
                                                                          
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 
 

L Ē M U M S 
Daugavpilī 
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          Protokols Nr. 17., 88. & 
 

  

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 
2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 76.punktu, Daugavpils novada dome, balsojot ar 14 balsīm 
par (Aļona Annišineca, Jānis Belkovskis, Jevgeņijs Gridasovs, Valērijs Hrapāns, Janīna 
Jalinska, Roberts Jonāns, Viktors Kalāns, Arvīds Kucins, Edgars Kucins, Jānis Kudiņš, 
Juris Livčāns, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs, Aleksandrs Studeņņikovs), pret 
– nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi meža aizsargjoslas ap Daugavpils pilsētu 

precizēšanai (turpmāk – lokālplānojums). 
 
2. Apstiprināt par lokālplānojuma izstrādes vadītāju Daugavpils novada domes 

Attīstības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Olgu Lukaševiču. 
 
3. Apstiprināt lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu (pielikums). 
 
 

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja        J.Jalinska  



Pielikums 
Daugavpils novada domes  
2014.gada 31.jūlija lēmumam 
Nr.764 (protokols Nr.17.,88.&) 

Darba uzdevums 
lokālplānojuma izstrādei 

 
 

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums 
1.1. Līdz ar to, ka Daugavpils novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā 

neizdevās panākt visu ieinteresēto pušu vienošanās par meža aizsargjoslu ap Daugavpils 
pilsētu, 2014.gada 2.jūlij ā apstiprinātajā Daugavpils novada teritorijas plānojumā 
(saistošiem noteikumi Nr.13 „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-
2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, lēmums 
Nr.667, protokols Nr.15, 1.&) tika attēlota 1616 ha plata meža aizsargjosla Daugavpils 
novada Naujenes pagasta teritorijā, kura bija apstiprināta ar Naujenes pagasta teritorijas 
plānojuma 2004.-2015.gadam 2008.gada 13.februāra grozījumiem un kuru Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālisti (Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 30.aprīļa vēstule Nr.15.18-1e/4079 „Par 
Daugavpils novada teritorijas plānojumu”) atzina par spēkā esošo meža aizsargjoslu ap 
Daugavpils pilsētu uz novada teritorijas plānojuma izstrādes laiku. Tomēr, 2009.gada 
3.aprīlī starp Daugavpils pilsētas, Līksnas pagasta un Naujenes pagasta pašvaldībām 
noslēgtie līgumi par meža aizsargjoslu, Daugavpils novada teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā saņemtie priekšlikumi un uzņemšanās saglabāt populārākās piepilsētas 
atpūtas vietas rada nepieciešamību turpināt meklēt vienotu izpratni par Daugavpils 
pilsētas meža aizsargjoslu un precizēt Daugavpils novada teritorijas plānojumā uzrādītās 
meža aizsargjoslas izvietojumu. 

1.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.pants.  
 
2. Lokālplānojuma izstrādes teritorija 
2.1. Daugavpils novada Līksnas un Naujenes pagasts. 
 
3. Lokālplānojuma izstrādes mērķis 
3.1. Precizēt Daugavpils novada teritorijas plānojumā uzrādītās Daugavpils 

pilsētas meža aizsargjoslas izvietojumu. 
 
4. Lokālplānojuma izstrādes uzdevums 
4.1. Panākt vienošanās starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Daugavpils 

novada pašvaldību par Daugavpils pilsētas meža aizsargjoslas variantu, kuru Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzītu par atbilstošu likumdošanas 
normām.  

4.2. Parakstīt jaunu līgumu starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Daugavpils 
novada pašvaldību par Daugavpils pilsētas meža aizsargjoslu. 

4.3. Attēlot precizēto meža aizsargjoslas robežu lokālplānojuma grafiskajā daļā. 
4.4. Atrunāt meža aizsargjoslas izmantošanas nosacījumus lokālplānojuma 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.  
 



5. Institūcijas, kurām jāpieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un 
atzinumus par izstrādātājām redakcijām: 

5.1. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde. 
5.2. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils 

nodaļa. 
5.3. Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecība. 
5.4. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija. 
5.5. Valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”. 
5.6. Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”. 
 
6. Pašvaldības, kurām jāpieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un 

atzinumus par izstrādātājām redakcijām: 
6.1. Daugavpils pilsētas dome. 
 
7. Prasības lokālplānojuma grafisko daļu izstrādei 
7.1. Lokālplānojuma grafisko daļu sagatavot uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā 

izstrādātas topogrāfiskās kartes pamatnes, kura nav vecāka par pieciem gadiem, ar 
mēroga noteiktību 1:10 000.  

 
8. Plānotie sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi 
8.1. Organizēt publisko apspriešanu Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu 

Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 
Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums”  paredzētajos gadījumos un paredzētajā kārtībā. 

8.2. Lokālplānojuma un vides pārskata ( ja tiks piemērota stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra) 1.redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros sarīkot 3 
publiskās apspriedes, t.i., Līksnas pagasta pārvaldē (Līksna, Līksnas pagasts, 
Daugavpils novads), Naujenes pagasta pārvaldē (Naujene, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads) un Daugavpils pilsētas teritorijā. 

 
9. Lokālplānojuma izstrādes laika grafiks (izstrādes laiks: 2014.gada augusts 

- 2015.gada februāris) 
 

Nr.p.k. Pasākumi Izpildes termiņš 
1.  Daugavpils novada domes lēmuma un 

paziņojuma par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu publicēšana 

2014. gada augusts 

2.  Nosacījumu pieprasīšana no darba uzdevumā 
minētajām institūcijām/pašvaldībām 

4 nedēļas  

3.  Konsultācija ar Valsts vides dienesta Daugavpils 
reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju, 
valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” 
Daugavpils filiāli par stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību, kā arī iesnieguma iesniegšanu 
Vides pārraudzības valsts birojam  

2014. gada augusts 

4.  Lokālplānojuma 1.redakcijas izstrāde 2014. gada augusts-
septembris 



5.  Vides pārskata izstrāde (ja ir piemērota 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra) 

2014. gada augusts-
septembris 

6.  Ziņojuma sagatavošana par  lokālplānojuma 
redakciju  

2014. gada 
septembris 

7.  Daugavpils novada domes lēmuma pieņemšana 
par lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai 

2014. gada 
septembris 

8.  Lokālplānojuma 1.redakcijas (t.sk., vides 
pārskata, ja ir piemērota stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra) publiskā apspriešana 
un atzinumu pieprasīšana no darba uzdevumā 
minētajām institūcijām/pašvaldībām 

Vismaz 4 nedēļas 4 
nedēļu laikā pēc 
7.punktā minētā 
lēmuma pieņemšanas 

9.  Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana, 
nepieciešamo lokālplānojuma redakcijas 
precizējumu veikšana un ziņojuma sagatavošana  

2014. gada oktobris-
novembris 

10.  Daugavpils novada domes lēmuma pieņemšana 
par izstrādātās lokālplānojuma redakcijas 
apstiprināšanu, pilnveidošanu vai noraidīšanu 

2014. gada 
novembris 

11.  Nepieciešamo lokālplānojuma redakcijas (t.sk., 
vides pārskata, ja ir piemērota stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra) 
precizējumu veikšana  

2014. gada 
novembris 

12.  Daugavpils novada domes lēmuma pieņemšana 
par lokālplānojuma (t.sk., vides pārskata, ja ir 
piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra) pilnveidotās redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai 

2014. gada 
novembris-
decembris 

13.  Lokālplānojuma (t.sk., vides pārskata, ja ir 
piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra) pilnveidotās redakcijas 
publiskā apspriešana  

Vismaz 3 nedēļas 

14.  Institūciju atzinumu saņemšana par 
lokālplānojuma (t.sk., vides pārskata, ja ir 
piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra) pilnveidoto redakciju  

4 nedēļas 

15.  Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana, 
nepieciešamo lokālplānojuma (t.sk., vides 
pārskata, ja ir piemērota stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra) redakcijas 
precizējumu veikšana, ziņojuma sagatavošana  

2015. gada janvāris 

16.  Daugavpils novada domes lēmuma pieņemšana 
par lokālplānojuma (t.sk., vides pārskata, ja ir 
piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra) pilnveidotās redakcijas 
pilnveidošanu, galīgās redakcijas apstiprināšanu 

2015. gada janvāris 



vai lēmuma atcelšanu par izstrādātas redakcijas 
apstiprināšanu 

17.  Lokālplānojuma (t.sk., vides pārskata, ja ir 
piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra) galīgās redakcijas 
publiskošana 

Vismaz 3 nedēļas 

18.  Daugavpils novada dome ar saistošajiem 
noteikumiem apstiprina lokālplānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko 
daļu 

2015. gada februāris 

19.  Paziņojuma par saistošajiem noteikumiem  un 
apstiprinātā lokālplānojuma, kā arī atzinuma par 
vides pārskatu un informācijas par termiņiem 
monitoringa ziņojuma iesniegšanai (ja ir 
piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra) publicēšana  

2 nedēļu laikā pēc 
saistošo noteikumu 
apstiprināšanas 

20.  Apstiprinātā lokālplānojuma eksemplāru 
iesniegšana normatīvajos aktos norādītajām 
institūcijām 

2 nedēļu laikā pēc 
saistošo noteikumu 
apstiprināšanas 

 
 
 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja        J.Jalinska  
 


