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2014.gada 13.februārī Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Daugavpils 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 2.redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai”. Dokuments piedāvāja jaunu apstrīdēto jautājumu risinājumu, ņemot vērā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un LR Zemkopības ministrijas 

ieteikumus, maksimāli tika izņemtas citos normatīvajos aktos atrunātās normas, 

iestrādātas 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” normas, kā arī personu 

priekšlikumi, kuri bija saņemti izskatāmajā periodā. Dokumenta publiskā apspriešana 

notika laika posmā no 2014.gada 19.februāra līdz 19.martam. 

Daugavpils novada dome saņēma 8 iesniegumus ar priekšlikumiem no fiziskām 

personām, kuri saturēja lūgumus, kas nav pretrunā ar novada teritorijas plānojuma 

risinājumiem un jaunienesumus funkcionālajā zonējumā vai kādas konceptuālas izmaiņas 

apgrūtinājumos. 

Atzinumi no teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumā minētajām institūcijām 

pārsvarā nesaturēja aizrādījumu vai skara tehniskā rakstura nepilnības. Tomēr dažu 

iestāžu atzinumi saturēja jaunus nosacījumus, salīdzinot ar iepriekš sniegtajiem 

nosacījumiem. Lielāko uztraukumu par jaunu novada teritorijas plānojuma redakciju 

pauda Latvijas meža dienests, AS „Latvijas valsts meži” un Daugavpils pilsētas dome. 

Darba grupa izskatīja saņemtos atzinumus un nekonstatēja aizrādījumus, kuru dēļ būtu 

jāveic izmaiņas teritorijas plānojuma risinājumos, kuri norāda uz neatbilstību 

likumdošanas aktu prasībām (neskaitot tehniskās nepilnības).     

    2014.gada 24.martā notika kārtējā tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes 

pārstāvjiem par iespējamām izmaiņām starppašvaldību līgumos par Daugavpils pilsētas 

meža aizsargjoslu un par šīs joslas attēlošanu novada teritorijas plānojumā. Daugavpils 

novada domes izskatīšanas piedāvāja to pašu variantu, kuru 2013.gada 10.oktobrī 

noraidīja Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments. Šīs 

variants paredzēja, pieturoties pie meža aizsargjoslas varianta, kuru 2013.gada 30.aprīļa 

vēstulē Daugavpils novada domei un 2013.gada 22.septembra vēstulē Daugavpils pilsētas 

domei un Daugavpils novada domei Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(turpmāk tekstā – VARAM) atzina par likumīgi pastāvošo un saskaņā ar kuru meža 

aizsargjosla kopplatība ir 1616 ha (P.S.dažviet tekstā parādās kļūdains rādītājs 1618 ha), 

izvietot meža aizsargjoslu gan Naujenes, gan Līksnas pagasta teritorijā, maksimāli 

pielāgojoties vasarnīcu ciemu un pilsētas pierobežas īpaši blīvi apdzīvotajām vietām un 

saglabājot lielākās ainaviskās vērtības gar lielceļiem piepilsētas teritorijā. Tikšanās 

rezultātā bija panākta mutiskā konceptuāla vienošanās. Tomēr no Daugavpils pilsētas 

domes 2014.gada 7.aprīļa atzinuma izriet, ka Daugavpils pilsētas pašvaldība nolemj 

turpināt pieturēties pie 2009.gada varianta, kuru VARAM atzīst par pašlaik neatbilstošu 

likumdošanas normām. Līdz ar to novada teritorijas plānojuma izstrādes grupa uzskata, 

ka pašlaik novada teritorijas plānojumā iespējams attēlot tikai tādu meža aizsargjoslu ap 

Daugavpils pilsētu, kādu VARAM speciālisti atzina par likumīgo.     

Izskatāmajā laika posmā bija saņemta vēstule no Valsts zemes dienesta (07.04.2014., 

Nr.2-04.1-1/426) par kādu jau vairākus gadus pastāvošo pilsētas-novada administratīvās 

robežas iemērīšanas neprecizitāti – daudzdzīvokļu māja ar Daugavpils pilsētas adresi 

Viršu iela 47 fiziski atrodas Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, bet ēka un 

māja nav Daugavpils novada pašvaldības īpašums. Savā vēstulē Zemes dienests lūdz 

Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada pašvaldību izskatīt šo normatīvajiem aktiem 
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neatbilstošu situāciju un piedāvāt konkrētus risinājumus. Ņemot vērā to, ka mājas 

iedzīvotāju vēlmes nemainījās, kā arī to, ka visas šīs mājas inženierkomunikāciju un tās 

iedzīvotāju sociālās saiknes ir saistītas ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, pēc jautājuma 

pārrunāšanas ar Naujenes pagasta pārvaldes un Daugavpils novada pašvaldības 

administrāciju darba grupa uzskatīja par iespējamo novada teritorijas plānojumu 

papildināt ar Daugavpils pilsētas administratīvas robežas izmaiņu projektu, kurš paredz 

iespēju izskatāmo novada teritorijas daļu pievienot pilsētai.    

Izskatāmajā periodā bija veiktas arī atbilstošas izmaiņas Daugavpils novada teritorijas 

plānojuma izstrādes darba uzdevumā. 

Iepazīstoties ar esošo situāciju ar novada teritorijas plānojuma izstrādi, teritorijas 

plānojuma izstrādes darba grupa uzskatīja par iespējamo pēc atbilstošiem tehniskiem 

labojumiem virzīt novada teritorijas plānojuma redakciju apstiprināšanai par galīgo 

redakciju.  

 

   Vietējās pašvaldības lēmumi par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu 

izskatāmajā periodā: 
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1. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2012.gada 13.septembra lēmumā Nr.922 ‘Par 

grozījumiem Daugavpils novada domes 

2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.1176 “Par 

Daugavpils novada teritorijas plānojuma 

izstrādes uzsākšanu” 

Nr. 53 

/prot. Nr.3, 

1.&/ 
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publiskai apspriešanai 

Nr. 53 
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2.&/ 

13.02.2014. 

 

Publikācijas par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izskatāmajā periodā: 

 

1. „ Latgales Laiks” – 2014.gada 18.februāris 

2. Daugavpils novada vēstis – 2014.27.februāris 

3. Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv  
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