Latgales reģiona pilsētu raksturojums
Statuss
Daugavpils

Dominējošās funkcijas

Tips

Iedzīvotāju
skaits
2000.g.

Daugavpils pilsētas
ekonomikas
restrukturizēšanas procesa
pamatā ir 4 nozīmīgas
nozares – apstrādes
rūpniecība, transports,
tirdzniecība un būvniecība.

Pakalpojumi

Pilsētā ir pieejami ļoti dažādi pakalpojumi:
- valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumi;
- sabiedriskās kārtības un drošības;

Svarīgas rūpniecības nozares
sektori ir metālapstrādes
rūpniecība – 37 %, pārtikas
rūpniecība – 19 % un vieglā
rūpniecība – 9 %.

Republikas
nozīmes
pilsēta

Pilsētas ražošanas sfērā
pašlaik darbojas 56
uzņēmumi, no kuriem 54 ir
privātuzņēmumi un 2 –
pašvaldības uzņēmumi.
Vispār saimniecības darbību
Daugavpilī veic ap 1600
uzņēmumi, kuru lielāka daļa
– ir maza un vidēja biznesa
uzņēmumi.
Pilsētā ir attīstīta
pakalpojumu sfēra, kura tiek
sadalīta uz sabiedriskiem
pakalpojumiem, kurus
sniedz pašvaldība un
pašvaldības uzņēmumi un
pakalpojumiem, kurus
sniedz citi pilsētas
saimniecības subjekti.

115265 –
2000.g.
sākumā

- izglītības un zinātnes iestāžu pakalpojumi;
- veselības aprūpes;
- sociālās apdrošināšanas un nodrošināšanas;

Daudz-

- vides aizsardzības iestāžu;

funkcionāla pilsēta

- sabiedrisko un komunālo pakalpojumu sniedzēju;
- sporta, kultūras un reliģijas organizāciju;
110379 –
2005.g. sākumā

- transporta un sakaru uzņēmumu;
- vairum- un mazumtirdzniecības;
- sabiedriskās ēdināšanas un viesnīcu;
- loģistikas, noliktavu, sakaru komercpakalpojumi;
- finansu starpniecība;
- darījumi ar nekustamo īpašumu, nomas un IT

Apbūves struktūra

Daugavpils pilsētas administratīvais iedalījums:
Mežciems, Vizbuļi, Viduspoguļanka, Vecā
Forštadte, Jaunā Forštadte, Križi, Jaunie Stropi,
Ķīmiķu ciemats, Jaunbūve, Gajoks, Čerepova,
Ruģeļi, Judovka, Liģinišķi, Grīva, Nīderkūni,
Esplanāde, Cietoksnis.
Pilsētas apbūvi lielā mērā ietekmē
cauri pilsētai plūstošā upe- Daugava. Daugavu
šķērso 2 tilti- autotransporta un dzelzsceļa.
Ražošanas un industriālās zonas izvietotas
vēsturiski
izveidojušajās,
bijušo
PSRS
lieluzņēmumu teritorijās, un attīstās diezgan
haotiski, atkarībā no atsevišķu
uzņēmēju
iniciatīvas un interesēm.
Pilsētā atrodas daudzas sabiedriskās
iestādes- Universitātes, slimnīcas, teātris,
pansionāti utt.
Pašreiz noris teritoriju sagatavošana
ģimeņu
māju
būvniecībai
pašvaldībai
piederojšajās teritorijās, kurām ir izstrādāts
detālplānojums un inženiertīklu projek
ts.
Pilsētas teritorijā atrodas daudzas
sporta būves no kurām nozīmīgākās ir
“Daugavpils
ledus
halle’’,
stadions
‘’Lokomotīve’’ un stadions ‘’ Celtnieks’’.
Dažas no esošajām sporta būvēm neatbilst
optimālajām prasībām.
Galvenie
tūrisma
objekti
ir
Daugavpils Cietoksnis un tā apkārtne kā militāra
19. gs. fortifikācijas būve, kā arī pilsētas
vēsturiskai centrs.
Ūdensapgāde
un
notekūdeņu
novadīšana ir SIA ‘’Daugavpils Ūdens’’
pārziņā. Vairākos rajonos nav centralizētās
ūdensapgādes.
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tehnoloģiju;
- automašīnu remonts un citi komercpakalpojumi.

Rēzekne

Republikas
nozīmes pilsēta
Rēzeknes
administratīvā
rajona centrs

X
2002.g
Rēzeknē
uz
1000
iedzīvotājiem
darbojas
15,8 ekonomiski aktīvie
uzņēmumi, kas arī ir
mazāk nekā vedēji valstī
(18,2), bet augstāk nekā
Daugavpilī (13,4).
Mazais
ekonomiski
aktīvo
uzņēmumu
skaits
Rēzeknes pilsētā, un to ka
lielākā dala ir nodarbināti
tirdzniecības
un
pakalpojumu
nozarēs,
liecina par ne īpaši
labvēlīgo uzņēmējdarbības
vidi pilētā, uz ko arī savas
atbildēs norādīja Rēzeknes
pilsētas iedzīvotāji 2002.
gadā
oktobrī
veiktajā
aptauja (sk. pielikumā)
Pilsētā 50,5 %
uzņēmējsabiedrību
darbojas
vairumtirdzniecības
un
mazumtirdzniecības jomā
(vidēji Latvijā 2001.gadā –
44,9 %),
(sk. 3.2.3.
tabulā).

39 162

Rēzeknes Augstskola, Pilsētā atrodas 11
vispārizglītojošās skolas, t.sk., 8 vidusskolas,
Rēzeknes ģimnāzija, komercskola, logopēdiskā
internātskola, kā arī 9 pirmskolas izglītības iestādes.
Uz 2003.gada 1.janvāri, pēc Rēzeknes
pilsētas Izglītības pārvaldes ziņām, 11 pilsētas
vispārizglītojošās skolās mācījās 6064 skolēni, 9
pirmskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas
skolās apmeklēja 1374 audzēkņi, interešu izglītības
programmas īstenoja skolas, kā arī - Skolēnu interešu
centrs un Bērnu jaunatnes sporta skola. Rēzeknē
darbojas 8 banku filiāles un Latvijas bankas filiāle.
Rēzeknes pilsētā izvietotas un darbojas vairākas
vidējās speciālās mācību iestādes – Rēzeknes
vidusskola,
Rēzeknes
profesionālā
Mākslas
vidusskola, Rēzeknes 14. arodvidusskola, Jāņa
Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, kurās iegūst
izglītību jaunieši ne tikai no visas Latgales, bet arī
citiem Latvijas novadiem.
Pilsētā darbojas stuja teātris Joriks, teātris,
Latgales kultūrvēstures muzejs, profesionālais
pūšamo instrumentu orķestris „Rēzekne”. Rēzeknes
pilsētā atrodas daudzu reliģisko konfesiju – katoļu,
luterāņu, pareizticīgo, vecticībnieku, ebreju u.c. –
dievnami. Te ir izvietots arī Romas katoļu Rēzeknes
– Aglonas diecēzes centrs un bīskapa sēdeklis.
Dievnamu paspārnē ir izveidoti un darbojas vairāki
kori, piemēram, Jēzus Sirds katedrāles koris “Credo”,
bērnu un jauniešu kori, Sāpju Dievmātes baznīcas
koris.
Rēzeknes pilsētā veselības aprūpes

Pilsētas
centrālo
daļu,
kur
koncentrēta mājokļu apbūve un pilsētas un
rajona nozīmes objekti, no ziemeļiem un
rietumiem atdala dzelzceļa maģistrāles, bet no
austrumiem un dienvidiem to apņem Rēzeknes
upes ieleja. Šīs pilsētas daļas plānojuma
struktūrai raksturīgi taisnstūra kvartāli. Tie ir
izveidojušies, realizējot pilsētas 1836.g.
attīstības plānu. Tā kompozicionālā ass –
Atbrīvošanas aleja (bijušais Pēterburgas –
Varšavas ceļš) savu nozīmi saglabājusi arī
šodienīgajā pilsētas plānojuma struktūrā. Šī
kvartāla un reizē arī visas pilsētas centru veido
laukums ap Latgales Atbrīvošanas (Māras)
pieminekli un administratīvas iestādes.
Uz dienvidiem no centrālās daļas
izplešas plaša pilsētas teritorija, kas ekstensīvi
apbūvēta ar mazstāvu dzīvojamiem namiem un
aizņemta arī ar mazdārziņiem. Šajā pilsētas daļā
starp Rēzeknes upi un Kuldīgas ielu atrodas
pilsētas vēsturiskais kodols. Gar Latgales ielu
koncentrēti tirdzniecības, kultūras un sadzīves
objekti, kā arī atrodas autostacija. Pilsētas
vēsturiskais kodols kopā ar sabiedrisko objektu
teritoriju Atbrīvošanas alejas rajonā, no
Rēzeknes upes līdz centrālajam laukumam,
ieskaitot upes ielejas zaļos apstādījumus veido
pilsētas centru.
Pilsētas centrs jeb iekšpilsēta ir
pilsētas teritorijas daļa, kas laika gaitā bijusi
pakļauta pastāvīgām izmaiņām un evolūcijai.
Senatnē šī teritorija bija vietējo iedzīvotāju
apmetne un dažādu tirdzniecības aktivitāšu
vieta. Pilsētai augot, šī teritorija kļuva par
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pakalpojumus nodrošina šādas ārstniecības iestādes:
•
•
•
•
•
•

Balvi,

Rajona centrs

Pakalpojumi

Daudzfunkcionāla
pilsēta

9005

SIA “Rēzeknes slimnīca”;
SIA “Rēzeknes veselības aprūpes centrs”;
SIA “Rēzeknes neatliekamās medicīniskās
palīdzības stacija”;
SIA „Rēzeknes tuberkulozes slimnīca”, kura
neatrodas pilsētas pašvaldības pārziņā, bet kuras
pakalpojumus izmanto arī Rēzeknes iedzīvotāji;
SIA ’’Rēzeknes laboratorija”;
27 ģimenes ārstu, 15 zobārstu un 11 citu
speciālistu prakses;

4 vispārizglītojošās skolas, Tālākizglītības centrs,
Mākslas skola, bibliotēka, Kultūras un atpūtas centrs,
Sporta centrs, 2 pašvaldības aģentūras, 2 bērnudārzi,
4 banku filiāles, 2 augstskolu filiāles

Apbūves struktūra
centrālo daļu lielākai urbanizētai teritorijai.
Mūsdienās iekšpilsēta ietver dažādu funkciju
sajaukumu – dzīvojamās mājas, tirdzniecības un
sabiedriskās apkalpes objektus, sabiedriski
administratīvās ēkas. Daudzas no tām ir
vēsturiski vērtīgas ēkas vai arhitektūras
pieminekļi.
Upes kreisā krasta teritorija uz
austrumiem no centrālās daļas starp dzelzceļu
Rīga – Maskava un Liepu ielu ir apbūvēta ar
atsevišķiem rūpniecības un komunāliem
objektiem, arī zemstāvu dzīvojamo māju
kvartāliem, te iekārtoti arī mazdārziņi. Meža
masīvu vidū atrodas Tuberkulozes slimnīca.
Pilsētas ziemeļu daļā aiz Rīgas – Maskavas
dzelzceļa līnijas izvietoti pilsētas lielākie
rūpniecības uzņēmumi.
Inženierģeoloģisko apstākļu ziņā
pilsētā izdalāmi 3 rajoni:
celtniecībai labvēlīgi rajoni aizņem
pilsētas centra un gandrīz visu ziemeļu daļu, kur
pasākumi inženiersagatavošanai saistīti ar
neliela apjoma darbiem drenāžas ierīkošanai
virsūdeņu novadīšanai;
celtniecībai nosacīti labvēlīgi rajoni
aizņem teritorijas, galvenokārt, pilsētas dienvidu
daļu un dažviet vidus daļu, kur nepieciešama
planēšana, īpašu pamatu un drenāžas
ierīkošanai;
rajoni, kas nav labvēlīgi celtniecībai
– nogāzes, kraujas, purvi ar kūdras slāni 2,6 m
un vairāk.
Vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo ēku
apbūves teritorija – 33.5%
Sabiedriskas nozīmes objekti – 22.5%
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Apbūves struktūra
Rūpniecības objekti – 16,9%
Satiksmes infrastruktūras objekti – 13,6%
Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija – 7%
Lauksaimniecība – 3,5%
Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves
teritorijas – 2.4%
Ūdenssaimniecība – 0,5%
Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – 0,05%

Ludza,

Rajona
administratīvais
centrs

rajona administratīvais
centrs ar izglītības,
kultūras, darījumu, sporta,
ražošanas, finanšu, valsts
aizsardzības, veselības
aprūpes u.c. pakalpojumu
pieejamību

10247

Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes:
Ludzas pilsētas dome, Ludzas rajona padome, Ludzas
rajona policijas pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests,
Nodarbinātības valsts aģentūra, Ludzas rajona tiesa,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts
robežsardzes Ludzas pārvalde, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests, Austrumlatgales reģionālā
lauksaimniecības pārvalde u.c.
Izglītības iestādes: Ludzas pilsētas ģimnāzija,
Ludzas 2.vidusskola, Ludzas mūzikas pamatskola,
J.Soikāna Ludzas mākslas skola, Ludzas rajona
vakara vidusskola, 3 pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes: Ludzas Tautas nams, Ludzas
pilsētas galvenā bibliotēka, Ludzas bērnu bibliotēka,
kinoteātris, Ludzas rajona bērnu un jauniešu centrs
Sporta iestādes: Ludzas rajona sporta skola,
stadions „Vārpa”
Ārstniecības iestāde: sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Ludzas rajona slimnīca”;
Darījumu iestādes: Bankas – Baltijas Trust bank,
Hipotēku bankas Ludzas nodaļa, Latvijas Krājbanka,

Pārējie objekti, kas nav klasificēti – 0.05%
Vēsturiskais centrs, ap kuru 1-2 stāvu
savrupmāju un 5-stāvu daudzdzīvokļu māju
kvartāli, darījumu iestādes;
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas;
daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas;
dārzkopību sabiedrību apbūves teritorijas;
sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas; jauktas
apbūves teritorijas; ražošanas un tehniskās
apbūves teritorijas; tehniskās apbūves teritorijas;
valsts ugunsdzēsības, drošības un aizsardzības
objektu teritorijas
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Parex bankas Ludzas nodaļa, Unibankas Ludzas
norēķinu grupa, apdrošināšanas kompānijas;
tirdzniecības uzņēmumi: SIA „ELMARKETS”, SIA
„Viss mājai”, SIA „SOLO”, SIA „Sākums A”, SIA
„Ludzas GTU”, SIA „VELS”, SIA „VP MARKET”;
Ražošanas uzņēmumi: SIA „Ludzas BioEnerģija”,
SIA „Ludzas maiznīca”, SIA „Agroķīmija”, SIA
„Ludzas poligrāfists”, SIA „Saule 5”, SIA „Areols”,
SIA „Ludzas apsaimniekotājs” ;
Autoservisa uzņēmumi: „Auto SL”, SIA „VELS”,
„V Alans”
DUS: SIA „AVIN”, AS „Latvijas nafta”, SIA
„PASSIM”
Labiekārtojums: centralizēta ūdensapgāde,
kanalizācija, siltumapgāde, sakaru komunikācijas,
elektroenerģijas un gāzes piegāde

Krāslava

Rajona centrs

Pakalpojumi, tirdzniecība

Mazpilsēta

11 412
(pēc tautas
skaitīšanas
datiem)

Preiļi

Rajona centrs

Ražošana:
“A/S “Preiļu siers” –
lielākais siera eksportētājs
valstī
VS „TEKS” - Šūšanas
uzņēmums ir dibināts
1996. gadā, tā apgrozījums
ir pieaudzis no 40 000 Ls
līdz 1 000 000 Ls 2003.
gadā. Sabiedrībā VS TEKS
nodarbināti vairāk nekā
200 strādājošie. Produkcija
100%
apmērā
tiek

Daudzfunkcionāla
pilsēta

Pilsētā –
8909
Novadā - 10
814

Skolas, bērnudārzi, kultūras nams, mākslas skola,
mūzikas skola, bērnu un jauniešu interešu centrs,
bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas”, SIA
„Krāslavas slimnīca”, banku un apdrošināšanas
aģentūru filiāles, valsts iestāžu nodaļas, pasts,
autoosta, dienas centrs pensioāriem un invalīdiem,
baznīcas, Šūšanas, friziera pakalpojumi, apavu
darbnīcas, solārijs, nevalstiskās organizācijas utt.
Izglītības iestādes:
Preiļu 1.pamatskola - lielākā pamatskola valstī
Preiļu 2.vidusskola
Preiļu Valsts ģimnāzija
Preiļu arodvidusskola
Preiļu vakara un maiņu skola
Pirmskolas izglītības iestāde ”Pasaciņa” ar filiāli
„Auseklītis”
Preiļu bērnu un jauniešu centrs
Sporta klubs “Cerība”
Banku filiāles:
Unibanka
Hansabanka

Pilsētas vēsturiskais centrs (t.sk.koka apbūve),
daudzstāvu māju rajoni, privātapbūve, 2
ražošanas zonas

Dzīvojamās apbūves teritorijas
savrupmāju (ģimenes māju) apbūves
teritorija
lauku viensētu apbūves teritorija
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
Jauktas apbūves teritorijas
centru apbūves teritorija
jauktas darījumu objektu apbūves teritorija
Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas
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Pakalpojumi
Krājbanka
Hipotēku un zemes
BALTIJAS TRANZĪTU BANKA
SIA „Preiļu slimnīca”

Kokapstrāde/mēbeļu
ražošana
SIA „Būvteks” - Bruģa
ražošana

Preiļu rajona galvenā bibliotēka
Preiļu novada kultūras centrs

Pakalpojumi:
Autoremontdarbnīcas
Frizētavas
Šūšanas ateljē

Līvāni

Vietējas
nozīmes pilsēta

Ražošana, pakalpojumi

Zilupe

Mazpilsēta

Pakalpojumi

Ilūkste

mazpilsēta

Pakalpojumi

Kinoteātris “Ezerzeme”

Apbūves struktūra
ražošanas un noliktavu apbūves teritorija
tehniskās apbūves teritorija
Līnijbūvju izbūves teritorija
Dabas pamatnes / atklātās (brīvās)
izbūves teritorijas
Īpaši aizsargājamās teritorijas
Ieguves un rekultivējamās karjeru teritorijas
Turpmākās izpētes teritorija

Daudzfunkcionāla
pilsēta

Daudzfunkcionāla
pilsēta

10 800
(2000.gadā)

Bērnudārzs; 3 vispārējās izglītības iestādes; mūzikas
skola; mākslas skola; bērnu un jauniešu centrs; sporta
skola; bērnu un jauniešu konsultatīvais centrs;
kultūras centrs; bibliotēka; Līvānu novada domes
9 587
pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca”; sociālā aprūpe;
(2005.gada sāk.)
NVO „Baltā māja”; banku filiāles.
1954
Zilupes novada pašvaldības SIA „Zilupes veselības
un sociālās aprūpes centrs”, pasts, bankas filiāle, TN,
kafejnīca, 2 baznīcas, vidusskola, bērnudārzs,

2957

veikali, autoserviss, dzelzceļa stacija, arodvidusskola,
mūzikas un mākslu skola, elektrostacija ,pirts,
policijas iecirknis, stadions, bibliotēka
Vidusskolas, mūzikas skola, bērnudārzs, aptiekas,
veikali, sporta skola, pasts, kultūras iestādes,
neatliekamā medicīniskā palīdzība, foto, apavu
remonta pakalpojumi, metālapstrāde, celtniecība

Pilsēta ir visai blīvi apbūvēta. Pilsētas „centra
apbūve” – nozīmīgākie pakalpojumu objekti –
izvietoti salīdzinoši izkliedēti, galvenokārt gar
galveno ielu vai nelielā attālumā no tās. Var
teikt, ka pilsētai ir viens centrs, bet tā robežas ir
samērā nenoteiktas.
Saveleniku kapu kapliča-tūrisma apskates
objekts. Pilsētā pārsvarā viensētas, viena 5-stāvu
ēka, astoņas 3 stāvu ēkas, vienpadsmit 2 stāvu
ēkas. Tiek plānots peldbaseins, piebūve pie
bērnudārza, dzelzceļa gaisa pāreja, viesnīca.

Sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijas,
mazstāvu dzīvojamās teritorijas, dabas pamatnes
teritorijas, lauksaimniecībā izmantojamās
teritorijas, kapsētas, ielas, ceļi, komunālo
objektu un noliktavu teritorijas
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Subate,

Dagda,

Pilsēta

Rajona
nozīmes
pilsēta

Dominējošās funkcijas

Tips

Pakalpojumi

Pakalpojumi, izglītība,
kokapstrāde

-

Iedzīvotāju
skaits
2000.g.
2852

1287

Pakalpojumi

Apbūves struktūra

Vidusskola, bērnudārzs, bankas “BTB”
Ludzas filiāles norēķinu grupa, SIA
„Kārsavas slimnīca”, aptiekas (2),
vetaptieka, autoosta, Latvijas pasta nodaļa,
Lattelekom, LMT, Tele 2, “Propāna gāze”,
autoservisi (2), DUS, bēru pakalpojumi
“Aizsaule R”, ziedu, sadzīves tehnikas,
mēbeļu, būvmateriālu, saimniecības,
rūpniecības, apģērbu un pārtikas veikali
(lielākie: ELVIS, VESKO, AIBE),
kafejnīcas (3), dienesta viesnīca (30 gultas
vietas)

2 daudzdzīvokļu mikrorajoni: Skolas un
Veckārsavas (3 stāvu apbūve).

Pamatskola, bērnudārzs,doktorāts,pasta
nodaļa, pansionāti, frizētava, kafejnīca

Šaurs funkciju
klāsts

Vēsturiskais centrs ap Katoļu baznīcu
(18.gs.) ar 20.gs.20.-30., 50.un 80.gadu
apbūvi, t.sk. parks ar Veckārsavas
(baznīcas) kapiem, kuru ieskauj
savrupmāju (1-2stāvi) apbūve.

Ražošanas teritorijas pilsētas DA, DR
(plānotā izmantošana – darījumu), ZR –
plānotā.

Vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamās
ēkas.
Dominē vienstāva apbūve, koka
ēkas.Pilsētā-viens ražošanas objekts.

Rajona nozīmes
pilsēta
Pakalpojumi

Daudzfunkcionāla
pilsēta

2 810

Arodvidusskola; vidusskola; mākslas skola; mūzikas
skola; pirmsskolas izglītības iestāde; bērnu un jauniešu
centrs; bibliotēkas (bērnu un pilsētas); autoskola;
Nodarbinātības valsts aģentūras centrs; Valsts ieņēmumu
dienesta pakalpojumi; mežniecība; Zemesgrāmatu
nodaļa; notariālie pakalpojumi; banku klientu
apkalpošanas centri (2); PI „Dagdas slimnīca”; veco
ļaužu pansionāts; autoosta; aptiekas (2); vetaptiekas;
pasta nodaļa; veikali (pārtikas, saimniecības, rūpniecības,
mēbeļu, kancelejas piederumu, ziedu, elektropreču,

Mazstāvu apbūve – 70 %;
Daudzstāvu apbūve – 30%

Statuss

Dominējošās funkcijas

Tips

Iedzīvotāju
skaits
2000.g.

Viļaka,

Mazpilsēta

Lauksaimniecības
produkcijas pārstrāde,
kokapstrāde, komunālie
pakalpojumi, tirdzniecība

Pierobežas pilsēta ar
centru apkārtējām
lauku teritorijām

1894

Viļāni

pilsēta

Pakalpojumi, ražošana

Daudzfunkcionāla
pilsēta

3800

Pakalpojumi
sadzīves tehnikas); komunālie pakalpojumi; transporta
pakalpojumi; degvielas uzpildes stacija; apavu darbnīca;
fotopakalpojumi; šūšanas darbnīcas (2); tirgus;
autodarbnīcas; sadzīves tehnikas darbnīca; tūrisma
informācijas punkts; ceļu uzturēšanas dienests;
apdrošināšanas pakalpojumi; vetārsta pakalpojumi;
kokapstrādes pak.; galdniecības pak.; rituālie
pakalpojumi (3 konfesijas);
Viļakas Valsts ģimnāzija, pamatskola , pirmsskolas
izglītības iestāde, mūzikas un mākslas skola , SIA
„Viļakas slimnīca” , ģimenes ārstu prakses

Viļānu vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde,
Viļānu mūzikas un mākslas skola, Viļānu pilsētas
bibliotēka, Viļānu novadpētniecības muzejs, Viļānu
kultūras nams, Sociālās palīdzības centrs, Viļānu
41.arodvidusskola, SIA „Viļānu TV”, Rēzeknes
rajona pašvaldības SIA „Viļānu slimnīca”, Viļānu
mežniecība, Viļānu dzelzceļa stacija, Viļānu autoosta,
SIA „Viļānu namsaimnieks”, SIA „Viļānu siltums”,
Viļānu pasta nodaļa, A/s „Latvijas Krājbanka” filiāle

Apbūves struktūra

Viļakas pilsētā ir triju konfesiju dievnami.
Procentuāli lielāko daļu aizņem savrupmāju
apbūve ;1-1.5 stāviem un nepārsniedz 7 metru
augstumu. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apbūve aizņem nelielu daļu ; 2-3 stāvu ķieģeļu
un dzelzsbetona bloku mājas.
Privātmājas un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Balvu rajona lauku ciemu raksturojums (500 – 1000 iedz.)
Ciems

BALTINAVA

Iedz.
skaits

608

Dominējošās funkcijas

Pārvalde

pakalpojumi un iestādes

Vidusskola, mūzikas skola, kristīgā
speciālā internātskola, kultūras nams,
bibliotēka, pasts, mežniecība,
doktorāts, 2 aptiekas, sadzīves
pakalpojumu centrs, 6 veikali

Pamatskola, veselības punkts,
klubs, bibliotēka, ambulance, pasts,
2 veikali
KUPRAVA

RUGĀJI

TILŽA

ŽĪGURI

564

562

678

857

Apbūves struktūra
Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās; vienā
dominē 1-2 stāvu ģimenes
māju apbūve, otrā – 2-3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
apbūve, trešā - lauku
viensētas

Labiekārtojums

Rajons, pagasts

Specifiskais
Vairāki
Kultūrvēsturiski
objekti

daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure individuāla
Balvu raj.
Baltinavas pag.

dominē 5 stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku apbūve un
viensētas

daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija un
apkure

Ciema apbūve dominē; 1-2
stāvu ģimenes māju apbūve,
3-4 stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku apbūve un
viensētas

daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija un
apkure

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās; vienā
dominē 1-2 stāvu ģimenes
māju apbūve, otrā – 3-4 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
apbūve un viensētas

daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure individuāla

Balvu raj.
Kupravas pag.

Pārvalde

Pārvalde

Pārvalde

Pārvalde

Vidusskola, pirmskolas izglītības
iestāde, mūzikas skolas filiāle,
muzejs, sporta nams, ģimenes ārstu
prakse, zobārstniecības kabinets,
aptieka, veselības un sociālās aprūpes
centrs, tautas nams, bibliotēka, pasta
nodaļa, frizētava, tūrisma
informācijas centrs, mežniecība,
šautuve, pienotava, 6- veikali, 2autoservisi, degvielas uzpildes stacija

Vidusskola, pirmsskolas mācību
iestāde, kultūras nams,
internātpamatskola, 4 veikali,
aptieka, doktorāts, frizētava, pasts,
bibliotēka, zobārstniecības kabinets,
ģimenes ārstu privātprakse, muzejs,
4 baznīcas
Pamatskola, pirmskolas mācību
iestāde, kultūras nams, pasts, aptieka,
ģimenes ārstu prakse, 2- frizētavas,
5- veikali

Balvu raj.
Rugāju pag.

Balvu raj.
Tilžas pag
Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās; vienā
dominē 1-2 stāvu ģimenes
māju apbūve, otrā – 3-4 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
apbūve un viensētas

daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija un
apkure

Balvu raj.
Žīguru pag.

Kultūrvēsturisku
objektu centrs

* Rajona padome var iekļaut ciemu sarakstu ar mazāku iedzīvotāju skaitu, argumentēti pamatojot, kāpēc minētais ciems būtu jāiekļauj
reģiona teritorijas plānojumā.

Balvu rajona lauku ciemu raksturojums ( 200- 500 iedz.)
Ciems

Iedz. skaits

Dominējošās
funkcijas

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra
dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
apbūve; 2 stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamā ēka un viensētas

NAUDASKALNS

BĒRZKALNE

RUBEŅI

BĒRZPILS

227

417

Pārvalde

Pārvalde

208

204

BALVU STACIJA 265

Pārvalde

Pārvalde

Labiekārtojums

daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
Tautas nams, bibliotēka,
kanalizācija, apkure
pasts, veikals- kafejnīca
individuāla
dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
daļā ciema ir
apbūve; 3-stāvu daudzdzīvokļu
centralizēta
Pirmskolas mācību iestāde, dzīvojamo ēku apbūve un viensētas
ūdensapgāde un
2- veikali, bārs, viesnīca
kanalizācija, apkure
individuāla
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, apkure
Veikals, pasts
1-2 stāvu ģimenes māja, viensētas
individuāla
Vidusskola, internāts,
dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
Daļā ciema ir
sporta angārs, pasts,
apbūve; 3 stāvu daudzdzīvokļu
centralizēta
bibliotēka, 2 veikali,
dzīvojamo ēku apbūve un viensētas
ūdensapgāde un
kafejnīca
kanalizācija, apkure
individuāla
Pamatskola, pirmskolas
Ciema apbūve dalās trijās telpiski
Daļā ciema ir
izglītības iestāde,
atšķirīgās daļās; vienā dominē 1-2
centralizēta
bibliotēka, pasts, doktorāts, stāvu ģimenes māju apbūve, otrā – 2-3 ūdensapgāde un
kultūras nams,
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
kanalizācija, apkure
Kafejnīca, degvielas
apbūve un viensētas
individuāla
uzpildes stacija, 3 veikali.

Rajons,
pagasts
Balvu raj.
Balvu pag

Balvu raj.
Bērzkalnes
pag.
Balvu raj.
Bērzkalnes
pag.
Balvu raj.
Bērzpils pag.

Balvu raj.
Kubulu pag.

Specifiskais
Vietējās nozīmes
kultūras centrs

2- stāvu ģimenes māju apbūve,un
viensētas
CELMENE

SEMENOVA

345

268

Pansionāts
Pamatskola, tautas nams,
bibliotēka, 3 veikali, pasts.

1-2 stāvu ģimenes mājas, 3 stāvu
ģimenes māja un viensētas

Pārvalde
Sociālais aprūpes centrs,
dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
Vidusskola, bibliotēka,
apbūve; 2 stāvu daudzdzīvokļu
muzejs, 3 veikali, frizētava, dzīvojamās ēkas un viensētas
zobārstniecības kabinets,
aptieka, ģimenes ārstu
prakse, ugunsdzēsēju
vienība, pasts

REKOVA

ŠĶILBANI

BORISOVA

217

234

Balvu raj.
Daudz kultūvēsturisku
Medņevas pag. objektu

Balvu raj.
Šķilbēnu pag.

Degvielu uzpildes stacija, 2 dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
veikali, muižas ēka
apbūve un viensētas

Balvu raj.
Šķilbēnu pag.

Pamatskola, tautas nams, 2
veikali, pasts, bibliotēka

Balvu raj.
Vecumu pag.

Pārvalde
Pamatskola, pirmskolas
mācību iestāde, bibliotēka,
pasts, veselības punkts,
tautas nams, 2- veikali,
baznīca

VĪKSNA

Balvu raj.
Kubulu pag.

Pārvalde

267

226

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, apkure
individuāla
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, apkure
individuāla
daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija un
apkure

Pārvalde

daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde,
apkure individuāla
dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
daļā ciema ir
apbūve; 2 - 3 stāvu daudzdzīvokļu
centralizēta
dzīvojamās ēkas un viensētas
ūdensapgāde,
apkure individuāla
Ciema apbūve dalās trijās telpiski
Daļā ciema ir
atšķirīgās daļās; vienā dominē 1-2
centralizēta
stāvu ģimenes māju apbūve, otrā – 3-4 ūdensapgāde un
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
kanalizācija, apkure
apbūve un viensētas
individuāla

Balvu raj.
Vīksnas pag.

Muiža, kā
kultūrvēsturisks objekts

Daugavpils rajona lauku ciemi ar iedzīvotāju skaitu virs 1000
Ciems

Iedz.
Skaits

Kalkūni

1170

Vecstropi

1880

Lociki

1320

Dominējošās funkcijas

pakalpojumi un iestādes
Pašvaldības administrācija,
pasta nodaļa, izglītības iestāde,
kultūras iestādes, bibliotēka,
sociālās aprūpes valsts iestāde
Bērnu sociālās aprūpes centrs
„Kalkūni”, pirts, katlumāja,
frizētava, sabiedriskās
ēdināšanas iestādes,
mazumtirdzniecības veikali un
noliktavas, ražošanas SIA
“Pallada”, Zila Laguna”, Avis
D”)
pakalpojumu sniegšanas SIA
(“Satiksme”, Agroķīmija”
”Motorserviss”, Lat Spass”,
“Latagra”, “Agroserviss”,
Servisa centrs”), sabiedriskais
transports
Policijas Naujenes iecirknis,
Sociālās aprūpes Dienas centrs,
veselības aprūpes pakalpojumi,
Naujenes sporta klubs
mazumtirdzniecības veikali,
vairāki uzņēmumi, sabiedriskais
transports
Izglītības iestāde, kultūras iestādes
(bibliotēka, kultūras nams,
muzejs), sabiedriskās ēdināšanas
iestādes, sociālā dienesta filiāle,
pasta nodaļa, veselības aprūpes
pakalpojumi, mazumtirdzniecības
veikali, sabiedriskais transports,
blakus ciematam atrodas bijušais
PSRS armijas lidlauks

Apbūves struktūra

Labiekārtojums

Ciemā ir :
2 stāvu - 10 mājas
3 stāvu – 4 mājas
4 stāvu – 2 mājas
5 stāvu – 2 mājas
4 ielas (Kalkūnes, Ķieģeļu,
Komunāla, Jubilejas )
ciemā koncentrēts 46
individuālās apbūves mājas

Centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija,
apkure

Rajons, pagasts

Specifiskais

Ciems
Krauja

Iedz.
Skaits
1002

Dominējošās funkcijas

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Labiekārtojums

Rajons, pagasts

Specifiskais

Kultūras iestādes (bibliotēka,
Bērnu un jauniešu centrs), bērnu
un jauniešu interešu iestādes,
pirmsskolas iestāde, Naujenes
bērnu nams, sabiedriskās
ēdināšanas iestādes, pasta nodaļa,
veselības aprūpes pakalpojumi,
mazumtirdzniecības veikali,
dzelzceļa stacija „Krauja”,
sabiedriskais transports

Daugavpils rajona lauku ciemu raksturojums (500 – 1000 iedz.)
* Rajona padome var iekļaut ciemu sarakstu ar mazāku iedzīvotāju skaitu, argumentēti pamatojot, kāpēc minētais ciems būtu jāiekļauj reģiona teritorijas
plānojumā.
Ciems

Iedz.
skaits

pakalpojumi un iestādes

530

Skolā , Bērnu dārzs, kopmītne,
katlumāja, veikali, pasts,
ražošanas SIA “Koka Nami”

640

Kalupes pašvaldība,
Kalupes pamatskola,
Pasta nodaļa,
Kalupes pag.bibliotēka
SPC”Pīlādzis”,
SAC”Kalupe”,
Ģimenes ārsta I.Kudeiko
prakse,

Randene

Kalupe

Dominējošās
funkcijas

Apbūves struktūra
Ciemā ir :
3 stāvu – 5 mājas
5 ielas (Dārza, Strādnieku,
Zemnieku, Vārpas,
Jaunatnes )
ciemā koncentrēts 85
individuālās apbūves mājas,
5 vienstāvu mājas (tipa
“Līvānu)
2 stāvu mājas- 6,
3 stāvu mājas – 5,
vienstāvu mājas-6,
individuālās mājas-56,
„Līvānu” tipa mājas-10
10 ielas:
Dienvidu iela,
Dzirnavu iela,

Labiekārtojums

Rajons, pagasts

Centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija,
apkure

Centrālā ūdens
apgāde,
Kanalizācija,
Apkure
daudzdzīvokļu
mājām un
iestādēm,
Atkritumu

Pagasta centrs

Specifiskais

Mirnijs

Medumi

Nīcgale

G.Grunšteines zobātsniecības
prakse,
IK”Aptieka Kalupe”,
Kalupes policijas iecirknis,
SIA”Krizantēmas” veikals,
SIA”Antaris” veikals,
Z/s”OSusala” veikals,
Kalupes R.katoļu baznīca
Laucesas pag. pad.
(bibliot.,kult.nams),
pamatskola, 1 veikals, gaļas
pārstrādes un kūpināšanas
cehs, kokzāģētava, lopu
kautuve, flīžu izgat.cehs

525

500

514

Pagasta centrs

Medumu pagasta padome,
Medumu pasta nodaļa,
Medumu vidusskola
Medumu
spec.pamatinternātskola,
Robežsardze nodaļa,
IU TIKKA veikals-kafejnīca,
ZS Griezes –veikals, kafejnīca,
LKS” Anda” (likvidācijas
stadijā) ,
Medumu veselības punkts,
Vecticībnieku draudze,
Medumu Romas-katoļu
draudze „Vasarišķi”
SIA ILARUS
(graudu pārstrādes cehs)
Nīcgales pagasta padome,
Pamatskola,
Pirmsskolas izglītības iestāde,
Bibliotēka,
Kultūras nams
Ģimenes ārsta prakse
Nīcgales stacija,

Dārza iela,
Dīķa iela,
Ezeru iela,
Ganību iela,
Jaunā iela,
Krasta iela,
Kļavu iela,
Lielā iela
1-2stāvu, 2-3stāvu, 9.ielas
(Parādes, Miera, Alejas,
18.Novembra, Jaunatnes,
Dārza,
Zarečnaja, Strādnieku, Meža
)
20-Līvānu mājas,
1O5 individ.apbūves māju
6 divstāvu mājas,
6 trīsstāvu mājas ,
Ielas:
Jaunatnes,Alejas,Ilgas,
Skolas , Draudzības,
Ezera

savākšana,
Ielu
apgaismojums

Ciematā
ūdensvads,
daļējikanaliz.,malkas
apkure,

Ūdensapgāde,
kanalizācija,
centrālā apkure,

Daugavpils rajons
Medumu pagasts

Centralizēta
ūdens apgāde,
kanalizācija,apk
ue

Daugavpils
rajons Nīcgales
pagasts

Līvānu tipa mājas-10(Jaunatnes ielā)
Skolas iela 20 m.
Ilgas ielā 41 m.
Alejas ielA 31 m
Draudzības ielā 4 m
Ezera iela 3 m.
3 – divstāvu mājas
10 – trīsstāvu mājas
10 – vienstāva mājas

Silene

813

Pagasta centrs

Svente

668

Pagasta centrs

Višķu
Tehnikums

598
(8582000
gadā)
Lielā
atšķirīb
a- Prof.
Viduss
kolas
skolēni

Nīcgales pasta nodaļa
2 veikali
Pagasta padome
Pamatskola, bibliotēka, pasts,
ģimenes ārstu prakse, veikali,
klubs
Ciemā atrodas Sventes
pašvald.administrācija,
vidusskola ar
reģ.datorcentru,TN,kur 3
vakarus strādā kafejnīca,
bibliotēka, FMP, kur 1 reizi
nedēļā pieņem arī ģimenes
ārsts,katoļu baznīca,3
veikali,pirts, kur 2 reizes
ned.strādā friziere, pasta
nodaļa, ’’Sventes muiža’’ ar
viesnīcu, restorānu, muzeju
Profesionālā vidusskola,
veikals, pasts, dienesta
viesnīca, veco ļaužu
pansionāts

5 – 2 st.
6 – 3 st.

Kanalizācija,
centralizētā
ūdensapgāde

Daugavpils rajons
Skrudalienas
pagasts

Ciemā ir 5 trīsstāvu, 10
divstāvu un 70 vienstāvu
dzīv.māju.
Tās ir izvietotas uz 7
ielām(Alejas,
Daugavpils,
Meža, Parka,
Skolas, Strādnieku,
Zemnieku).

Visām
dzīv.mājām ir
centrāl.ūdensap
g
un kanalizācija,
7dzīv. mājām ir
centrāl.apkure

Daugavpils rajons
Sventes pagasts

2-2stāvu, 3- 3stāvu, 24stāvu, 3- 5stāvu (no kurām
2 dienesta viesnīcas, bet
tikai 1 darbojas), 1stāvuprivātmājas~ 10.
Ielas 3 (Liepu, Parka,
Nākotnes)

Centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija,
apkure. Ielu
apgaismojums.

Daugavpils rajons
Višķu pagasts

Daugavpils rajona lauku ciemu raksturojums ( 200- 500 iedz.)
Ciems
Ambeļi

Iedz.
skaits
338

Dominējošās
funkcijas

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Labiekārtojums

Rajons, pagasts

Pagasts, bibliotēka,KN,
FVP, pasts, Rom.
Kat.baznīca, divi
veikali

1-stāvu m. – 6
2-stavu m. - 5
3-stāvu m. - 3
Livānu m- - 25
Individ.m. - 11

Centrālā apkure,
centralizēta
ūdensapgade,
kanaliz.apkure

Pagasta centrs

Specifiskais

Ciems
Demene

Iedz.
skaits
328

Dominējošās
funkcijas

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Labiekārtojums

Rajons, pagasts

Pagasta padome, pasts,
2 veikali,
baznīca,
kultūras nams,
bibliotēka,
komunālās saimniecības
darbnīca,
SIA „Latkoves”
Sākumskola,
Ģimenes ārsta prakse

3-3 stāvu,
2 – 2 stāvu,
20 – tipa „Līvānu”
18 – individ.apbūve

Apkure,
ūdensapgāde,
Kanalizācija

Pagasta centrs

Briģenes iela;
Draudzības
Zemgales
Jaunatnes
Ezeru
Pumpuru
Lauku
3- 3 stāvu,
6 – 2 stāvu,
10 līvānu tipa,
15 individuālās, Dārza iela,
Līdumnieku iela, Upes iela

Kumbuļi

402

Pasts,
Bibliotēka,
Pagasta ēka,
Mehāniskās darbnīcas,
SIA „Igels”

Eglaine

490

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

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

Bebrene

432

- Bebrenes pagasta pārvalde;
- Bebrenes v-sk.;
- Bebrenes Profesionālā v-sk.;
- pirmsskolas izglītības iestāde

3 – 2 stāvu;
4 – 3 stāvu;
75 - individuālās

Pasts,
Bibliotēka,
Pagasta ēka,
Mehāniskās
darbnīcas,
Ārsta prakse,
SIA „Igels”
Ūdensapgāde un
kanalizācija 10, t.
i
9
daudzstāvu
mājās,
1individuālā māja,
ūdensapgāde 10
“Līvānu” mājās
(kanalizācija
katrai mājai
vietējā), pārējās
individuālās
apbūves mājās
centralizētu
labierīcību nav
- centralizētā
ūdensapgāde;
- kanalizācija;
- apkure;

Pagasta centrs

Specifiskais

Ciems

Iedz.
skaits

Dominējošās
funkcijas

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

‘’Mazputniņš’’;
- Bebrenes kultūras nams;
- Bebrenes Romas katoļu
baznīca;
- Bebrenes pagasta bibliotēka;
- Bebrenes pagasta tūrisma
informācijas punkts;
- Bebrenes veselības punkts;

Biķernieki

363

Dubna

489

- Bebrenes pasta nodaļa;
- ‘’Bebra serviss’’ aptieka;
- ‘’Bebra serviss’’ veterinārā
aptieka;
- 2 veikali;
- 2 kafejnīcas;
- frizētava;
- sadzīves pakalpojumi;
- veterinārārsts;
- gateris ‘’Akmenāji’’;
- l/s tehnikas pakalpojumi
‘’Tehniskais centrs’’;
- degvielas uzpildes stacija;
- celtniecības un projektēšanas
pakalpojumi ‘’TC konstrukcijas’’.
Skola,kult.nams,
Bibliotēka, pasts, veikals,
Pagasta padome,
baznīca
1)pašvaldības administrācija;
2)kultūras nams;
3)bibliotēka;
4)baznīca;
5) SIA “Dubna” veikals;
6)SIA firma “Antaris” veikals
Nr.6;
7)Veselības punkts;
8)Sakaru nodaļa “Dubna”;

Labiekārtojums
- atkritumu
savākšana;
telekomunikācijas
.

2 – divstāvu mājas
3-trīsstāvu mājas,
10 līvānu mājas,
3 ielas,
40 ind.mājas
trīs 3-stāvu mājas;
viena 2-stāvu māja
Ielas:
Alejas,
Draudzības,
Dārza,
Jaunatnes,
Jubilejas,
Lauku,

Ūdensapgāde,
Kanalizācija

centralizētā
ūdensapgāde;
kanalizācija

Rajons, pagasts

Specifiskais

Ciems

Dvietes

Iedz.
skaits

373

Šēdere
326

Pašuliena
364

Dominējošās
funkcijas

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Labiekārtojums

9) SIA “Dubna” maizes ceptuve;
10) SIA “ARD”- segu un
spilvenu šūšanas uzņēmums;
11)SIA VLS – kokzāģētava;
12)SIA Lattelekom Dubnas
ATC

Medupes,
Miera,
Nākotnes,
Rīgas,
Skolas,
Sporta.
Individuālās dzīvojamās
mājas – 88,
t.sk.tipa “Līvānu” -14
2.stāvu – 6;
3.stāvu – 2;
„Līvānu”-9;
Viensētas- 52.

Centralizētā
ūdensapgāde;
kanalizācija;
apkure.

Pagasta administrācija,
Kultūras nams;
Dvietes pamatskola
Lauku ambulance,
3 veikali,
Bibliotēka,
Pasta nodaļa,
Pagasta pārvalde
Tūrisma informācijas punkts
Kultūras nams
Bibliotēka
Veselības punkts
Pasta nodaļa „Šēdere”
SIA „Šēderes pakalpojumi”
SIA „ORI” veikals
SIA „Ilta D” veikals
Pirts
Bibliotēka
Sociālo pakalpojumu
komplekss
Naktsmītnes
Frizētava
Pasta nodaļa „Pašuliene”
SIA „ORI” veikals
SIA „Ilta D” veikals
Pašvaldības administrācija,
Kultūras nams
Pasta nodaļa

1-stāva individ.apbūves
mājas
- 7
„Līvānu tipa” mājas - 8
2-stāvu mājas
-2
3-stāvu mājas
-4

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija,
gāze, apkure

3 ielas: Skolas
Alejas
Upes

4-stāvu mājas
-6
1-stāva individ.apbūves māja
-1

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija,
gāze, apkure

Ielu - nav
Divas 3-stāvu mājas
Viena 2-stāvu māja
Jaunatnes iela

Centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija.

Rajons, pagasts

Specifiskais

Ciems

Iedz.
skaits

Līksna

268

Maļinova

453

Dominējošās
funkcijas

Pagasta centrs

Saliena

303

Pagasta centrs

Srudaliena

208

Tabore

316

Pagasta centrs

Vabole

253

Pagasta centrs

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Labiekārtojums

Bibliotēka
Ģimenes ārsta prakse,
veikals

Smilšu iela
Liepu iela
Kalnu iela
Krasta iela
Daugavas iela
45 individuālās mājas
3.-3.stāvu
3.-2.stāvu
10.Līvanu māju
Ielas:Rēzenes
Medupes
Alejas
Dārza
Skolas
Druvas
4 daudzstāvu mājas
10 Līvānu mājas
44 individuālās apbūves
mājas
Līvānu iela
Meža iela
Upes iela
Bērzu iela
Centrāles iela

individuālā
apkure

SIA”Antaris” veikals
SIA”Dubna” veikals
Daugavpils pasts
Pareizticīga
baznīca
Pagasts
Pamatskola
Bibliotēka
Kultūras nams
Salienas pagasta padome
Salienas Kultūras nams
Salienas vidusskola
Salienas FVP
Salienas pagasta bibliotēka
SIA firma “Antaris” – veikals
Salienas pasta nodaļa
Pagasta padome
Pamatskola, bibliotēka, pasts,
ģimenes ārstu prakse, veikali,
klubs
Skola, bibliotēka, pašvaldības
administrācija, veikals,
kafejnīca, FVP
Pakalpojumi: Pašvaldības
administrācija, izglītība, kultūra,
tūrisms, tirdzniecība, medicīna
Iestādes :
Pagasta padome, vidusskola,

4 ielas- Oktobra, Dārzu,
Miera, Ozolu.
9 Līvānu mājas, 1 – trīsstāvu,
1- divstāvu.
70 viensētas
2 divstāvu,
2 trīsstāvu
40 individuālās mājas
Parka iela

Centrālizētā
ūdensapgāde

Rajons, pagasts

Daugavpils
rajons maļinovas
pagasts

Kanalizācija

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija,
atkritumu
savākšana,
administratīvo
ēku apkure

Ūdensapgāde,
kanalizācija,apku
re
Centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija;
daudzdzīvokļu
mājās un

Daugavpils
rajons Salienas
pagasts

Daugavpils
rajons
Skrudalienas
pagasts
Daugavpils
rajons Tabores
pagasts
Daugavpils
rajons Vaboles
pagasts

Specifiskais

Ciems

Iedz.
skaits

Dominējošās
funkcijas

Červonka

260

Pagasta centrs

Špoģi

306

Pagasta centrs

Višķi

268

Vīganti

215

pakalpojumi un iestādes
bibliotēka, kultūras nams,
Skrindu dzimtas muzejs,
veselības punkts
Pašvaldības administrācija,
klubs , bibliotēka, veselības
punkts , Vecsalienas muiža ar
parku , 22 veikali
Pašvaldība, veselības aprūpes
centrs, vidusskola, Mūzikas un
mākslas skola veikali(2),
kafejnīcas (2), pasts, viesu
māja
Veikals, bibliotēka, baznīca

Veikals, kafejnīca, bibliotēka,
baznīcas filiāle, veselības
punkts

Apbūves struktūra

2-stāvu pagasta padomes
ēka , 3 –2stāvu , 3-3 stāvu ,
32- indiv. dzīv. mājas
2-2stāvu, 2-3stāvu, 4 stāvu
vidusskolas ēka, privātmājas
~55, Ielas- 5 (Skolas,
Kalupes, Šosejas, Lauku,
Dārzu)
3-2stāvu, pārējās privātmājas
(~115), ielas 6: Krāslavas,
Aglonas, Kalna, Ezeru,
Mednieku, Tirgus.
5- 3stāvu, 1- 2stāvu,
privātmājas~ 10

Labiekārtojums
iestādēs
centralizēta
apkure
Centralizēta
ūdensapgāde ,
kanalizācija –
daļai ciema
Centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija,
apkure. Ielu
apgaismojums.

Rajons, pagasts

Daugavpils
rajons
Vecsalienas
pagasts
Daugavpils
rajons Višķu
pagasts
Daugavpils
rajons Višķu
pagasts

Centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija.

Daugavpils
rajons Višķu
pagasts

Specifiskais

Ludzas rajona lauku ciemu raksturojums (500 – 1000 iedz.)
Ciems

Iedz.
skaits

Dominējošās funkcijas

Malnavas lauksaimniecības koledža,
tautas nams, dienesta viesnīca,
Vītolu (Malnavā) un Vilgu (Bozovā),
Nesteru pasta nodaļas, darbojas 2
pārtikas veikali, kafejnīca un ēdnīca

Pārvalde
Malnava

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra
Ciema apbūve daļas atšķiras:
ir individuālajā mājā,
individuālas mājas daļā,
daudzdzīvokļu mājas (2, 3 un
5 stāvu)

Labiekārtojums
Centralizētas
ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēmas,
siltumapgādes
tīkli

Rajons, pagasts

Ludzas raj.
Malnavas pag.

Specifiskais
Vairāki
kultūrvēsturiski
objekti

465

Ludzas rajona lauku ciemu raksturojums (200 – 500 iedz.)
Ciems

Iedz.
Skaits

Dominējošās funkcijas

Vecslabada

460

Administratīvās

Tutāni (Cirma)

425

Administratīvās

Felicianova

Pasiene

Mērdzene

Pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Rajons, pagasts
Ludzas raj.,
Istras pag.
Ludzas raj.,
Cirmas pag.

395

Veselības punkts, pasta nodaļa, veikali,
bibliotēka

Dominē1-2 stāvu privātmāju
apbūve, centrā vairākas 3
stāvu dzīvojamās mājas,
nomalēs – lauku viensētas

389

Administratīvās

Pamatskola, pirmsskolas iestāde, pasta
nodaļa, 2 veikali, tautas nams,
bibliotēka, ambulance

6 daudzdzīvokļu 2-3 stāvu
mājas. Dominē vienstāva
privātmājas un Līvānu tipa
mājas, nomalēs – lauku
viensētas.

Administratīvās

Pamatskola, bērnudārzs, ambulance,
pasta nodaļa, tauta nams, bibliotēka, 2
veikali, gateris

Dominē 1-2 stāvu privātmāju
apbūve, centrā – vairākas 3
stāvu dzīvojamās ēkas,
nomalēs – lauku viensētas

383

Labiekārtojums

Pilda

376

Administratīvās

Pamatskola, ambulance, pirmsskolas
izglītības iestāde, bibliotēka, tautas
nams, 2 veikali, kooperatīvs „Rasa”,
aptieka, pasta nodaļa

Martiši

367

Administratīvās

Pagasta padome, tautas nams,

Dominē privātmāju apbūve,
centrā divas 3 stāvu un piecas
2 stāvu dzīvojamās ēkas.
Ciema nomalēs – lauku
viensētas.
Dominē 1-2 stāvu privātmāju

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēma
Daļā ciema
centralizēta
ūdensapgādes
sistēma un
kanalizācija
Daļā ciemata
centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācijas
sistēma
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācijas
sistēma
Visā ciemā

Ludzas raj.,
Ciblas pag.

Ludzas raj.,
Pasienes pag.

Ludzas raj.,
Mērdzenes pag.

Ludzas raj.,
Pildas pag.
Ludzas raj.,

Specifiskais

bibliotēka, veikals-kafejnīca, viesu
māja

Rundāni

Pušmucova

Briģi

Blonti

Lauderi

Salnava

344

340

332

325

320

289

Administratīvās,
izglītības

Pamatskola, pirmsskolas iestāde,
ambulance, pasta nodaļa, tautas nams,
2 veikali, bibliotēka

apbūve, centrā trīs 3 stāvu
dzīvojamās mājas, nomalēs –
lauku viensētas
Centrā četras 3 stāvu
dzīvojamas ēkas, četras 2
stāvu dzīvoj. ēkas, dominē
privātmāju apbūve, nomalēs –
lauku viensētas
Ciemā dominē 1-2 stāvu
privātmāju apbūve, centrā
viena 3-stāvu dzīvojamā
daudzdzīvokļu ēka, divas 2stāvu dzīvojamās
daudzdzīvokļu ēkas, vienstāvu
un divstāvu viendzīvokļu
dzīvojamās ēkas. Ciema
nomalē – lauku viensētas.

Administratīvās

Pamatskola, pagasta padome, veselības
punkts, bibliotēka, kultūras nams, pasta
nodaļa, aptieka, 2 veikali

Administratīvās

Pamatskola ar pirmsskolas grupām,
veselības punkts, pasta nodaļa, tautas
nams, bibliotēka, dēlīšu taras cehs, 2
veikali

Dominē Līvānu māju apbūve,
divas 2-3 stāvu dzīvojamās
mājas, nomalē – lauku
viensētas

Administratīvās

Sākumskola, bērnudārzs, veselības
punkts, pasta nodaļa, tautas nams,
bibliotēka, sporta zāle, 2 veikali

Dominē 1-2 stāvu privātmāju
apbūve, viena 2-stāvu un
viena 3-stāvu dzīvojamā ēka,
ciema nomalēs – lauku
viensētas

Administratīvās

Bērnudārzs, veselības punkts, pasta
nodaļa, kultūras centrs, bibliotēka, 2
veikali, rehabilitācijas centrs SIA
„Bērnu oāze”, katoļu un pareizticīgo
baznīcas

Dominē 1-2 stāvu privātmāju
apbūve, centrā – vairākas 3
stāvu dzīvojamās ēkas.
Nomalēs – lauku viensētas.

Pamatskola, pasta nodaļa, kultūras
nams, veselības punkts, veikals,
kafejnīca

Ciemā dominē 1-2 stāvu
privātmāju apbūve, centrā –
vairākas daudzdzīvokļu mājas,
t.sk. viena 3 stāvu māja un trīs
2 stāvu dzīvojamās ēkas.
Ciema nomalēs – lauku

Administratīvās

centralizēta
ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēma
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēma
Ciemā ir
centralizēta
ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēma.
Darbojas 2 gāzes
apmaiņas punkti.
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgādes
sistēma,
kanalizācijas
sistēma
Divas
centralizētas
ūdensapgādes
sistēmas,
kanalizācijas
sistēma
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgādes
sistēma un
kanalizācija
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēma

Isnaudas pag.

Ludzas raj.,
Rundēnu pag.

Ludzas raj.,
Pušmucovas pag.

Ludzas raj.,
Brigu pag.

Ludzas raj.,
Blontu pag.

Ludzas raj.,
Lauderu pag.

Ludzas raj.,
Salnavas pag.

viensētas.
Dominē 1-2 stāvu privātmāju
apbūve, centrā – vairākas 3
stāvu dzīvojamās ēkas,
nomalēs – lauku viensētas
Dominē 1 stāvu privātmāju
apbūve, centrā četras 2-3 stāvu
dzīvojamās mājas

Cibla

265

Administratīvās

Vidusskola, pirmsskolas izglītības
iestāde, veselības punkts, pasta nodaļa,
kultūras nams, bibliotēka, veikali

Ņukši

256

Administratīvās,
izglītības

Pamatskola, veselības punkts, pasta
nodaļa, tautas nams, Ilžas mežniecība,
katoļu baznīca, 2 veikali

241

Administratīvās

Pamatskola, aptieka, pasta nodaļa,
veselības punkts, 2 veikali, tautas
nams, atpūtas bāze

217

Administratīvās,
izglītības

Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”,
veselības aprūpes punkts, pasta nodaļa,
kultūras nams, veikali, dienas aprūpes
centrs, bibliotēka, pamatskola

Dominē 1-2 stāvu privātmāju
apbūve, 3 trīsstāvu dzīvojamās
mājas, nomalēs – lauku
viensētas
Ciema centrā Līvānu
privātmāju apbūve, 1-2 stāvu
dzīvojamās mājas, ciema
nomalē – lauku viensētas

Administratīvās

Pamatskola ar pirmsskolas grupām,
veselības punkts, pasta nodaļa, tautas
nams, pareizticīgo baznīca, bibliotēka,
Aizgāršas robežpārejas punkts

Dominē vienstāva
privātmājas, divas 3-stāvu
dzīvojamās mājas, viena 2stāvu dzīvojamā māja

Nirza

Mežvidi

Goliševa

207

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācijas
sistēma
Ciema lielākajā
daļā ir
centralizēta
ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēma
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija
Centralizēta
ūdens apgāde un
kanalizācijas
sistēma
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēma

Ludzas raj.,
Ciblas pag.

Ludzas raj.,
Ņukšu pag.

Ludzas raj.,
Nirzas pag.
Ludzas raj.,
Mežvidu pag.

Ludzas raj.,
Goliševas pag.

Preiļu rajona lauku ciemi ar iedzīvotāju skaits virs 1000
Ciems
Ezernieki

Ciems
Indra

Iedz.
Skaits
1059

Dominējošās funkcijas
Pārvalde

Iedz.
Dominējošās
skaits
funkcijas
798 Pārvalde, izglītība,
kultūra, muita,
robežsardze

Andrupene

500 Pārvalde

Pārvalde
Augstkalne

550

pakalpojumi un iestādes
Vidusskola, tautas nams,
bibliotēka, ambulance, frizētava,
veikali

Apbūves struktūra
Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: vienā
dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
apbūve, otrā – 3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
apbūve. Ciema nomalēs dominē
lauku viensētas.

Pagasta padome, veselības punkts,
bibliotēka, tautas nams, veikals,

Rajons, pagasts

Specifiskais

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure individuāla

Krāslavas raj.
Ezernieku pag.

Atrodas dabas
parka „Rāzna”
teritorijā

Labiekārtojums

Rajons, pagasts

Specifiskais

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: vienā
dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
apbūve, otrā – 2-3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
apbūve. Ciema nomalēs dominē
lauku viensētas.

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure individuāla

Krāslavas
Indras pag.

Pierobežas
pagasta centrs

Ciema apbūve dalās divās
telpiski atšķirīgās daļās: vienā
dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
apbūve, otrā – 2 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
apbūve.

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure individuāla

Krāslavas raj.
Andrupenes pag.

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2

Ciemā ir
centralizēta

Krāslavas raj.
Ūdrīšu pag.

Preiļu rajona lauku ciemu raksturojums (500 – 1000 iedz.)
pakalpojumi un iestādes
Apbūves struktūra
Vidusskola, mūzikas un mākslas
skola, ambulance, dzelzceļa
stacija, muita, Robežsardzes KP,
kultūras nams, bibliotēka,
veikali, aptieka, pasta nodaļa,
linu eļļas pārstrādes cehs,
Krāslavas šūšanas firmas
„Nemo” filiāle
Pamatskola, Pirmsskolas izglītības
iestāde „Avotiņš”, Andrupenes
veselības punkts, bibliotēka,
tautas nams, muzejs, 2 veikali

Labiekārtojums

raj.

Eiropas
nozīmes īpaši
aizsargājamā
dabas
teritorija,
NATURA
2000 - dabas
parks
„Rāzna”,
koku un
dekoratīvo
augu
audzētava

frizētava, kooperatīvā sabiedrība,
kokzāģētava

stāvu ģimenes mājas, 2 - 3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un lauku viensētas

ūdensapgāde un
kanalizācija.
Apkure ir
individuāla

Preiļu rajona lauku ciemu raksturojums ( 200- 500 iedz.)
Ciems

Andzeļi

Asūne

Auleja

Iedz.
skaits

Dominējošās
funkcijas
Pārvalde

pakalpojumi un iestādes
Pamatskola, medpunkts, tautas
nams, bibliotēka, 2 veikali, k/s
„Ežezers-3”, Romas katoļu
baznīca.

366
Pārvalde,
pakalpojumu centrs

Pagasta padome, pamatskola,
(skolā - K.Raudives piemiņas
istaba), tautas nams, bibliotēka,
veselības punkts, aptieka, pasta
nodaļa, 4 veikali,
2 kokzāģētavas,
Romas katoļu baznīca

Pārvalde

Pamatskola, veselības punkts,
bibliotēka, tautas nams, 2 veikali,
veikals – kafejnīca, pasta nodaļa

Apbūves struktūra
Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-3
stāvu daudzdzīvokļu mājas, 1-2
stāvu ģimenes māju apbūve un
ciema nomalēs dominē – lauku
viensētas
Ciemats galvenokārt sastāv no
vienstāvu ģimenes mājām,
tikai ciemata centrālajā daļā ir
divas divstāvu daudzdzīvokļu
mājas un divas trīsstāvu
daudzdzīvokļu mājas

370

252

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 2-3
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku apbūve, Līvānu mājas,
ciema nomalēs – lauku viensētas

Labiekārtojums

Rajons, pagasts

Ciemā centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, ciema
nomalēs ūdensvada
nav.

Krāslavas raj.
Andzeļu pag

Gandrīz visā
ciematā ir
centralizētā
ūdensapgāde un
kanalizācija,
centrālā apkure ir
divās trīsstāvu
mājās
(45 dzīvokļi),
citiem – apkure ir
individuāla
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, visā
ciemā apkure ir
individuāla

Krāslavas raj.
Asūnes pag.

Krāslavas raj.
Aulejas pag.

Specifiskais

Valsts nozīmes
arhitektūras
piemineklis –
Aulejas Svētās
Marijas
Magdalēnas
Romas katoļu
baznīca,
podnieku
ceplis

Pārvalde

Porečje

230

Pamatskola, veselības punkts,
bibliotēka, tautas nams, frizētava, 3
veikali, kokzāģētava,
lauksaimnieciskās tehnikas
remonta darbnīca

Ciema apbūvē dominē 1 stāvu
ģimenes mājas un 2 – 3 stāvu
daudzdzīvokļu mājas
Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu ģimenes mājas, 2 -3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un lauku viensētas ciema
nomalēs

Vecdome

Ozoliņi

Grāveri

Lielākajā daļā
ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure ir
individuāla

Krāslavas raj.
Bērziņu pag.

Krāslavas raj.
Dagdas pag.

292
Pārvalde

Kultūras nams, bibliotēka, pārtikas
veikals, autodarbnīcas

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1 stāva
ģimenes mājas, 2 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un lauku viensētas ciema
nomalēs

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde,
apkure ir
individuāla

Krāslavas raj.
Dagdas pag.

Pārvalde

Pamatskola, kultūras nams,
bibliotēka, veikals, frizētava,
veselības punkts, komunālā
saimniecība

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu ģimenes mājas, 2 -3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un lauku viensētas ciema
nomalēs.

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, visā
ciemā apkure ir
individuāla

Krāslavas raj.
Grāveru pag.

196

176

Dagdas
pagasta
padome lūdz
iekļaut
Ozoliņu ciemu
reģiona
teritorijas
plānojumā,
sakarā ar to, ka
minētajā ciemā
ir Dagdas pag.
pārvalde,
kultūras nams
un bibliotēka
Rajona
padome lūdz
iekļaut
Grāverus
sakarā ar to, ka
tajā atrodas
virkne
funkcionālo
iestāžu

Pārvalde

Izvalta

Pamatskola, ģimenes ārsta prakse,
tautas nams, bibliotēka, pasta
nodaļa, 3 veikali, aptieka, k/s
„Izvalta”, 2 dzelzceļa stacijas, SIA
„Drabis” – grants ieguves karjers,
baznīca
Pamatskola, kultūras nams,
bibliotēka,veselības punkts,
veikali, sporta telpas, gateris, pasta
nodaļa

Ciema apbūvē dominē 1 – 3
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un individuālās ģimenesa
mājas

Pārvalde

Pasts, veselības punkts, bibliotēka,
2 veikali, tautas nams, pagasta
padome

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu ģimenes mājas, 3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un lauku viensētas ciema
nomalēs.

Sociālā aprūpe

Sociālās aprūpes centrs „Krastiņi”,
veikals, frizētava

Ciema apbūvē dominē lauku
viensētas

Pārvalde

Pamatskola, kultūras nams,
bibliotēka, veikali, pasta nodaļa,
Kapiņu FAP

Ciema apbūve dalās divās
telpiski atšķirīgās daļās: 2 -3
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un lauku viensētas ciema
nomalēs.

Pārvalde

Pamatskola, veselības punkts,
bibliotēka, tautas nams, k/s
„Sauleskalns - 1”, mehāniskās,
darbnīcas, kalte, dzirnavas,
kokzāģētava, pasta nodaļa, 3
veikali

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu ģimenes mājas, 2 -3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un lauku viensētas ciema
nomalēs.

346
Pārvalde

Kalnieši

Kaplava

Geraņimova

Priežmale

Kombuļi

Ciema apbūve dalās divās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu ģimenes mājas un lauku
viensētas ciema nomalēs.

286

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, visā
ciemā apkure ir
individuāla
Lielākajā daļā
ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde,
apkure ir
individuāla
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, visā
ciemā apkure ir
individuāla

Krāslavas raj.
Izvaltas pag.

Kultūrvēsturis
ks objekts –
Jezuītu
klosteris
(tagadējā
pagasta ēka)

Krāslavas raj.
Kalniešu pag.

Krāslavas raj.
Kaplavas pag.

J.Jaunsudrabiņ
a muzejs,
valsts nozīmes
īpaši
aizsargājamā
dabas teritorija
„Augšdaugava
”, dabas parks
„Daugavas
loki”

Krāslavas raj.
Kastuļinas pag.

Liepu aleja

200

203

272

339

Centralizēta
ūdensappgāde un
kanalizācija ir SAC
„Krastiņi”. Apkure
ir individuāla.
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, visā
ciemā apkure ir
individuāla
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, visā
ciemā apkure ir
individuāla

Krāslavas raj.
Kastuļinas pag.

Krāslavas
raj.Kombuļu pag.

Konstantinova

Robežnieki

Skuķi

Skaista

Pārvalde, reliģiskais
centrs pagasta
iedzīvotājiem

Pamatskola, kultūras nams,
bibliotēka, sakaru nodaļa, veselības
punkts, 2 veikali, 2 SIA.

Pārvalde, reliģiskais
centrs pagasta
iedzīvotājiem

Pasts, robežsardzes nodaļa,
pamatskola, veselības punkts,
bibliotēka, tautas nams, veikals,
frizētava, baznīca, pagasta padome

Sociālā aprūpe

Sociālās aprūpes centrs, pasta
nodaļa, veselības punkts,
bibliotēka, veikals

Ciematā ir viena 3 – stāvu māja,
Līvānu māju daļa, pārējās ir
vienstāvu ģimenes mājas.

Pārvalde

Pamatskola, tautas nams,
bibliotēka, sociālais dienas centrs,
3 veikali, kafejnīca – bārs, pasta
nodaļa, veselības punkts, lauku
mājas „Kastaņi”, Romas katoļu
baznīca

Ciema centrā vairākas 3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas,
apkārt centram vienstāvu
ģimenes mājas, nomalēs dominē
lauku viensētas

224

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu Līvānu tipa ģimenes
mājas, 2 -3 stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un Līvānu 2
stāvu mājas. Ciema nomalēs
dominē lauku viensētas.
Ciema apbūve dalās divās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu ģimenes mājas, 2 -3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un lauku viensētas ciema
nomalēs.

365

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija, visā
ciemā apkure ir
individuāla

Krāslavas raj.
Konstantinovas
pag.

Visā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde.
Centralizēta
kanalizācija un
apkure ir tikai 2 -3
stāvu mājās,
pašvaldības, pasta,
skolas ēkās. Pārējā
ciema daļā individuāla
Daļā ciema ir
centralizēta ūdens
apgāde, Līvānu
mājām un 3 – stāvu
mājai ir
centralizēta
kanalizācija,
apkure visaā ciemā
ir individuāla

Krāslavas raj.
Robežnieku pag.

Kultūrvēsturis
ks objekts –
baznīca,
eksotisko
putnu mini
zoodārzs
"Viesturi"

Krāslavas raj.
Robežnieku pag.

Rajona
padome lūdz
iekļaut Skuķu
ciemu sakarā
ar to, ka tajā
atrodas veco
ļaužu sociālās
aprūpes centrs,
pasts un
bibliotēka.

166

219

Lielākajā daļā
ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija.
Apkure
individuāla.

Krāslavas raj.
Skaistas pag.

Svarinci

Šķaune

Šķeltova

•

Pārvalde, izglītība,
kultūras centrs

Sākumskola, tautas nams,
bibliotēka, 2 veikali, pagasta
padome, sabiedriskā pirts, pasta
nodaļa, veselības punkts

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu ģimenes mājas, 3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un lauku viensētas.

Pārvalde

Pamatskola, kultūras nams,
bibliotēka, veikali, aptieka, pasta
nodaļa, baznīca, robežsardzes
nodaļa, veselības punkts

Pagasta padome,
pareizticīgo baznīca

Kultūras nams, bibliotēka, 3
veikali, pasta nodaļa, veselības
punkts, pamatskola

Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu ģimenes mājas, 2 - 3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un lauku viensētas ciema
nomalēs
Ciema apbūve dalās trijās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-2
stāvu ģimenes mājas, 3 stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un lauku viensētas

336

388

268

Lielākajā daļā
ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija.
Centralizētā apkure
ir sākumskolā un
daļai dzīvojamo
māju, ciema
lielākajā daļā
apkure ir
individuāla.
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde,
kanalizācija un
apkure
Visā ciemā ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija.
Apkure ir
individuāla

Krāslavas raj.
Svariņu pag.

Krāslavas raj.
Šķaunes pag.

Krāslavas raj.
Šķeltovas pag.

Rajona padome var iekļaut ciemu sarakstu ar mazāku iedzīvotāju skaitu, argumentēti pamatojot, kāpēc minētais ciems būtu jāiekļauj reģiona teritorijas
plānojumā.

Preiļu rajona lauku ciemi ar iedzīvotāju skaits virs 1000
Ciems
AGLONA

Iedz.
Skaits
1094

Dominējošās funkcijas
pagasta pārvalde,
nacionālās nozīmes
reliģiskais centrs

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Aglonas vidusskola, Katoļu
ģimnāzija
Aglonas bazilikas kora skola,
Preiļu mūzikas un mākslas skolas
filiāle,
Aglonas pirmskolas izglītības
iestāde
Aglonas pagasta bibliotēka,
Tūrisma informācijas centrs,
Maizes muzejs un
Veselības un sociālās aprūpes
centrs
3 ģimenes ārsta prakses, 2
autoservisi, Aglonas pasta nodaļa,
Aglonas policijas iecirknis,
DUS “Virši-A”
10 veikali

180 individuālās dzīvojamās
mājas,
17 daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas

Labiekārtojums
Daļā ciema ir
centralizētā
ūdensapgāde un
kanalizācija, kā arī
centrālapkure un
individuālā apkure

Rajons, pagasts
Preiļu raj. Aglonas
pag.

Specifiskais
rekreatīva vide

Preiļu rajona lauku ciemu raksturojums (500 – 1000 iedz.)
• Rajona padome var iekļaut ciemu sarakstu ar mazāku iedzīvotāju skaitu, argumentēti pamatojot, kāpēc minētais ciems būtu jāiekļauj reģiona
teritorijas plānojumā.

Ciems
RIEBIŅI

Iedz.
Dominējošās
skaits
funkcijas
980 Novada pārvalde
pagasta pārvalde

pakalpojumi un iestādes
Vidusskola,
Kultūras nams, bibliotēka,
bērnudārzs,
ģimenes ārsta prakse,
2 frizētavas,
5 veikali,
lauksaimniecības uzņēmuma
“Turība” administrācija un pārējie
ražošanas objekti

Apbūves struktūra
Ciema apbūve dalās trīs telpiski
atšķirīgās daļās: vienā dominē 12 stāvu ģimenes māju apbūve,
otrā 2-3 stāvu daudzdzīvokļu
apbūve. Ciema nomalēs – lauku
viensētas

Labiekārtojums

Rajons, pagasts

Specifiskais

Daļā ciema ir
organizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
atkritumu
saimniecība.
Apkure daļā
apbūves
centralizēta, daļā
individuāla.

Preiļu rajons,
Riebiņu novads,
Riebiņu pagasts

Riebiņu
muižas
komplekss,
SIA “Turība”,
trīs reliģisko
konfesiju
dievnami

Rajons, pagasts

Specifiskais

Preiļu rajona lauku ciemu raksturojums ( 200- 500 iedz.)
Ciems
JAUNAGLONA

Iedz.
skaits
344

Dominējošās
funkcijas
-

UPENIEKI

244

pagasta pārvalde

PELĒČI

249

pagasta pārvalde

pakalpojumi un iestādes
Aglonas internātvidusskola;
Jaunaglonas arodvidusskola (t.sk.
muzejs)
Jaunaglonas novadpētniecības
muzejs;
Jaunaglonas pasta nodaļa;
SIA "Aglonas maize” (maizes
ceptuve);
2 veikali
Kultūras nams, bibliotēka, bērnu
jaunrades centrs,
1 veikals, 1 autoserviss

pamatskola, Preiļu mūzikas un

Apbūves struktūra
30 individuālās dzīvojamās
mājas;
4 daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas

Labiekārtojums
Daļā ciema ir
centralizētā
ūdensapgāde un
kanalizācija, kā arī
ir centrālapkure un
individuāla apkure.

1-2 stāvu ģimenes māju apbūve, daļā ciema ir
1 daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, centralizētā
ciema nomalēs- lauku viensētas
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure individuāla
centrā trīs daudzdzīvokļu
centralizēta

Preiļu rajons
Aglonas pagasts

Kultūrvēsturis
ka apbūve

Preiļu raj. Jersikas
pag.

Preiļu raj. Pelēču

kultūrvēstures

Ciems

Iedz.
skaits

Dominējošās
funkcijas

pakalpojumi un iestādes
mākslas skolas filiāle,
Kultūras nams, bibliotēka,
pasta nodaļa,
veselības punkts
3 veikali, 1 kafejnīca
vidusskola, kultūras nams,
bibliotēka, muzejs,
ģimenes ārsta prakse,
4 veikali, 1 frizētava

Apbūves struktūra
divstāvu ēkas, pārējās vienstāva
ģimenes mājas

RUDZĀTI

428

pagasta pārvalde,
baznīca

PRĪKUĻI

288

pagasta pārvalde

SMELTERI

204

lūgšanu nams

SUTRI

224

Pagasta pārvalde

Sutru pamatskola,
Kultūras nams,
Bibliotēka
Pasts,
Veikals,
Kokzāģētava

Apbūve dalās divās daļā :
dominē 1-2 stāvu ģimenes māju
apbūve, otrā daļā - 3-stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas.
Ciema nomalēs dominē lauku
viensētas

VĀRKAVA

207

pagasta pārvalde,

pamatskola,
bibliotēka, Kultūras nams, muzejs,
ģimenes ārsta privātprakse,
pasta nodaļa,
2 pārtikas veikali

ciema apbūve ietver sabiedrisko
iestāžu, daudzstāvu dzīvojamo
ēku un mazstāvu (1-2)
dzīvojamo ēku apbūvi

ROŽUPE

340

Pārvalde

Sociālās aprūpes speciālists,

Ciema apbūve dalās trīs telpiski

Pamatskola, Kultūras nams,
ģimenes ārsta prakse,
Bibliotēka,
pasta nodaļa,
3 veikali, 1 frizētava
Pamatskola,
bibliotēka,
pasta nodaļa,
2 veikali

ciema apbūvē dominē 1-2 stāvu
ģimenes māju apbūve, ir 3stāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas.
Ciema nomalēs – lauku
viensētas
Ciema apbūvē dominē 2-3 stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve,
ciema nomalēs – lauku viensētas
Ciema apbūvē dominē 1-2
ģimenes mājas, ciema nomalēslauku viensētas

Labiekārtojums
ūdensapgāde – visā
ciemā, centralizēta
kanalizācija daļā
ciema, apkure individuāla
Dalā ciema ir
centralizētā
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure individuāla
daļā ciema ir centralizētā ūdens apgāde un kanalizācija. Apkure individuāla
Daļā ciema ir
centralizētā
ūdensapgāde un
kanalizācija.
Apkure individuāla
Daļā ciema ir
centralizētā ūdens
apgāde,
kanalizācija un
gāzes padeve,
apkure –
individuāla.
daļā ciema ir
centralizētā
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure pagasta
iestāžu ēkām –
lokāla,
privātmājām individuāla
Daļā ciema ir

Rajons, pagasts
pag.

Specifiskais
piemineklis –
Pelēču muiža

Preiļu raj. Rudzātu
pag.

Preiļu raj. Saunas
pag.

Preiļu raj. Saunas
pag.

Preiļu raj. Sutru
pag.

Preiļu raj.
Vārkavas pag.

pirmā
tautskola
Latgalē

Preiļu raj. Līvānu

Ciematu divās

Ciems

Iedz.
skaits

Dominējošās
funkcijas

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Labiekārtojums

pamatskola, veselības punkts,
bibliotēka, kultūras nams, estrāde,
2 veikali, frizētava, pasta nodaļa

atšķirīgās daļās : vienā dominē
1-2 stāvu ģimenes mājas apbūve,
otrā 1-3 stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku apbūve.
Ciema nomalēs dominē lauku
viensētas
Ciema apbūve ir divstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,
otrā apbūves dāļā ir dominējošā:
lauku viensētas

centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure -individuāla

nov. Rožupes pag.

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure -individuāla
Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure -individuāla

Preiļu raj. Līvānu
nov. Turki pag.

TURKI

105

-

Kultūras nams,
bibliotēka, pasta nodaļa

JAUNSILAVA

180

-

Pamatskola,
2 bibliotēkas,
veikals

AIZKALNE

203

Vietēja mēroga
municipālais centrs

LĪČI

358

Vietēja mēroga
municipālais centrs

Pagasta centra vadība
Pamatskola
Bibliotēka
Pasta nodaļa
Jasmuižas muzejs
Katoļu baznīca
Pareizticīgo baznīca
Tautas nams
Pagasta centra vadība
Bibliotēka
Kultūras nams

GALĒNI

379

Teritoriālā pārvalde

Pamatskola,
Bibliotēka,
Vidsmuižas Katoļu baznīca,

Ciema apbūve dalās trīs telpiski
atšķirīgās daļās : vienā dominē
1-2 stāvu ģimenes mājas apbūve,
otrā 1-3 stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku apbūve.
Ciema nomalēs dominē lauku
viensētas
Ciema apbūve dalās divās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-stāvu
ģimenes māju apbūve (ciema
nomalēs lauku viensētas), otrā 3
– stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apbūve

Rajons, pagasts

Specifiskais
daļās sadala
upe Dubna

Preiļu raj. Līvānu
nov. Turku pag.

Daļā ciema
centralizētā
ūdensapgāde un
kanalizācija un
siltumapgāde.

Preiļu raj. Preiļu
nov. Aizkalne pag.

Gleznaina
vide,
Interesanti
apskates
objekti
(krucifiksi,
dižkoku taka)

Ciema apbūve dalās divās
telpiski atšķirīgās daļās: 1-stāvu
ģimenes māju apbūve (ciema
nomalēs lauku viensētas), otrā 3
– stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apbūve

Daļā ciema
centralizētā
ūdensapgāde un
kanalizācija un
siltumapgāde.

Preiļu raj. Preiļu
nov. Preiļu pag.

Caur ciemu iet
I šķiras valsts
ceļš Preiļi –
Rīga). Līči
atrodas 2 km
attālumā no
Preiļiem

Ciema apbūve dalās trīs telpiski
atšķirīgās daļās: vienā dominē 1-2
stāvu ģimenes māju apbūve, otrā
2-3 stāvu daudzdzīvokļu apbūve

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,

Preiļu raj. Riebiņu
nov. Galēnu pag.

Vidsmuižas
komplekss,
Indānu

Ciems

Iedz.
skaits

Dominējošās
funkcijas

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Labiekārtojums

Rajons, pagasts

Specifiskais

Sociālā māja „Rudenāji”,
Ģimenes ārsta prakse,
Pasta nodaļa,
Kultūras nams,
2 veikali,
DUS „RNSD”,
Kokzāģetava
Rušonas pamatskola,
Sporta zāle,
Bibliotēka,
2 veikali,
Kokzāģetava

(6 mājas). Ciema nomalēs – lauku apkure –
viensētas.
individuāla.

Ciema apbūve dalās trīs telpiski
atšķirīgās daļās: vienā dominē 12 stāvu ģimenes māju apbūve,
otrā 2-3 stāvu daudzdzīvokļu
apbūve (5 mājas). Ciema
nomalēs – lauku viensētas.

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure –
individuāla.

Preiļu raj. Riebiņu
nov. Rušonas pag.

Kastīres
senkapi,
Ciems
atrodas Jašas
ezera krastā.

gravas
mācību –
izziņas taka.

KASTĪRE

307

STABULNIEKI

330

Teritoriālā pārvalde

Dravnieku pamatskola,
Bibliotēka,
Kultūras nams,
Veselības punkts,
Viesu nams,
IU „Pārsla” saldētavas, ogu
pārstrādes cehs,
3 veikali,

Ciema apbūve dalās trīs telpiski
atšķirīgās daļās: vienā dominē
1stāvu ģimenes māju apbūve,
otrā 3 stāvu daudzdzīvokļu
apbūve (5 mājas). Ciema
nomalēs – lauku viensētas.

Daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure –
individuāla.

Preiļu raj. Riebiņu
nov. Stabulnieku
pag.

Atrodas
vienīgais ogu
un dārzeņu
pārstrādes
uzņēmums
rajonā IU
„Pārsla”.

VECVĀRKAVA

252

novada pārvalde
baznīca

vidusskola,
kultūras nams, bibliotēka,
veselības punkts,
pasta nodaļa,
3 veikali, 1kafejnīca, 1frizētava

dominē 1-2 ģimens māju
apbūve, ir 3 stāvu daudzdzīvokļu
mājas, ciema nomalēs – lauku
viensētas

daļā ciema ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija,
apkure individuāla

Preiļu raj.
Vārkavas nov.
Upmalas pag.

Vārkavas
muižās pils

Rēzeknes rajona lauku ciemi ar iedzīvotāju skaits virs 1000
Ciems

iedz.
skaits

Dominējošās
funkcijas

Pagasta
administratīvais,
kultūras un
pakalpojumu centrs.

Malta

•

2820

Pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Pagasta padome, Rēzeknes
rajona pašvaldības iestāde
Veselības un sociālās aprūpes
centrs „Malta”, 2 vidusskolas
,mūzikas skola, kultūras nams,
bērnu un jauniešu centrs,
pirmsskolas izglītības iestāde,
bibliotēka, vēstures muzejs,
biznesa informācijas un
mācību centrs; Maltas pagasta
pašvaldības SIA „DzKSU”; 3
konfesiju baznīcas, vairāki
veikali, pašvaldības policija,
Valsts policijas iecirknis ;
NVA filiāle, Ugunsdzēsības
un glābšanas dienests,
ģimenes ārstu prakses; 2
aptiekas, ražošanas
uzņēmumi (kokapstrāde,
šūšanas cehs) ,pakalpojumu
sniegšanas uzņēmumi ( SIA
„Latgales ceļi”, frizētavas,
apavu remontu, autoservisi
u.c.); nevalstiskās
organizācijas.

Ciema teritorija ir blīvi apdzīvotā- tajā ir 34
daudzstāvu mājas; t.sk. 3 stāvu -6; 5 stāvu 5; 2 stāvu - 23; pārējās ir vienstāvu
sabiedriskā un privātmāju apbūve.

Labiekārtojums

Centralizētā
ūdensapgāde,
notekūdeņu
novadīšanas
sistēma,
centralizētā
siltumapgāde,
gāzes piegādes
sistēma
(daudzstāvu
mājām); mobilo
telekomunikāciju
sakari –
LMT;GSM;
TELE 2
pārklājums

Rajons,
pagasts

Specifiskais/pamat
ojums, ja ciems
grib iekļūt
augstākas
kategorijas ciemu
sarakstā, bet pēc
iedzīvotāju skaita
nav atbilstošs

Rēzeknes
rajons,
Maltas pagasts

Rēzekne rajona lauku ciemu raksturojums (500 – 1000 iedz.)
Rajona padome var iekļaut ciemu sarakstu ar mazāku iedzīvotāju skaitu, argumentēti pamatojot, kāpēc minētais ciems būtu jāiekļauj reģiona
teritorijas plānojumā.

Ciems

iedz.
skaits

Dominējošās
funkcijas

pakalpojumi un iestādes

Apbūves struktūra

Labiekārtojums

Rajons,
pagasts

Specifiskais

Audriņi

510

Pārvalde, Vidusskola

Pārvalde

Kaunata

Pleikšņi

600

628

Rēzeknes pilsētas
„guļamrajons”,
robežojas ar Rēzeknes
pilsētu

Sondori
Vēlamie

914

525

Vairākas dārzkopības
sabiedrības un uzņēmumi

Pamatskola, kultūras nams,
pasta nodaļa, Rēzeknes rajona
veco ļaužu pansionāts, AS
“Strūžānu kūdras fabrika,
SIA “Strūžānu siltums”,
S.Kairišas Ārsta prakse,
aptieka, kokapstrādes cehs
Pārvalde, pakalpojumu Verēmu pamatskola, kultūras
centrs
nams, sakaru nodaļa,
bibliotēka, Verēmu FVP,
komunālā saimniecība,
veikals
Pārvalde

Strūžani

Audriņu vidusskola, Kultūras
nams, bibliotēka, Pasta
nodaļa, Ambulance, degvielas
uzpildes stacija, ražošanas
uzņēmums, aptiekas punkts,
kokzāģētava, apdrošināšana,
trīs pārtikas veikali un
kancelejas preču veikals
Pagasts, vidusskola,
pirmskolas izglītības iestāde,
tautas nams, bibliotēka,
ambulance, aptieka, PKS
”Kaunata “ veikali,
kokapstrādes ražotne, tūrisma
informācijas punkts

Ciemā dominē 1-2 stāvu privātmāju apbūve,
centrā - vairākas 3 stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas.

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija,
sadzīves atkritumu
izvešana ar A/s
“L&T HOETIKA”
starpniecību.

Ciema centrā viena trīsstāvu un 6 divstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, divstāvu
sabiedriskās ēkas-skola, pagasts, ambulance.
Ciemā dominē 1-2 stāvu privātmāju apbūve,
ciema nomalēs-lauku viensētas.

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija,
siltumapgāde
daudzdzīvokļu
mājās, sabiedriskajā
sektorā, centralizēta
atkritumu izvešana
Blīvi apdzīvota teritorija, dominē privātmāju Centralizēta
apbūve un sezonāla apdzīvotība. Centrā 6
ūdensapgāde,
daudzstāvu dzīvojamās ēkas ar 96
kanalizācija, daļai
dzīvokļiem.
siltumapgāde.
Ciematā dominē 2-3-4 stāvu daudzdzīvokļu Centralizētā
dzīvojamās ēkas un vairākas 1 stāvu
ūdensapgāde,
privātmājas. Apkārtējos ciemos – lauku
kanalizācija,
viensētas
siltumapgāde un
sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
Blīvi apdzīvota teritorija, 4 divstāvu, 5
trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas,
viena divstāvu sabiedriskā ēka (Verēmu
pamatskola), pārējās ir vienstāvu
sabiedriskās ēkas un privātmājas.

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija, gāzes
padeve un sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana

Rēzeknes
Audriņu pagastā ir
rajons, Audriņu izvietots valsts nozīmes
pagasts
objekts - radars

Rēzeknes
rajons,
Kaunatas
pagasts

Rēzeknes
rajons,
Ozolaines
pagasts
Rēzeknes
rajons,
Strūžānu
pagasts

Sondoru ciems atrodas
Rēzeknes
rajons, Verēmu blakus automaģistrālei
Varšava –
pagasts
Sanktpēterburga, 7 km
attālumā no rajona
centra – Rēzeknes
pilsētas.

Pašpārvalde

Bērzgale

327
Pārvalde, izglītība

Dricāni

Lūznava

Rogovka

Ciemā dominē 1-2 stāvu privātmāju apbūve,
Centrā – 4 divstāvu daudzdzīvokļu mājas, 1
trīsstāvu daudzdzīvokļu māja,
Ciema nomalē – lauku viensētas.
Kapsēta, brīvdabas estrāde, sporta laukums.

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija,
siltumapgāde,
atkritumu
apsaimniekošana

Rēzeknes
rajons,
Bērzgales
pagasts

Bērzgalē darbojas
Latgales Amatniecības
meistaru skola, kurai ir
reģionālā nozīme,
Valsts kultūras un
arhitektūras piemineklis
Bērzgales Sv. Annas
Romas katoļu baznīca,
Bērzgales muižas ēka,
Kirkas kalns-pilskalns

Ciemā dominē 1-2 stāvu privātmāju apbūve,
centrā - vairākas 3 stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas (4 trīsstāvu, 3 divstāvu).
Ciema nomalēs - lauku viensētas

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija,
atkritumus
savākšana

Rēzeknes
rajons,
Dricānu
pagasts

Centralizētā
ūdensapgāde
(vairākumam),
kanalizācija un
siltumapgāde
(privātmājām,
viensētu –
autonomā), ielu
apgaismojums
Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija.

Rēzeknes
rajons,
Lūznavas
pagasts

Picenes baznīca- valsts
aizsardzības
arhitektūras piemineklis
– senākā koka baznīca
Latgalē un Dricānu
vidusskola, kurai ir
rajona mēroga
nozīmība.
Darbojas Lūznavas
profesionālā vidusskola,
kurai ir rajona mēroga
nozīmība.

Rēzeknes
rajons
Nautrēnu
pagasts

Darbojas vidusskola un
bērnu mākslas skola,
kurām ir rajona mēroga
nozīmība.

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija, daļēja
siltumapgāde

Rēzeknes
rajons,
Mākoņkalna
pagasts

Rāznas ezers un
Mākoņkalns (atrodas
pagastā) ir tūristu
visapmeklētākie
Rēzeknes rajona dabas
objekti.

379
Pārvalde, izglītība

Pašvaldība, pirmskolas
izglītības iestāde, pamatskola,
profesionālā vidusskola,
ģimenes ārsta prakse,
aptiekas filiāle, veikali, pirts,
frizētava, pasta nodaļa

Ciemā ir gan daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas – 5 stāvu, 3 stāvu, 2 stāvu,
gan 1-2 stāvu privātmāju apbūve, nomalēs –
lauku viensētas

Pārvalde

Vidusskola,
pirmskolas
mācību iestāde, ģimenes ārsta
prakse, pasts, sporta-halle
kultūras
nams,
veikali,
kafejnīca, aptieka, bērnu
mākslas skola.
Pagasta padome, bibliotēka,
FVP, Pamatskola,
vecticībnieku lūgšanu nams

Ciemā dominē 1-2 stāvu privātmāju apbūve,
centrā divas trīsstāvu dzīvojamās.

467

330
Pārvalde

Lipuški

Pamatskola, pirmsskolas
izglītības iestāde, veselības
punkts, pasts, I.U. “Bērzgales
aptieka”, z/s “Annas” veikals
un kafejnīca, “Lattelekom”
taksofons, muzejs, bibliotēka,
kultūras nams, Latgales
Amatniecības meistaru skola,
ēdnīca, dienesta viesnīca, SIA
“Salna” kokapstrādes darbnīca,
2 gāzes balonu apmaiņas
punkti, Bērzgales Sv. Annas
Romas katoļu baznīca, sporta
zāle
Ģimenes atbalsta centrs,
vidusskola, pirmsskolas
izglītības iestāde, FVP,
bibliotēka

336

Ciemā ir sešas 2-3 stāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas, dominē 1-2 stāvu
privātmāju apbūve, ciemata nomalēs lauku
viensētas

Vecružina

433

Izglītības,
veselības aprūpes,
pārvaldes

Pārvalde

Bekši

409

Vidusskola,
sanatorijas
internāt-pamatskola bērniem
ar
psihoneiroloģiskām
saslimšanām, bērnu nams,
doktorāts, aptieka, bibliotēka,
klubs, pasta nodaļa
“ Atbalsta centrs”, pagasta
ēka, kultūras nams,
pamatskola, veselības punkts,
pirmsskolas izglītības
iestāde(PII), bibliotēka, pasts,
ēdnīca, tirdzniecības
uzņēmums, sociālo dzīvokļu
māja

Ciemā dominē 1 stāvu privātmāju apbūve,
centrā - vairākas 2-3 stāvu dzīvojamās ēkas.
Ciema nomalēs - lauku viensētas

Centralizētā
ūdensapgāde,
kanalizācija,
siltumapgāde

Rēzeknes
rajons,
Silmalas
pagasts

Ciema apbūvi veido 5 daudzstāvu
daudzdzīvokļu mājas un daudz privātmāju.
Ciema centrā - pagasta administratīvā ēka,
netālu divstāvu PII, ēdnīcas ēka.

Ciema centrā
dzīvokļos, līvānu
tipa mājās,
bērnudārzā un
pagastmājā ir
centralizēta
ūdensapgāde un
kanalizācija

Rēzeknes
rajons,
Ozolaines
pagasts

Darbojas Tiskādu
Vidusskola, Tiskādu
internātpamatskola, Tiskādu
bērnu nams, kuriem ir
rajona mēroga nozīmība.
Ciems atrodas uz
automaģistrāles Rēzekne
– Daugavpils, 7 km
attālumā no Rēzeknes
pilsētas, kas labvēlīgi
iespaido ciema turpmāko
izaugsmi un iedzīvotāju
skaita palielināšanos.

