroši āša ai; ak akultūras attīstī as iespējas.
Izstrādājot šo Attīstī as progra
u, ir ņe tas ērā Lat ijā esošās idi aizsargājošās stratēģijas
u plā i, kā arī ides aizsardzī u regla e tējošie liku i u Mi istru ka i eta oteiku i.
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7. ĪSS IESPĒJAMO ALTERNATĪVU I)VĒLES PAMATOJUMS
A alizējot Ludzas o ada Attīstī as progra
progra
a etiek realizēta.

u, tiek piedā āts – nulles variants, t.i., izstrādātā

Ludzas o ada attīstī as progra
a ir idējā ter iņa plā oša as doku e ts 2011. –
2017.gadam, kas osaka o ada attīstī as prioritātes, rī ī as irzie us u uzde u us, kā arī to
īste otājus u fi a šu resursus ilgter iņa ērķu sas iegša ai. Attīstī as programma rada
pa atu i estī iju piesaistei o ada .
Ja Attīstī as
etiktu sek
attīstī a; so
uzde u u

progra
a etiktu īste ota, etiktu izpildīti I estī iju plā ā paredzētie projekti;
ēta i estī iju piesaiste; tiktu ka ēta eko o iskā attīstī a u i frastruktūras
iālajā, kultūras u izglītī as jo ā e ūtu oteiktas prioritātes u e ūtu defi ētu
ērķu sas iegša ai.

Attīstī as progra
as eesa ī a sek ētu īpaši aizsargāja o da as teritoriju degradā iju.
Tūris a i frastruktūras iz eides trūku s ei i ātu ezeru ekoloģiskā stā okļa paslikti āša os,
eitrofikā iju, kas ir o ērša s ie iešot orga izētu tūris u u la iekārtojot idi.
Vērtējot ides ietek i ulles varia tā, jāse i a, ka tiktu iero ežotas iespējas eko o iskai
attīstī ai, i že ierteh iskai attīstī ai, tūris a attīstī ai. Kopu ā ides stā oklis paslikti ātos, jo:
 Palieli ātos irsze es ūdeņu eitrofikā ija;
 Palieli ātos slodze o otekūdeņu attīrīša as iekārtā , kurā
epie ieša a re o ā ija;
 Palieli ātos iz ešu daudzu s at osfērā, jo etiktu īste ota ideja par idei draudzīgu
kuri ā o;
 Nepārdo āta teritorijas attīstī a, eie ērojot da as u ides aizsardzī as prasī as,
paze i ātu dzī es k alitāti estētiskās ērtī as, ides k alitāti utt. u rezultātā
azi ātu arī ekusta ā īpašu a ērtī u.
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8. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA UN TĀ IESPĒJAMO ALTERNATĪVU
ĪSTENOŠANAS BŪTISKAS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS
Šajā odaļā ir iz ērtētas Attīstī as progra
ā plā otās projektu akti itātes, to ietek e uz idi.
No ērtējums veikts Attīstī as progra
as ko pete es u detalizā ijas iet aros, pieņe ot, ka
isi paredzētie projekti tiks īste oti, kā arī ņe ot ērā or atī o aktu prasī as.
Ietek es ar iedalīt – tiešās u
etiešās. Tiešās ietek es ar ūt pozitī as u
egatī as.
Netiešās ietek es ar ūt pozitī as u egatī as. Duāla ietek e ozī ē to, ka projekta ai
dar ī as realizā ija ar ūt pozitī a u / ai egatī a. Pie ēra , projekta izstrādes laikā ietek e
ir egatī a, et pē projekta realizēša as ietek e sa azi ās ai tās a ispār.
Dar ī as pē to ietek es ilgu a ar iedalīt: īslai īgās u ilglai īgās. Iz ērtējot Attīstī as
progra
as dar ī as, par īslai īgu ietek i tiek uzskatīta tāda ietek e, kuras ietek e ir azāka
par 1 gadu.
Vides pārskatā tiešie u
etiešie ides aspekti
rokasgrā atu paš aldī ā Eiropas “a ie ī ā .
Katrs I estī ijas plā ā
.. gada
ilgu a u eida tieša, etieša, duāla .

oteikti, iz a tojot „EMA“ ie ieša as

iekļautais projekts iz ērtēts at ilstoši ietek es

Lai ei i ātu ides pārskata u Attīstī as progra
as saskaņotī u, ērtēju ā sagla āta
„I estī iju plā a
.. gada
iz eidotā projektu u erā ija. Vides pārskatā
iz ērtēju s izstrādāts projektu kopu a , kas ap ie oti ze
ie as idēja ter iņa prioritātes
(VTP) u s alkāk sadalīti Rī ī as irzie os RV .
8.1.tabula
Tiešo u

etiešo vides aspektu klasifikā ija

Tiešo vides aspektu klasifikā ija
TA

Iz eši gaisā

NA

TB

Notekūdeņi

NB

TC
TD
TE
TF
TG

Atkritu i, to o ērša a, otrreizēja
iz a toša a, pārstrāde, tra sports u
ogla āša a
)e es lietoša a u augs es
piesārņoju s
Da as resursu patēriņš e erģija ,
izejvielas u.tml.)
Trau ēkļi troks is, i rā ijas, s akas,
putekļi, izuālais piesārņoju s u.t l.
Tra sporta jautāju i

Netiešo vides aspektu klasifikā ija
Ar produk iju ai pre ē saistīti ides
aspekti dizai s, projektēša a, attīstī a,
lietoša a, pre es pār ērša ās
atkritumos)
Kapitāli estī ijas, aizde u u
piešķirša a u apdroši āša as
pakalpojumi

NC

Jauni tirgi

ND

Pakalpojumu portfelis, pakalpojumu
eidi, pakalpoju u iz ēle

NE

Ad i istratī ie u plā oša as lē u i

NF

Produk ijas iz ēle, produkcijas portfelis

NG

Apakšuzņē ēju, līgu slēdzēju u
piegādātāju ides s iegu s
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TH
TI
TJ

Tiešo vides aspektu klasifikā ija
Vides egadīju u u a āriju risks u ar
tie saistītā ietek e uz idi, kā arī
pote iālās a āriju situā ijas
Ietek e uz iodaudz eidī u
Cits

Netiešo vides aspektu klasifikā ija
NH

Cits

8.2.tabula
VTP „So iālās i frastruktūras attīstī a u pakalpoju u kvalitāte” izvērtēju s
Nr.
Projekta nosaukums
Vides aspekts
1
2
3
RV1: Daudzveidīgas u kvalitatīvas izglītī as pieeja ī a
1.1.
“tadio a „Vārpas reko struk ija
TJ

Ietekme uz vidi
4

Piezī es
5

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

Projekts ērsts uz ā ī u ides
k alitātes uzla oša u u
eselīga dzī es eida
popularizēša u
Projekts ērsts uz ā ī u
teh iskā odroši āju a
uzla oša u
Projekts ērsts uz ā ī u ides
k alitātes uzla oša u u
eselīga dzī es eida
popularizēša u
Projekts ērsts uz ā ī u
teh iskā odroši āju a
uzla oša u

2.1.

Aparatūras u
ūzikas
instrumentu iegāde

NH

Netieša,
pozitī a

3.1.

Ludzas pilsētas ģi āzijas
stadio a re o ā ija

TJ

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

4.1.

Mūzikas u skaņas aparatūras
iegāde Ludzas pilsētas ģi āzijas
ateriāli teh iskās āzes
pil eidoša ai
Ludzas pilsētas . PII „Pasa iņa
projekts:
iz eidota zi āt es pas iegša as
etodika pir sskolas izglītī as
iestādēs;
pieredzes ap aiņas rau ie i pie
projekta partneriem
Pildas pamatskolas stadiona
re o ā ija

NH

Netieša,
pozitī a

NH

Netieša,
pozitī a

Projekts ērsts uz ā ī u
k alitātes paaugsti āša u

TJ

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

7.1.

Brigu pa atskolas ēkas re o ā ija

TE

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

8.1.

TE

10.

Istras vidusskolas skolas sporta
zāles silti āša a
Nirzas pa atskolas ie kāršotā
re o ā ija
Mākslas skolas re o ā ija

11.

Izglītī as iestāžu i for atizā ija

NH

Tieša, pozitī a,
ilglai īga
Tieša, pozitī a,
ilglai īga
Tieša, pozitī a,
ilglai īga
Netieša,
pozitī a

Projekts ērsts uz ā ī u ides
k alitātes uzla oša u u
eselīga dzī es eida
popularizēša u
Projekts ērsts uz ā ī u ides
k alitātes uzla oša u u
siltuma zudumu sa azi āša u
paš aldī as izglītī as iestādē
Projekti ērsti uz siltu a
zudu u sa azi āša u
paš aldī as izglītī as iestādēs,
tādējādi sa azi ot da as
resursu patēriņu ākot ē

5.1.

6.1.

9.

TE
TE

Projekts ērsts uz izglītī as
iestāžu ko kurences
paaugsti āša u
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1
12.1.

2

3
NH

4
Netieša,
pozitī a

Ludzas .PII „Na iņš projekts:
metodisko ateriālu izstrāde,
pu li ēša a, izplatīša a;
pedagogu pieredzes ap aiņas
rau ie i; te atisko pasāku u
u uz edu u orga izēša a
iestādē; projekta sa āks es;
ēr u iepazīsti āša a ar Eiropas
alstī
13.1.
Ludzas pilsētas ģi āzijas
NH
Netieša,
projekts: metodisko ateriālu
pozitī a
izstrāde, pu li ēša a, izplatīša a;
pieredzes ap aiņas rau ie i;
te atisko pasāku u
organizēša a skolā; skolē u
ap aiņa; oslēgu a pasāku s
Lat ijā alorizā ijas ko fere e
14.
Lat ijas u Bulgārijas reģio u
NH
Netieša,
sa iedriskā sadar ī a ēr u ar
pozitī a
īpašā ajadzī ā i tegrā ijai
izglītī as pro esā akro ī s: LABU
for CHILDREN)
RV : Kvalitatīvu veselī as aprūpes u so iālo pakalpoju u pieeja ī a
15.1.
Aprīkoju a iegāde “PII „Rūķītis
NH
Netieša,
Pasāku u se i āru, asaras
pozitī a
o etņu, ak iju orga izēša a
16.1.
Vasaras dienas nometnes
NH
Netieša,
ēr ie
o so iālā riska ģi e ē
pozitī a
orga izēša a, so iālo
pakalpoju u s iegša a
17.1.
Ierīkota eļas azgāta a u dušas
NH
Netieša,
telpa
pozitī a
“ iegti so iālie pakalpoju i
18.1.
“o iālās ājas Ludzas o ada
NH
Netieša,
trū īgajie iedzī otājie
pozitī a
ierīkoša a, so iālo pakalpoju u
s iegša a
19.1.
Daudzfu k io ālā so iālā e tra
NH
Netieša,
izveide
pozitī a
20.1.
Krīzes e tra iz eide
NH
Netieša,
pozitī a
21.1
“pe ializēta tra sporta iegāde u
NH
Netieša,
aprīkoša a pakalpoju u
pozitī a
s iegša a perso ā ar īpašā
ajadzī ā
RV3: Kvalitatīvu kultūras, atpūtas u sporta pakalpoju u pieeja ī a
22.1.
Ludzas TN ie kāršotā re o ā ija
TE
Tieša, pozitī a,
ilglai īga

22.2.

Kultūras spe iālistu ap ā ī as

NH

22.3.

TN ateriālteh iskās āzes
uzla oša a

NH

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

5
Projekti ērsts uz ā ī u
k alitātes paaugsti āša u

Projekts ērsts ēr u ar
īpašajā ajadzī ā
i tegrā iju sa iedrī ā

Projekti
ērsti uz
k alitātes uzla oša u u
i tegrā iju sa iedrī ā

ā ī u
ēr u

Projekti ērsti uz so iālo
pakalpoju u pieeja ī as
uzla oša u

Projekti ērsti uz siltu a
zudu u sa azi āša u
paš aldī as iestādēs, tādējādi
samazinot dabas resursu
patēriņu ākot ē
Projekts ērsts uz perso āla
k alifikā ijas paaugsti āša u
Projekts ērsts uz teh iskā
odroši āju a uzla oša u
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1
22.4.

2
Lielais Latgaļu tirgus orga izēša a

3
NC

4
Netieša,
pozitī a

22.5.

Fil a par Ludzas o ada kultūras
u ēsturisko a toju u iz eide
Bukleta par Ludzas novada
kultūras u ēstures a toju u
izveide
Vietējo iedzī otāju iesaistīša a
kultūras pasāku os e ateriālā
kultūras a toju a
popularizēša ai
Ludzas TN projekts iedzī otāju
iesaistīša ai kultūras akti itātēs:
tiks izveidots e- ateriāls par
tradi io ālajā dejā u
ūziku
u ie ietots i ter etā;
orga izēti elieli kursi ietējie
iedzī otājie ;
rīkoti braucieni uz partner alstī
pieredzes ap aiņa deju u
ūzikas ākslā
Cir as pagasta Poku i as uižas
ēkas ju ta re o ā ija

NH

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

25.1.

26.1.

22.6.

22.7.

23.1.

24.1.

27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.
32.1.
33.1.

NH

NH

Netieša,
pozitī a

NH

Netieša,
pozitī a

TE

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

Poku i as parka estrādes
ierīkoša a

NH

Netieša,
pozitī a

)ie eļlatgales ūzikas skolu
festi āla rīkoša a
Bēr u u jau iešu pop ūzikas
festi āla rīkoša a
Kultūras projektu ko kursu
orga izēša a
A at ie ī as u tautas ākslas
popularizēša as pasāku s
Starpnovadu Dziesmu un Deju
s ētku orga izēša a
Dalī a Dzies u u Deju s ētkos
Rīgā
Ludzas pilsētu s ētku
orga izēša a
Ludzas pilsētas gal e ās
i liotēkas pakalpojumu
pil eidoša a u
ateriāli
teh iskās āzes uzla oša a

NH

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

NH
NH
NH
NH
NH
NH
NH

5
Piesaistīti dažādi a at ieki,
zemnieki u.c. profesiju
pārstā ji, tādējādi popularizējot
ga o adu, ga arī dažādus
amatus
Projektu ērķis ir izglītota
sa iedrī a

Projekti ērsti uz siltu a
zudu u sa azi āša u
paš aldī as iestādēs, tādējādi
samazinot dabas resursu
patēriņu ākot ē
Uzla ot iedzī otāju dzī es
k alitāte, piedā ājot kultūras
pasāku us
Projekti ērsti uz kultūras
pasāku u popularizēša u

Projekts ērsti uz jau iešu u
ēr u izglītoša u
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1
34.1.

2
Ludzas pilsētas gal e ās
i liotēkas projekts: izveidots
lasītāju klu s Ludzas pilsētas
galvenajā i liotēkā;
orga izēti braucieni uz
part er alstī
Bi liotekāru iepazīša ās rau ie i
uz Vōru u Ostro as i liotēkā
Mā ī u e tra iz eide Ludzas
gal e ajā i liotēkā E- i liotēka
Bi liotēkas ājas lapas
atjau oša a
Grā atu s ētku orga izēša a
Ludzas o adā
Krāju u atjau oša a, ēr u
žūrija, al as ēr ie
Ludzas No adpēt ie ī as uzeja
rijas remonts
Ludzas novada Viduslaiku
arheoloģisko pie i ekļu izpēte

3
NH

4
Netieša,
pozitī a

NH

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Tieša, pozitī a

41.2.

Elektro iskās karte izveide

NH

Netieša,
pozitī a

41.3.

Viduslaiku dar

NH

41.4.

)i āt iskās konferences
orga izā ija

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

41.5.

Ludzas pilskal ā atrasto
restaurācija

41.6.
42.

35.1.
36.1.
37.1.
38.1.
39.1.
40.1.
41.1.

43.1.
44.1.

45.1.

46.1.

ī as iz eide

NH
NH
NH
NH
NH
NH

NH

ateriālu

NH

Netieša,
pozitī a

Izstādes izveide

NH

Objekta „P.Vil ā a kera ikas
dar ī a restaurā ija un
sig alizā ijas ierīkoša a
Jēzus Kristus figūras koka
izgata oša a
A.Luteres glez u kolek ijas izpēte
Ludzas o ada uzejā, zi āt iskā
apraksta sastādīša a, glez u
atlase u fotofiksā ija, kataloga
aketa izstrāde
Iegādātas īdā ās etāla
konstrukcijas LdNM gleznu
kolek ijas krātu es aprīkoša ai
Ludzas novada muzeja Dabas
odaļas kolek ijas izpēte,
zi āt iskā apraksta sastādīša a,
ekspo ātu atlase u fotofiksā ija,
kataloga aketa izstrāde

NH

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

NH
NH

5
Projekti ērsti uz jau iešu u
ēr u izglītoša u

Projekts ērsts uz ēkas
sagla āša u
Projekta ērķis ir ei i āt
kultūras pie i ekļu iepazīša u
u sagla āša u
Projekts ei i ās i teresi par
o adu, tā da as u kultūras
objektiem
Projekta ērķis ir ei i āt
i teresi par ēsturi
Iespēju ro ežās ko fere ē
iekļaut jautāju us par ides
aizsardzī u, da as resursu
iz a toša u u
kultūr ēsturisko pie i ekļu
aizsardzī u
Projekti ērsti uz iedzī otājie
pieeja o kultūras u ēstures
o jektu pieeja ī u u apskati,
lai ei i ātu iedzī otāju
iei teresētī u par kultūru u
ēsturi, to o jektie

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

NH

Netieša,
pozitī a

NH

Netieša,
pozitī a
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1
47.1.

2
Ludzas
.g.ju ilejai eltītas
izstādes izveide krāju a izpēte,
ateriālu atlase, zi āt iskā plā a
izstrāde, ste du iegāde, izstādes
iekārtoša a

3
NH

4
Netieša,
pozitī a

48.1.

I for ā ijas apkopoša a par
Ludzas novada muzeju, bukleta
aketa izstrāde
O jekta „Jau sai ieka āja
la iekārtoša a
Dabas takas izveide Runtortas
parkā zi āt .pēt ie iskais dar s,
plā a izstrāde, izziņas ateriāla
u reklāmas izd.)
Ludzas No adpēt ie ī as uzeja
atklātņu al ū a izdoša a
Tekstiliju krātu es ierīkoša a
Ludzas No adpēt ie ī as uzejā
“porta i e tāra u aprīkoju a
iegāde slēpes, slidas, ūjoša as
ūjas, slidlauka orti
Dalī a starptautiskajās slēpoša as
sa e sī ās
“e i āru orga izēša a par
eselīgu dzī es eidu
Ve pilsētas āju ārējā dizai a
sagla āša a
Foto ākslas pasāku i, izstādes

NH

Netieša,
pozitī a

NH

Netieša,
pozitī a
Tieša, pozitī a,
ilglai īga

49.
50.

51.
52.
53.1.

53.2.
53.3.
54.1.
54.2.

RV : Efektīva pu liskā pārvalde
55.
“pe iālistu piesaiste Ludzas
o ada paš aldī as
ad i istratī ās kapa itātes
stipri āša ai

56.1.
57.2.
58.1.

58.2.

TI

NH
NH
NF

NH
NH
NH
NH

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

NH

Netieša,
pozitī a

At alsts NVO īste oto projektu
realizā ijā
E-pār aldes iz eide

NH

Netieša,
pozitī a
Netieša pozitī a

Ludzas o ada paš aldī as
ad i istratī ās ēkas Raiņa ielā ,
Ludzā silti āša a
Ludzas o ada “o iālās aprūpes
e tra „Ludza ēkas Ludzas
o ada Cir as pagastā, „Gar ari
silti āša a

TE

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

TE

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

NH

5
Projekti ērsti uz iedzī otājie
pieeja o kultūras u ēstures
o jektu pieeja ī u u apskati,
lai
ei i ātu
iedzī otāju
iei teresētī u par kultūru u
ēsturi, to o jektie

Projekts dos iespēju
iedzī otājie iepazīties ar
da u, tās daudz eidī u
Projekti ērsts uz uzeja
dar ī as popularizēša u

Projekti ērsti uz eselīga
dzī es eida popularizēša u

Projekta ērķis sagla āt
kultūr ēsturisko mantojumu
Projekta ērķis popularizēt
Ludzas novadu
Vie s o piesaistītajie
spe iālistie ir Vides i že ieris,
kas iespēju ro ežās risi a ides
aizsardzī as pro lē as o adā,
kā arī ko sultējas ar
at ildīgajā iestādē par
iespēja ie risi āju ie
Iespēja a dar i ieku piesaiste
ides sakopša ā
Projekts ei i ās pieeja āku
pu lisko pār aldi
Projekti ērsti uz siltu a
zudu u sa azi āša u
paš aldī as iestādēs, tādējādi
samazinot dabas resursu
patēriņu ākot ē
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8.3.tabula
VTP „Teh iskās i frastruktūras attīstī a u pakalpoju u kvalitāte” izvērtēju s
Nr.
Projekta nosaukums
1
2
RV : Tra sporta i frastruktūras attīstī as
59.
Tra zīt eļa P49 Ludzas ielas
pos a o Kr.Baro a ielas līdz
Latgales šķērsielai reko struk ija
Ludzas pilsētā
60.1.
Latgales ielas posma
rekonstrukcija
61.1.
Tra zītielas
pos a
rekonstrukcija
62.1.

63.1.
64.1.
65.

66.
67.
68.

69.1.
70.1.

71.1.

72.1.

73.1.

74.1.

75.1.

76.1.

“atiks es orga izā ijas
uzlabojumi Kr.Barona, 1.Maija,
M.Ezerkrasta u Tāla ijas ielu
k artāla
Baz ī as ielas posma
rekonstrukcija
Pie rauktu ju u stā lauku u
rekonstrukcija
Ludzas o ada Ru dē u pagasta
eļu, ielu u pie rauktu ju
rekonstrukcija
Ludzas o ada Pureņu pagasta
eļu u ielu reko struk ija
Ludzas novada Isnaudas pagasta
eļu u ielu reko struk ija
Autostā ietas ierīkoša a pie
P.Migli īka u Latgales ielu
krustoju a Ludzas pilsētā
Parku ielas reko struk ija pos ā
o Liepājas ielas līdz “troda ielai
F.Ķe pa ielas reko struk ija
pos ā o P.Migli īka ielas līdz
Jelgavas ielai
Liepājas ielas reko struk ija
pos ā o Parku ielas līdz Jelga as
ielai
1.maija ielas rekonstrukcija
(bruģēša a pos ā o Mazā
Ezerkrasta ielas līdz Baz ī as ielai
Rekašo a ielas reko struk ija
pos ā o Mazā Ezerkrasta ielas
līdz Baz ī as ielai
Stacijas ielas rekonstrukcija
pos ā o Mazā Ezerkrasta
Baz ī as ielas līdz ielai
Blau aņa ielas reko struk ija
pos ā o Biržas ielas līdz Dagdas
ielai
Raiņa ielas reko struk ija pos ā
o Liepājas ielas līdz Dagdas ielai

Vides aspekts
3

Ietekme uz vidi
4

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

NE

Netieša,
pozitī a,
ilglai īga,

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Netieša,
pozitī a,
ilglai īga
Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

TE, TF, TG

Duāla

NE

Piezī es
5
Īster iņā egatī a ietek e –
palieli ot putekļu e isiju,
trokšņa piesārņoju u,
patērējot da as resursus.
Ilgter iņā projekti ērsti uz
transporta i frastruktūras
uzla oša u, putekļu
sa azi āša u, satiks es u
gājēju drošī as uzla oša u.
Projekts ērsts uz gājēju
drošī as uzla oša u

Īster iņā egatī a ietek e –
palielinot putekļu e isiju,
trokšņa piesārņoju u,
patērējot da as resursus.
Ilgter iņā projekti ērsti uz
tra sporta i frastruktūras
uzla oša u, putekļu
sa azi āša u, satiks es u
gājēju drošī as uzla oša u.

Projekts ērsts uz iedzī otāju
dzī es k alitātes uzla oša u
Īster iņā egatī a ietek e –
palieli ot putekļu e isiju,
trokšņa piesārņoju u,
patērējot da as resursus.
Ilgter iņā projekti ērsti uz
tra sporta i frastruktūras
uzla oša u, putekļu
sa azi āša u, satiks es u
gājēju drošī as uzla oša u.
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1
77.1.

2
Puški a ielas rekonstrukcija
pos ā o P.Migli īka ielas līdz
Jelgavas ielai

3
TE, TF, TG

RV : Vides u e erģētikas i frastruktūras attīstī a
78.1.
Ūde sapgādes tīklu reko struk ija
TE
Ludzā
78.2.
Ūde sapgādes tīklu paplaši āša a
TE
Ludzā
78.3.
78.4.
79.1.
79.2.
79.3.
79.4.
80.1.
80.2.
80.3.
80.4.
81.1.
82.1.

83.1.
84.1.
85.1.

Ka alizā ijas tīklu paplaši āša a
Ludzā
Kanalizā ijas sūkņu sta ijas
ū ie ī a Ludzā
Ūde s ada o aiņa Ņukšu
pagastā
Ūde s ada grodu re o ā ija
Ņukšu pagastā
Ūde storņa grīdas aiņa Ņukšu
pagastā
Attīrīša as dīķu tīrīša a Ņukšu
pagastā
Ka alizā ijas tīklu re o ā ija
Pildas pagastā
Pārsūk ēša as sta ijas ēkas
ū ie ī a Pildas pagastā
Jau a ka alizā ijas spied ada
ierīkoša a Pildas pagastā
Attīrīša as dīķu tīrīša a Pildas
pagastā
Attīrīša as iekārtu reko struk ija
Brigu pagastā
Ūde s ada u attīrīša as iekārtu
reko struk ija Nirzas pagastā

Pārsūk ēša as sta ijas
reko struk ija Is audas pagastā
Attīrīša as iekārtu re o ā ija
Istras ie ā
Ka alizā ijas sistē as sakārtoša a
u attīrīša as iekārtu re o ā ija
Ru dē u ie ā

TB
TB
TE
TE
TE
TB
TB
TE
TB
TB
TB
TB, TE

TE
TB
TB

4

5
Īster iņā egatī a ietek e –
palieli ot putekļu e isiju,
trokšņa
piesārņoju u,
patērējot
da as
resursus.
Ilgter iņā projekti ērsti uz
tra sporta
i frastruktūras
uzla oša u,
putekļu
sa azi āša u, satiks es u
gājēju drošī as uzla oša u.

Duāla

Tieša, pozitī a,
ilglai īga
Tieša, pozitī a,
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga

a,
a,
a,
a,
a,
a,
a,
a,
a,
a,

Projekti ērsti uz or atī o
aktu prasī u ie ēroša u –
dzera ā ūde s k alitātes
odroši āša ai; iedzī otāju
odroši āša ai ar ūde i
Projekti ērsti uz otekūdeņu
sa ākša u u attīrīša u
at ilstoši or atī o aktu
prasī ā
Projekti ērsti uz or atī o
aktu prasī u ie ēroša u –
dzera ā ūde s k alitātes
odroši āša ai; iedzī otāju
odroši āša ai ar ūde i
Projekti ērsti uz otekūdeņu
sa ākša u u attīrīša u
at ilstoši or atī o aktu
prasī ā
Projekts ērsts uz e erģijas
patēriņa sa azi āša u
Projekti ērsti uz otekūdeņu
sa ākša u u attīrīša u
at ilstoši or atī o aktu
prasī ā

a,
a,

Tieša, pozitī a,
ilglai īga
Tieša, pozitī a,
ilglai īga
Tieša, pozitī a,
ilglai īga

Projekts ērsts uz or atī o
aktu prasī u ie ēroša u –
dzera ā ūde s k alitātes
odroši āša ai; iedzī otāju
odroši āša ai ar ūde i; uz
otekūdeņu sa ākša u u
attīrīša u at ilstoši or atī o
aktu prasī ā
Projekts ērsts uz e erģijas
patēriņa sa azi āša u
Projekti ērsti uz otekūdeņu
sa ākša u u attīrīša u
at ilstoši or atī o aktu
prasī ā
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1
86.1.

2
Ūde storņa iekšējā re o ā ija
Cir as pagastā

3
TE

4
Tieša, pozitī a,
ilglai īga

87.1.

Attīrīša as iekārtu re o ā ija
Ki dolo as ie ā

TB

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

88.1.

Katlu ājas re o ā ija Ru dē u
ie ā

TE

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

89.1.

TC

89.4.

Dalīto atkritu u sa ākša as
punktu izveide
Šķiroša as lī ijas iz eide Ludzā
Rūp ie ī as ielā
Ko postēša as lauku a iz eide
(blakus Ludzas NAI teritorijai)
“pe ializētās teh ikas iegāde

90.

Siltumtrases rekonstrukcija

Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga

91.1.
92.1.
93.1.
94.1.

Bēr u u jau iešu aktī ās atpūtas
laukuma izveide

NH

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

NH

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

NH

95.1.

Jau iešu aktī ās atpūtas lauku a
iz eide daudzdzī okļu āju
pagal ā
Jau iešu aktī ās atpūtas lauku a
iz eide )aldātu radziņa plud alē
Bēr u rotaļu lauku a iz eide

95.2.

Dzī ieku pastaigu ietas iz eide

NH

96.1.

4- dīķu attīrīša a, apkārtējās
teritorijas sakārtoša a u
la iekārtoša a Ludzas o ada
teritorijā
“akopša as talku orga izēša a

TF

Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga
Tieša, pozitī
ilglai īga

89.2.
89.3.

94.2.

96.2.

TC
TC
TC

NH

NH

a,
a,
a,
a,
a,

Projekts ērsts uz siltu a
ražoša as u pār ades
efekti itātes uzla oša u
Projekti ērsti uz iedzī otāju
dzī es k alitātes uzla oša u u
eselīga dzī es eida
popularizēša u

a,
a,
a,
a,

Tieša, pozitī a,
ilglai īga
Tieša, pozitī a,
ilglai īga
Tieša, pozitī a,
ilglai īga

Ka paņas orga izēša a par ides
NH
tīrī u
96.4.
Laukuma rekonstrukcija pie
NH
Ludzas novada paš aldī as ēkas
Raiņa u “ta ijas ielu krustoju ā
RV : Dzīvoja ā fo da attīstī a u pieeja ī as odroši āša a
98.1.
Dzī oja ā fo da teh iskā
TE
Tieša, pozitī a,
stā okļa uzla oša a
ilglai īga
99.1.
A ula es ēkas re o ts
TE
Tieša, pozitī a,
so iālās ājas iz eidoša ai Ludzas
ilglai īga
o ada Nirzas pagastā
96.3.

5
Projekti ērsti uz or atī o
aktu prasī u ie ēroša u –
dzera ā ūde s k alitātes
odroši āša ai; iedzī otāju
odroši āša ai ar ūde i
Projekti ērsti uz otekūdeņu
sa ākša u u attīrīša u
at ilstoši or atī o aktu
prasī ā
Projekts ērsts uz siltu a
ražoša as u pār ades
efekti itātes uzla oša u
Projekti ērsti uz or atī o
aktu saistī ā ar atkritu u
apsai iekoša u prasī ā
izpildi, samazinot atkritumu
daudzu u, palieli ot šķiroja o
un otrreiz izmantojamo
atkritumu daudzumu

Projekts ērsts uz dzī oja ās
ides apstākļu uzla oša u
Projekts ei i ās so iālo
pakalpoju u pieeja ī u
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8.4.tabula
VTP „Novada ko kurētspējas palieli āša a” izvērtēju s
Nr.
Projekta nosaukums
Vides aspekts
1
2
3
RV : Uzņē ējdar ī ai la vēlīgas vides veidoša a
100.1.
Ludzas novada teritorijas
NE
plā oju a izstrāde

101.
102.1.

Biz esa i ku atoru attīstī a
piero ežu teritorijās
Noteiku u par NĪN atlaidē
izstrāde

Pārro ežu sadar ī as līgu u
oslēgša a; pieredzes ap aiņas
braucienu organizēša a; īzu
ofor ēša a
RV : Tūris a attīstī a
104.1.
M.Ezerkrasta ielas rekonstrukcija
103.1.

NC, ND
NE

NE

TE, TF, TG

Ietekme uz vidi
4
Netieša,
pozitī a,
ilglai īga

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

Duāla

104.2.

Ludzas viduslaiku pilsdrupu
frag e tu re o ā ija

NH

Tieša, pozitī a,
ilglai īga

104.3.

Iezī ētā aršruta „At er Ludzu
izveide
Re o ēto o jektu atklāša as
pasāku a orga izēša a,
ārketi ga pasāku u
orga izēša a
Ko plekso aktī ā tūris a
aršrutu iz eide; atpūtas ietu
pie ūdeņie la iekārtoša a;
aršruta karšu izstrāde; dalī a
reģio a kopējās ārketi ga
akti itātēs
Tūris a attīstī as stratēģijas
izstrāde

NH

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

104.4.

105.1.

106.1.

107.1.

Ve pilsētas attīstī as plā a
izstrāde

NH

TI, TJ

NE

NE

Piezī es
5
Teritorijas plā oju s ir
ilgter iņa plā oša as
doku e ts. To izstrādājot,
paš aldī ai jāko sultējas ar
Vides pārraudzī as alsts iroju
par “tratēģiskā ietek es uz idi
o ērtēju a eikša u.
Projekta attīstī a ar ei i āt
i estī iju piesaisti o ada
Nodokļu atlaides ar ei i āt
i estī iju pieplūdu u
novadam
Projekts ar ei i āt i estī iju
piesaisti

Īster iņā egatī a ietek e –
palieli ot putekļu e isiju,
trokšņa piesārņoju u,
patērējot da as resursus.
Ilgter iņā projekti ērsti uz
tra sporta i frastruktūras
uzla oša u, putekļu
sa azi āša u, satiks es u
gājēju drošī as uzla oša u.
Projekts paredz sagla āt
kultūr ēsturisko a toju u
āka ajā paaudzē
Projektu ērķis ir iepazīsti āt
i terese tus ar Ludzas pilsētu

Tieša, pozitī a

Vei i a iedzī otāju eselī as
uzla oša u, i teresi par aktī o
tūris u

Netieša,
pozitī a,
ilglai īga
Netieša,
pozitī a,
ilglai īga

Vei i a tūris a popularizēša u

Izstrādātaja plā a jāsatur
i for ā ija par da as u
kultūr ēstures o jektie
Ve pilsētas teritorijā
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1
2
RV : Cilvēkresursu odar i ātī a, ko kurētspēja u
108.1.
Atbalsts pedagoga darbam
izglītī as iestādē epie ieša ajai
pārk alifikā ijai
108.2.
Pedagogu o ērtēša as sistē as
ie ieša a u tālāka attīstī a
109.1.
Mērķstipe dijas prioritāro ā ī u
priekš etu pedagogie
110.1.
Ludzas pilsētas gal e ās
i liotēkas projekts: apkopota
part eru i liotēku, uzeju u
arhī u prakse ūžizglītī ā;
iz eidots i ter eta portāls par
i liotēku, uzeju u arhī u
dar ī u; orga izēti pieredzes
ap aiņas rau ie i
111.1.
Ludzas spe iālās PII „Rūķītis
projekts : izveidots Eiropas
profesio āļu tīkls tie , kas strādā
ar il ēkie ar oslie i uz autis u
112.1.
Bēr u u jau iešu entra
projekts: izveidota e-ap ā ī u
platfor a; iz eidota BJC ājas
lapa; iz eidoti preze tā ijas
ateriāli par jau iešu iesaistīša u
E“ projektos; orga izētas
o ilitātes; iz eidots E“ alstu
projektu adītāju tīkls
starptautisko projektu pieteikumu
izstrādei
113.1.
Dar a praktizēša as pasāku i
bezdarbniekiem

3
4
attīstī a
NH
Netieša,
pozitī a

5
Projekti ērsti uz izglītī as
k alitātes paaugsti āša u

Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a
Netieša,
pozitī a

Projekta ērķis – izglītota
sa iedrī a

NH

Netieša,
pozitī a

Projekts ērsts uz pedagogu
izglītoša u

NH

Netieša,
pozitī a

Projekta ērķis – izglītoti ēr i
u jau ieši

NH

Netieša,
pozitī a

Paš aldī ai ir iespēja piesaistīt
dar i iekus ides sakopša as
u uzla oša as dar os

NH
NH
NH

Kopējā attīstī as programmas ietekme
Iz ērtējot isus plā otos projektus, redza s, ka lielākoties ilgter iņā projektu dar ī ā ir
pozitī a ietek e uz idi, il ēku eselī u, kultūras a toju a sagla āša u. Daži projekti
īster iņa atstās egatī u ietek i uz apkārtējo idi, taču ilgter iņā projektu ietekme ūs
pozitī a, tiks attīstīta u
oder izēta tra sporta i frastruktūra, ūde ssai ie ī a, atkritumu
apsai iekoša a.
Lielākā daļa projektu dos tiešu ai etiešu pozitī u ietek i uz idi, tās o jektie . Ne ie s o
projektiem neparedz ūtiski paslikti āt ides k alitāti.
Kopu ā, īste ojot Attīstī as progra
k alitāte u eselī a.

ā iet ertos projektus, uzla osies iedzī otāju dzī es
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Īste ojot je kuru projektu, ir jāie ēro Ludzas o ada teritorijas plā oju a prasī as plā otajai
atļautajai teritorijas iz a toša ai.
Pir s ko krēto projektu īste oša as, ir jāiz ērtē to at ilstī a liku a „Par ietek es uz idi
o ērtēju u
. un 2. pieliku ā oteiktajā dar ī ā , kurā jā ei ietek es uz idi
o ērtēju s, t.sk., ietek es uz idi sākot ējais o ērtēju s.
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9. IESPĒJAMIE RISINĀJUMI IETEKMES UZ VIDI MA)INĀŠANAI
Izstrādājot Ludzas o ada attīstī as progra
u, etiek paredzēts, ka, realizējot projektu
akti itātes, tiks egatī i ietek ētas īpaši aizsargāja ās da as teritorijas. Gal e ais osa ījums
o ietek es uz idi sa azi āša as iedokļa ir Eiropas “a ie ī as u Lat ijas liku doša ā
iz irzīto prasī u ie ēroša a.
Iz ērtējot isus projektus, kas paredzēti Attīstī as progra
as I estī iju plā ā, jāse i a, ka to
ietek i uz idi ilgter iņā ir pozitī a. Īste ojot projektus, kas īster iņā ar ietek ēt idi
egatī i, ir jāie ēro liku doša a, sa azi ot līdz i i u a ietek i uz idi, ik tas katrā
projektā ir iespēja s.
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10. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI
Attie ī ā uz īpaš iekie u paredzētajie ko pe sēša as pasāku ie dar ojas 30.06.2005.
likums „Par ze es īpaš ieku tiesī ā
uz ko pe sā iju par sai ie iskās dar ī as
iero ežoju ie īpaši aizsargāja ās da as teritorijās u
ikroliegu os , kas stājies spēkā kopš
. gada . ja āra u osaka ze es īpaš ieku tiesī as uz ko pe sā iju par sai ie iskās
dar ī as iero ežoju ie
alsts u paš aldī as iz eidotajās aizsargāja ās teritorijās, kā arī
Ministru kabineta 18.07.2006. oteiku i Nr.
„Noteiku i par kritērijie , pē kurie
osakā i ko pe sējošie pasāku i Eiropas ozī es aizsargāja o da as teritoriju Natura
tīkla , to pie ēroša as kārtī u u prasī ā ilgter iņa o itori ga plā a izstrādei u
ie ieša ai .
“askaņā ar

.

.

. liku a „Par īpaši aizsargāja ā

da as teritorijā

. pa tu:

 Paredzēto dar ī u atļauj eikt ai plā oša as doku e tu īste ot, ja tas egatī i
eietek ē Eiropas ozī es aizsargāja ās da as teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās
fu k ijas, i tegritāti u a pretru ā ar tās iz eidoša as u aizsardzī as ērķie ;
 Ja paredzētā dar ī a ai plā oša as doku e ta īste oša a egatī i ietek ē Eiropas
ozī es aizsargāja o da as teritoriju (Natura 2000), dar ī u atļauj eikt ai doku e tu
īste ot tikai tādos gadīju os, kad tas ir ie īgais risi āju s u epie ieša s sa iedrī ai
ozī īgu i terešu, arī so iālo ai eko o isko i terešu, ap ieri āša ai;
 Ja Eiropas ozī es aizsargāja ā da as teritorijā (Natura 2000) ir sastopamas Sugu un
iotopu aizsardzī as liku a pakārtotajā or atī ajā aktā oteiktās Lat ijā sastopa ās
Eiropas “a ie ī as prioritārās sugas ai iotopi, paredzēto dar ī u atļauj eikt ai
plā oša as doku e tu īste ot tikai tādos gadīju os, kad tas ir ie īgais risi āju s u
epie ieša s sa iedrī as eselī as aizsardzī as, sa iedrī as drošī as ai ides
aizsardzī as i teresēs.
Izstrādājot Ludzas o ada attīstī as progra
u, NATURA 2000 teritorijās vai to apkārt ē
etiek plā otas tādas dar ī as, ka
ūtu epie ieša i ko pe sējošie pasāku i.
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11. IESPĒJAMĀ PĀRROBEŽU IETEKME
Vides pārskata izstrādes laikā a ko statētas iespēja as ūtiskas pārro ežu ietek es, kas
rastos Attīstī as progra
as ie ieša as laikā. Ludzas o adā esošās upes, kas ietilpst Veļikajas
asei ā, tek Krie ijas Federā ijas irzie ā, taču sai ie iskā dar ī a Ludzas o ada teritorijā
erada draudus pārro ežu piesārņoju a . Īste ojot Attīstī as progra
u, a plā ota lielu
ražoša as e tru iz eide, kas arētu radīt pārro ežu ūdeņu piesārņoju u.
Ludzas o ada ad i istratī ajā teritorijā esošo auto aģistrāļu reko struk ija
pārro ežu ietek i uz at osfēras gaisa k alitāti.

eradīs

Ja attīstī as progra
as dar ī as laikā tiks plā ota ozī īga rūp ie ī as uzņē u a ū e, tad
jāņe
ērā, ka liku ā „Par ietek es uz idi o ērtēju u . pieliku ā ir orādītas dar ī as,
kurie ir jā ei ietek es uz idi iz ērtēju s u . pieliku ā ir orādītas dar ī as, kurā
epie ieša s eikt sākot ējo iz ērtēju u. “askaņā ar šo liku u tiks iz ērtētas paredzētās
dar ī as ietek es uz apkārtējo idi (paredzētās dar ī as izraisītās tiešas ai etiešas pār aiņas
idē, kuras ietek ē ai ar ietek ēt il ēku, iņa eselī u u drošī u, kā arī floru, fau u,
ioloģisko daudz eidī u, augs i, gaisu, ūde i, kli atu, ai a u, ateriālās ērtī as, kultūras u
da as a toju u u isu i ēto jo u ijiedar ī u , un uz lakus teritorijā . Ražoša as
uzņē u u ū ie ī a, par kurie pē Ietekmes uz vidi pro edūras eikša as tiks ko statēts,
ka to dar ī a ar radīt ūtiskas pārro ežu ietek es, isti a āk etiks realizēta.
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12. STARTĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA VEIKŠANAS APRAKSTS
“tratēģiskais ietek es uz idi o ērtēju s eikts, pa atojoties uz liku a „Par ietek es uz idi

o ērtēju u
. pa ta . daļas prasī ā u saskaņā ar Mi istru kabineta 23.03.2004.
noteikumu Nr.
„Kārtī a, kādā ei a s ietek es uz idi stratēģiskais o ērtēju s
osa īju ie .
“tratēģiskais ietek es uz idi o ērtēju s tika eikts, ņe ot ērā Attīstī as progra
ā
iekļauto i for ā iju – esošās i for ā ijas apraksts, o ada attīstī as īzija, stratēģiskie ērķi,
ilgter iņa prioritātes, pasāku i; starptautiskos u
a io ālos ides aizsardzī as ērķus un
or atī o aktu prasī as.
“tratēģiskās ietek es uz idi o ērtēju s tika gata ots paralēli Ludzas o ada attīstī as
progra
as izstrādei, lai o ērstu šajā doku e tā paredza o pasāku u u akti itāšu
ie ieša as seku ietek i uz idi u
odroši ātu iespēja o egatī o ietek ju o ērtēju a
iestrādi Attīstī as progra
ā.
“tratēģiskā ietek es uz idi sagata oša ā gal e ās iz a totās

etodes ir:

 i for ā ijas a alīze;
 diskusijas dar a grupās.
Gal e ā pro lē a, ar ko izstrādātāji saskārās, ir tā, ka i for ā ija eatrodas vienuviet un, lai
iegūtu i for ā iju par kādu o jektu, ir jāapzi a airāki i for ā ijas a oti.
Turp ākajā attīstī as plā oša as pro esā
ad i istratī o teritoriju.

ēla s uzkrāt i for ā iju par Ludzas

o ada
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13. PARED)ĒTIE PASĀKUMI ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
ĪSTENOŠANAS MONITORINGA NODROŠINĀŠANAI
Liku s "Par ides aizsardzī u" defi ē, ka ides o itori gs ir siste ātiski ides stā okļa u
piesārņoju a e isiju ai populā iju u sugu o ēroju i,
ērīju i u aprēķi i, kas
epie ieša i ides stā okļa ērtēju a , ides politikas izstrādāša ai u
ides u da as
aizsardzī as pasāku u plā oša ai, kā arī to efekti itātes ko trolei.
Valsts vides monitoringa programma ir apstipri āta ar Vides i istra
. gada . aprīļa
rīkoju u Nr.
„Par vides monitoringa programmu . Vides o itori ga progra
a iedalīta
četrās progra
ās:





Gaisa monitoringa programma;
Ūdeņu o itori ga progra
a;
Zemes monitoringa programma;
Bioloģiskās daudz eidī as o itori ga progra

a.

At osfēras gaisa k alitātes o itori ga progra
as ietvaros Lat ijas ides ģeoloģijas u
eteoroloģijas aģe tūra iegūst datus par at osfēras gaisa k alitāti u par radioakti itāti gaisā.
Valsts ūdeņu o itori ga progra
as iet aros o adā tiek oteikts irsze es u paze es
ūdeņu stā oklis, kā arī lauksai ie ī as dar ī as u ar to saistīto piesārņoju a a otu slodzes
ietek e uz irsze es u paze es ūdeņu k alitāti.
)e es o itori gs tiek eikts, lai iegūtu i for ā iju par ze es apaugu u, tajā skaitā ze es
iz a toša as iz aiņā . Monitoringa ietvaros tiek apsekota visa Latvijas teritorija.
Da as teritoriju

o itori gs tiek eikts isās NATURA

Lai sekotu Attīstī as progra
monitorings.

teritorijās.

as ie ieša as gaitai, ir regulāri jā ei doku e ta ie ieša as

Mo itori gs ir i stru e ts, lai ko statētu plā oša as doku e ta ie ieša as ietek i uz
attīstī u, t.sk. idi, lai sa lai īgi o ērstu ko krētu pasāku u ie ieša as egatī ās sekas, u , ja
epie ieša s, pieņe tu at ilstošus lē u us, papildi ot o ada attīstī as progra
u.
Attīstī as progra
as īste oša as o itori ga iz a to alsts statistikas datus, i for ā iju,
kas iegūta, ei ot ides o itori gu, kā arī itu i for ā iju, kas ir pieeja a.
Par attīstī as progra
as uzraudzī u at ildīgā i stitū ija ir Ludzas o ada paš aldī as
Attīstī as u
ekusta ā īpašu a odaļa. Tās gal e ais uzde u s ir adīt u koordi ēt
uzraudzī as pro esu, ide tifi ējot, ai attīstī as progra
ā defi ēto rādītāju sas iegša a orit
kā plā ots.
Ludzas o ada attīstī as progra

as uzraudzī as pro ess paredz:
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 i for ā ijas sistē as izveidi;
 ikgadējā uzraudzī as ziņoju a izstrādi par attīstī as progra
as ie ieša u;
 gadu pārskata ziņoju a izstrādi par attīstī as progra
as ie ieša u.

Ludzas o ada paš aldī as Attīstī as u
ekusta ā īpašu a odaļa iz eido uzraudzī as
rādītāju i for ā ijas sistē u datu āzi , kurā regulāri tiks apkopoti dati par o ada attīstī u
raksturojošie so iāleko o iskajie rādītājie u dati par rezultatī ajie rādītājie
o
paš aldī as struktūr ie ī ā .
Vis az ie u reizi gadā iesaistītās i stitū ijas ies iedz jau ākos datus par sa ā ko pete ē
esošajā akti itātē u pasāku ie par rādītāju sas iegu ie i for ā ijas sistē ā.
“ākot ar attīstī as progra
as spēkā stāša ās gadu, pa atojoties uz i for ā ijas sistē ā
apkopotajie datie , Attīstī as u ekusta ā īpašu a odaļa sagata o ikgadējo uzraudzī as
ziņoju u par attīstī as progra
as ie ieša u.
)iņoju





ā jāiet er šāda attīstī as progra
as īste oša as progresa a alīze:
eiktās dar ī as ērķu u uzde u u sas iegša as irzie ā;
oteikto dar ī as output rādītāju izpildes progresu;
ko statētās o irzes o plā otā u to skaidroju u;
se i āju us u ieteiku us dar ī as uzla oša ai ar ērķi pil ī ā sas iegt iz irzītos
rādītājus.

Trīs gadu uzraudzī as ziņoju a izstrāde otiek ar ērķi a alizēt attīstī as progra
as rādītāju
sas iegu us par isie progra
ā oteiktajie rādītājie trīs gadu periodā, t.sk. o ērtējot
sas iegto dar ī as rezultātu u politikas rezultātu ietek i uz o ada attīstī as rādītājie .
Trīs gadu uzraudzī as ziņoju ā jāiet er šāda detalizēta attīstī as progra
progresa a alīze:

as īste oša as

 eiktās dar ī as ērķu, uzde u u u rādītāju sas iegša as irzie ā;
 ko statētās o irzes o plā otā u to skaidroju u;
 se i āju us u ieteiku us dar ī as uzla oša ai ar ērķi pil ī ā sas iegt iz irzītos
rādītājus.

Pa atojoties uz attīstī as progra
as ikgadējo uzraudzī as ziņoju u u kārtēja gada
apstipri āto udžetu ik gadu aktualizē attīstī as progra
as Rī ī as plā u u I estī iju plā u,
kā arī le j par attīstī as progra
as stratēģiskās daļas aktualizā ijas epie ieša ī u.
Klāt pie šie pasāku ie ir jāparedz arī papildus i dikatori, pē kurie
teritoriju attīstī u jo u. Vides ērtēša as i dikatori:

ērtēt ides u da as

 “agla ātā/ uzla otā i že ieri frastruktūra;
 Atjaunojamo energoresursu proporcija paš aldī as siltu apgādē;
 Tūristu skaits;
 )e ju apsai iekoša a – eiz a totās lauksai ie ī as ze es, ze ju ap ežoša a.
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Ietei a ie plā oša as doku e ta realizā ijas ietek es o ērtēju a i dikatori ir pieeja i
etodiskajā ateriālā „Plā oša as doku e ta realizā ijas ietek es uz idi o ērtēju s
“tratēģiskā ietek es uz idi o ērtēju a o itori gs , kas atroda s Vides pārraudzī as
alsts iroja ājas lapā.
Lai ko statētu Ludzas o ada attīstī as progra
as
.–
. gada
ietekmi uz idi, jā ei plā oša as doku e ta realizā ijas o ērtēju s u
o itori ga ziņoju s, kas jāies iedz Vides pārraudzī as alsts irojā.

īste oša as radīto
. gadā jāizstrādā
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14. KOPSAVILKUMS
“tratēģiskais ietek es uz idi pārskats sagata ots, pa atojoties uz liku a „Par ietekmes uz vidi
o ērtēju u
. pa ta . daļas prasī ā u saskaņā ar Mi istru kabineta 23.03.2004.
noteikumu Nr.
„Kārtī a, kādā ei a s ietek es uz idi stratēģiskais o ērtēju s
osa īju ie .
Vides pārskatā iz ērtēta Ludzas o ada attīstī as progra

as iespēja ā ietek e uz idi.

Ludzas o ada Attīstī as progra
a ir idējā ter iņa plā oša as doku e ts 2011. –
2017.gadam, kas osaka o ada attīstī as prioritātes, rī ī as irzie us u uzde u us, kā arī to
īste otājus u fi a šu resursus ilgter iņa
ērķu sas iegša ai. Izstrādājot Attīstī as
progra
u, ir ņe ti ērā Latgales plā oša as reģio a spēkā esošie teritorijas attīstī as
plā oša as doku e ti, Ludzas o ada teritorijas plā oju s u to ietējo paš aldī u, ar kurā
ro ežojas Ludzas o ads, spēkā esošie teritorijas attīstī as plā oša as doku e ti.
Attīstī as progra
a sastā
o di ā daļā . Pir ajā daļā ir eikta o ada pašreizējās
situā ijas u “VID a alīze. Balstoties uz pašreizējās situā ijas a alīzes rezultātie , otrajā daļā ir
ofor ulēta o ada attīstī as īzija, stratēģiskie ērķi u ilgter iņa prioritātes. Izejot o
ilgter iņa prioritātē , ir defi ētas idējā ter iņa prioritātes, rī ī as irzie i u uzde u i,
Otrās sadaļas o eigu ā iekļauts Pārskats par sa iedrī as līdzdalī as pasāku ie
un
izstrādāta Attīstī as progra
as īste oša as uzraudzī as kārtī a.
Vides pārskatā iz ērtētas plā oto projektu akti itātes, kas iekļautas I estī iju plā ā
2013. gadam.

.–

Iz ērtējot isus plā otos projektus, redza s, ka lielākoties ilgter iņā tā ir pozitī a ietek e uz
idi, il ēku eselī u, kultūras a toju a sagla āša u. Daži projekti īster iņā atstās egatī u
ietek i uz apkārtējo idi, taču ilgter iņā tie ūs pozitī i, attīstot u
oder izējot tra sporta
i frastruktūru, ūde ssai ie ī as infrastruktūru, atkritu u apsai iekoša u.
Lielākā daļa projektu dos tiešu ai etiešu pozitī u ietek i uz idi, tās o jektie . Ne ie s o
projektie
eparedz ūtiski paslikti āt ides k alitāti.
Iz ērtējot isus projektus, kas paredzēti Attīstī as progra
ā, jāse i a, ka to ietekme uz vidi
ilgter iņā ir pozitī a. Īste ojot projektus, kas īster iņā ar ietek ēt idi egatī i, ir jāie ēro
liku doša a, sa azi ot līdz i i u a ietek i uz idi, ik tas katrā projektā ir iespēja s.
Kopu ā, īste ojot Attīstī as progra
ā iet ertos projektus, uzla osies iedzī otāju dzī es
k alitāte u eselī a.
Ludzas o ada attīstī as progra
as īzija, ērķi, prioritātes u uzde u i, kā arī o tie
izrietošie projekti u akti itātes at ilst starptautiskajie u
a io ālajie
ides un dabas
aizsardzī as ērķie . Attīstī as progra
as realizā ija eradīs ūtisku egatī u ietek i uz
aizsargāja ām da as teritorijā u o ada teritoriju kopu ā.
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Izstrādājot Vides pārskatu, tiek iesaistīta sa iedrī a,
sa iedrisko apsprieša u.

osakot Vides pārskata

Vides pārskatā ir s iegts esošās novada vides raksturojums, s iegts īss
raksturojums.

. redak ijas

ides k alitātes

Attīstī as progra
a pē tās apstipri āša as odroši ās teritorijas ērķtie īgi plā otu
attīstī u idējā ter iņā u fi a šu līdzekļu, tai skaitā E“ fo du, piesaisti. Tajā paredzēta
iedzī otāju līdzdalī a teritorijas attīstī as ei i āša ā katrā o iz irzītajā
idējā u ilgter iņa
prioritātē .
“ekas, ja Attīstī as progra
a etiktu īste ota:
 Netiek odroši āta teritorijas ilgtspējīga attīstī a;
 Palieli ās ides riksi u paslikti ās ides k alitāte, palieli ās ides piesārņoju a draudi;
 “a azi ās i estī iju apjo s.
Attīstī as progra
a eparedz tādu projektu īste oša u, kas arētu ūtiski paslikti āt ides
k alitāti īpaši aizsargāja ās da as teritorijās.
Gal e ās pro lē as, kas saistītas ar ides aizsardzī u
grupās:





o ada teritorijā, ar iedalīt četrās

Īpaši aizsargāja o teritoriju apsai iekoša a;
Bioloģiskās daudz eidī as sagla āša a;
Vides piesārņoju s;
Vides stā okļa paslikti āša ās.

Izstrādājot Ludzas o ada attīstī as progra
u, ir ņe tas ērā Lat ijā esošās idi aizsargājošās
stratēģijas u plā i, ides aizsardzī u regla e tējošie liku i u Mi istru ka i eta noteikumi, kā
arī Eiropas “a ie ī ā esošie or atī ie akti.
A alizējot Ludzas o ada Attīstī as progra
progra
a etiek realizēta.

u, tiek piedā āts – nulles variants, t.i., izstrādātā

Vērtējot ides ietek i ulles varia tā, jāse i a, ka tiktu iero ežotas iespējas eko o iskai
attīstī ai, i že ierteh iskai attīstī ai, tūris a attīstī ai. Kopu ā ides stā oklis paslikti ātos, jo:
 Palieli ātos irsze es ūdeņu eitrofikā ija;
 Palieli ātos slodze o otekūdeņu attīrīša as iekārtā , ka
epie ieša a re o ā ija;
 Palieli ātos iz ešu daudzu s at osfērā, jo etiktu īste ota ideja par idei draudzīgu
kuri ā o;
 Nepārdo āta teritorijas attīstī a, eie ērojot da as u ides aizsardzī as prasī as,
paze i ātu dzī es k alitāti estētiskās ērtī as, ides k alitāti utt. u rezultātā
azi ātu arī ekusta ā īpašu a ērtī u.
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Izstrādājot Ludzas o ada attīstī as progra
u, NATURA 2000 teritorijās vai to apkārt ē
etiek plā otas tādas dar ī as, ka
ūtu epie ieša i ko pe sējošie pasāku i.
Vides pārskata izstrādes laikā a ko statētas iespēja as ūtiskas pārro ežu ietek es, kas
rastos Attīstī as progra
as ie ieša as laikā.
Lai sekotu Attīstī as progra
monitorings.

as ie ieša as gaitai, ir regulāri jā ei doku e ta ie ieša as

Attīstī as progra
as īste oša as o itori ga iz a to alsts statistikas datus, i for ā iju,
kas iegūta, ei ot ides o itori gu, kā arī itu i for ā iju, kas ir pieeja a.
Par attīstī as progra
as uzraudzī u at ildīgā i stitū ija ir Ludzas o ada paš aldī as
Attīstī as u
ekusta ā īpašu a odaļa. Tās gal e ais uzde u s ir adīt u koordi ēt
uzraudzī as pro esu, ide tifi ējot, ai attīstī as progra
ā defi ēto rādītāju sas iegša a orit
kā plā ots.
Ludzas o ada attīstī as progra
as uzraudzī as pro ess paredz:
 i for ā ijas sistē as iz eidi;
 ikgadējā uzraudzī as ziņoju a izstrādi par attīstī as progra
as ie ieša u;
 3 gadu pārskata ziņoju a izstrādi par attīstī as progra
as ie ieša u.
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63

Vides pārskats

64

Vides pārskats

65

Vides pārskats

66

Vides pārskats
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4. pielikums
I stitū ija, atzi u a
numurs, datums
Da as aizsardzī as
pār aldes Latgales
reģio ālā ad i istrā ija

Ko e tārs par iekļauša u
Attīstī as progra
āu
Vides pārskatā

Priekšliku i, ieteiku i, ie ildu i
Korekti orādīt Rāz as a io ālā parka
aizsardzī as statusu.

Labots –
parks.

Rāz as

a io ālais

02.03.2011. Nr. R4-3/83
VVD Rēzek es reģio ālā
ides pār alde
18.02.2011. Nr. 53-9./126

Latgales plā oša as
reģio s
14.02.2011. Nr. 2-4.3/57
Veselī as i spek ija
10.02.2011. Nr. 5.1032/2569/1402

Attīstī as progra

ā/ Vides pārskatā:

Pre izēt u papildi āt sadaļu
. . .Ūdeņi.

“adaļa pre izēta

Pre izēt ur u u skaitu paš aldī ā
sadaļā . ., . ta ulā.

Ur u u skaits pre izēts

Pre izēt .ta ulu par otekūdeņu
attīrīša as iekārtā .

Ta ula pre izēta.

Pre izēt
jaudas.

Ta ulas osauku s pre izēts.
Pievienots datums, uz kuru ir
s iegtā i for ā ija.

.ta ulas osauku u u NAI

Papildi āt .ta ulu ar atkritu u
izgāztu i „Rukši .

Ta ula papildi āta.

Pre izēt . . .sadaļu at ilstoši
ūsdie u situā ijai.

“adaļa par sadzī es atkritu ie
pre izēta.

Neie ilst pret Attīstī as progra
as
u Vides pārskata . redak ijas tālāku
irzī u.

-

Reko e dē iekļaut Vides pārskata
. .pu ktā i for ā iju par peld ietā .

I for ā ija
iekļauta.

Reko e dē turpi āt
ūde ssai ie ī u projektu realizā iju,
lai līdz
.gada dzera ā ūde s
k alitāte ūde sapgādes sistē ās
at ilstu Pado es direktī as / /EK
„Par dzera ā ūde s k alitāti
prasī ā .

Ūde ssai ie ī as projekti tiek
realizēti paš aldī as iespēju
ro ežās.

par

peld ietā
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