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II PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 
1. NAUJENES PAGASTA PADOMES IZEJDOKUMENTI DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

 
1.1. Lēmumi 
 

- Daugavpils rajona Naujenes pagasta padomes 27.06.2007.g. lēmums Nr.464 (sēdes protokols 
Nr.13.,46.&) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un 
sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4474 
002 0029 Locikos 231,77 ha platībā” 

 
- Daugavpils rajona Naujenes pagasta padomes sēdes protokola 1. pielikums ( protokols Nr.13., 

46.&) 27.06.2007.g. lēmumam Nr.464 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma 
apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu īpašumam ar kadastra 
apzīmējumu 4474 002 0029 Locikos 231,77 ha platībā” 

 
- Daugavpils rajona Naujenes pagasta padomes 27.02.2008.g. lēmums Nr.67 (sēdes protokols 

Nr.5., 1.&) „Par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” 
 

 

1.2. Darba uzdevums  

- Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4474 002 
0029 (sēdes protokola Nr.13.,46.&, 2.pielikums Naujenes pagasta padomes 27.06.2007.g. 
lēmumam Nr.464) 

 
 
 
(skatīt nākamajās lapās) 
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2. ZEMES ROBEŽU PLĀNI UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠI DOKUMENTI 

 
2.1. Zemes robežu plāni 
 

- Daugavpils rajona Naujenes pagasta nekustamā īpašuma „Lociki” (kad. Nr.4474 002 0029) 
zemes robežu plāns 

 
 

 
2.2. Zemes grāmatu apliecības 

 
- Daugavpils rajona Naujenes pagasta nekustamā īpašuma „Lociki” (kad. Nr.4474 002 0029) 

zemes grāmatu apliecība 
 

 

(skatīt nākamajās lapās) 
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3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU 
 
3.1. Institūciju nosacījumi 

 
3.1.1. Daugavpils reģionālā vides pārvalde (10.08.2007., Nr.2.5.-21./2536) 
 
3.1.2. Valsts zemes dienests Dienvidlatgales reģionālā nodaļa (10.07.2007., Nr.2A-6.1/1468) 

 
3.1.3. VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils filiāle (27.07.2007., Nr.20-178) 

 
3.1.4. Daugavpils rajona padomes būvvalde (27.11.2007., Nr.10-12/460) 

 
3.1.5. Latgales plānošanas reģions (12.07.2007., Nr.2.4.3/201) 

 
3.1.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Daugavpils brigāde (19.07.2007., Nr.22/9-310) 

 
3.1.7. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļa (06.07.2007., Nr.4.6.6-120) 

 
3.1.8. A/S „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa (26.07.2007., Nr.14-2/2161) 

 
3.1.9. SIA „Lattelecom” (14.08.2007., Nr.13660-1) 

 
3.1.10. AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions (12.07.2007., Nr.30R1A1-01.01/50) 

 
3.1.11. LAD Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (18.07.2007., Nr.1.1.-13/600) 

 
3.1.12. LR Satiksmes ministrija Aviācijas departaments (20.07.2007.,Nr. 14-19/526) 

 
3.1.13. VA „Civilās aviācijas aģentūra” Lidlauku standartu un drošības daļa (12.07.2007., Nr.01-8-

300/777) 
 

3.1.14. VAS „Latvijas gaisa satiksme” (30.07.2007., Nr.02/751) 
 

3.1.15. SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (20.09.2007., Nr.1-4/225) 
 

3.1.16. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (06.07.2007., Nr.4-3/2069) 
 

3.1.17. Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība (12.07.2007., Nr.3-3/399) 
 

3.1.18. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (13.07.2007., Nr.1-22/8992/5861) 
 

 
(skatīt nākamajās lapās) 
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3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījumu ievērošana 

1. Daugavpils reģionālā 
vides pārvalde 
(10.08.2007., 
Nr.2.5.-21./2536) 

1. Detālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā 
ar LR 22.05.2002 likuma ,,Teritorijas 
plānošanas likums” un LR MK 19.10.2004 
noteikumu Nr. 883. ,,Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. 
 
2. Detālplānojumu jāizstrādā ņemot vērā LR 
05.02.1997 likuma ,,Aizsargjoslu likums” 
prasības. Plānos jāatzīmē vides un dabas 
resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās 
un drošības aizsargjoslas. Jānosaka 
saimnieciskās darbības aprobežojumus dotajā 
teritorijā atbilstoši augstāk minētā likuma 
prasībām. 
 
3. Plānojot inženierkomunikāciju izvietojumu 
jāievēro LR MK 28.12.2004 noteikumu Nr. 
1069 ,,Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās” prasības. 
 
4. Detālplānojumā atrisināt sadzīves un lietus 
notekūdeņu savākšanas un utilizācijas 
jautājumu (ievērojot ar LR MK noteikumiem 
Nr. 214 no 15.06.1999 apstiprināta Latvijas 
būvnormatīva LBN 223 - 99 „Kanalizācijas 
ārējie tīkli un būves” un LR MK 22.01.2002 
noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasības): 
 
4.1. Atspoguļot jautājumu par teritorijā (t.i. 
zemes gabalā ar kadastra Nr. 4474 002 0029, 
,,Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils 
rajonā) esošās lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmas sakārtošanu (remontu). 
Nepieciešamības gadījumā paredzēt lietus 
notekūdeņu attrīšanas veikšanu pirms to 
novadīšanas (LR MK noteikumu Nr. 34. no 
22.01.2002 „ Noteikumi par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī", 42. p.). 
 
4.2.Atrisināt jautājumu par sadzīves un 
ražošanas notekūdeņu no teritorijas (t.i. zemes 
gabala ar kadastra Nr. 4474 002 0029, 
,,Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils 
rajonā) savākšanu un tālāku novadīšanu. 
Izvērtēt iespēju par sadzīves notekūdeņu 

1. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
2. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
 
 
3. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
4. Detālplānojumā sadzīves un 
lietus notekūdeņu savākšanas un 
utilizācijas jautājums atrisināts. 
 
 
 
 
 
 
4.1. Detālplānojumā aprakstīts 
plānotais kanalizācijas sistēmas 
nodrošinājums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Detālplānojumā aprakstīts 
plānotais notekūdeņu 
savākšanas, attīrīšanas un 
novadīšanas nodrošinājums. 
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novadīšanu esošajā Lociku ciemata sadzīves 
kanalizācijas sistēmā (LR MK noteikumu Nr. 
34. no 22.01.2002 „ Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī", 42. p). 
 
5. Detālplānojumā atrunāt teritorijas (t.i. 
zemes gabala ar kadastra Nr. 4474 002 0019, 
,,Lociki’, Naujenes pagastā, Daugavpils 
rajonā) ūdensapgādes, apkures jautājumus: 
 
5.1. Izvērtēt iespēju par ūdensapgādes 
veikšanu no Lociku ciemata centralizētajiem 
ūdensapgādes tīkliem vai atspoguļot citu 
ūdens ņemšanas jautājuma risinājumu. 
 
5.2. Izvērtēt iespēju par siltumapgādes 
veikšanu no Lociku ciemata centralizētiem 
siltumapgādes tīkliem vai atspoguļot 
jautājumu par alternatīvas apkures ierīkošanu 
(precizējot kurināmā veidu). 
 
6. Pievēršam uzmanību tam, ka, saskaņā ar 
zemes robežu plāna otrajā lappusē sniegto 
eksplikāciju, zemes gabalā ar kadastra Nr. 
4474 002 0029, ,,Lociki”, Naujenes pagastā, 
Daugavpils rajonā atrodas lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme un meža zeme. Plānojot 
augstāk minētā zemes gabala apbūvi, 
detālplānojumā atspoguļot jautājuma 
risinājumu par lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes transformācijas veikšanu saskaņā ar LR 
MK 20.07.2004. noteikumu Nr. 619 ,,Kārtība, 
kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
transformē par lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemi un izsniedz zemes 
transformācijas atļaujas” prasībām un meža 
zemes transformācijas veikšanu saskaņā ar LR 
MK 28.09.2004 noteikumu Nr. 806 ,,Meža 
zemes transformācijas noteikumi” prasībām. 
 
7. Izstrādājot detālplānojumu jāņem vērā, ka 
teritorija (t.i. zemes gabals ar kadastra Nr. 
4474 002 0029, ,,Lociki”, Naujenes pagastā, 
Daugavpils rajonā) iespējams ir piesārņota ar 
naftas produktiem, jo pēc VVD Daugavpils 
RVP rīcībā esošās informācijas tā ir potenciāli 
piesārņota teritorija. Saskaņā ar Latvijas vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 
piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
reģistru internetā (adrese internetā 
http://oas.vdc.lv:7779.lv) augstāk minētajam 
zemes gabalam ir piešķirta 2. kategorija (t.i. 
teritorija, kurai piesārņojuma līmenis un 

 
 
 
 
 
5. Detālplānojumā aprakstīts 
plānotais ūdensapgādes un 
siltumapgādes nodrošinājums. 
 
 
5.1. Detālplānojumā aprakstīts 
plānotais ūdensapgādes 
nodrošinājums. 
 
 
5.2. Detālplānojumā aprakstīts 
plānotais siltumapgādes 
nodrošinājums. 
 
 
 
6. Lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme un meža zeme 
transformējama likumdošanā 
noteiktajā kārtībā pēc 
detālplānojuma apstiprināšanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
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ietekme nav liela - vides kvalitātes normatīvu 
robežlielumi pārsniegti līdz 10 reizēm, bet 
iespējama negatīva ietekme uz vidi vai ir 
nepieciešams veikt papildus speciālus 
pētījumus (LR MK 20.11.2001. noteikumu 
Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”, 
33.1. p.)) Līdz ar to izstrādājot detālplānojumu 
ir jāņem vērā LR MK 20.11.2001. noteikumu 
Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” un 
LR MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 
„Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 
normatīviem” prasības. 
 
Vienlaikus pievēršam uzmanību tam, ka 
saskaņā ar LR MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 
_ 804 „ Noteikumi par augsnes un grunts 
kvalitātes normatīviem”, 4. p., kurā ir 
norādīts, ka augsnes un grunts kvalitātes 
normatīvi nedrīkst būt pārsniegti, uzsākot 
jaunu piesārņojošu darbību. Ja ir pārsniegts 
kāds no robežlielumiem, aizliegts veikt 
jebkādas darbības, kas izraisa augsnes un 
grunts kvalitātes pasliktināšanos, un atbilstoši 
likumam "Par piesārņojumu" veicami šādi 
pasākumi: 
-piesārņotās vietas izpēte un monitorings, ja ir 
pārsniegts piesardzības robežlielums (B 
vērtība) vai ir pārsniegts mērķlielums (A 
vērtība) ar šo noteikumu 1.pielikuma 2. tabulā 
minētajām vielām vietās, kuras Valsts vides 
dienesta reģionālā vides pārvalde novērtējusi 
par bīstamām; 
-piesārņotās vietas sanācija, ja ir pārsniegts 
kritiskais robežlielums (C vērtība).  
 
Atgādinām, ka izstrādātā detālplānojuma 
pirmo redakciju nepieciešams iesniegt VVD 
Daugavpils RVP izskatīšanai saskaņā ar LR 
MK 19.10.2004 noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
65.2.p. prasībām. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
Detālplānojuma risinājumi 
nepieļauj teritorijas izmantošanu 
un apbūvi, neveicot teritorijas 
izpēti un (nepieciešamības 
gadījumā) sanāciju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par detālplānojuma 1.redakciju 
saņemts Daugavpils reģionālās 
vides pārvaldes atzinums. 
 

2. VZD 
Dienvidlatgales 
reģionālā nodaļa  
(10.07.2007., 
Nr. 2A-6.1/1468) 
 

1. Detālplānojuma grafisko daļu izstrādā 
digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 
ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 
(turpmāk - koordinātu sistēma LKS- 92) uz 
topogrāfiskajiem plāniem (ne vecākiem par 
vienu gadu) ar mēroga noteiktību no M 1:500 
līdz M 1:2000. Topogrāfisko uzmērīšanu veic 
digitālā veidā koordinātu sistēmā LKS - 92 un 
1977. gada Baltijas augstumu sistēmā. 
Detālplānojuma grafisko materiālu izdrukas 

1. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
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var kārtot mērogā M 1:1000. 
 
2. Detālplānojuma izstrādāšanā izmanto 
aktuālu Valsts zemes dienesta (turpmāk - 
VZD) reģionālās nodaļas no Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
izsniegtu grafisko un teksta informāciju. 
 
3. Ja detālplānojums paredz zemes vienību 
sadali, apvienošanu vai zemes vienību robežu 
pārkārtošanu un zemes vienības robežas ir 
noteiktas ar ierādīšanas metodi, pirms 
topogrāfiskās informācijas iesniegšanas 
saskaņošanai VZD reģionālajā nodaļā, veikt 
plānojuma teritorijā esošo zemes vienību 
robežu instrumentālo uzmērīšanu un 
reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā. 
 
4. Ar VZD saskaņotu topogrāfisko plānu ar 
savietotu kadastra kartes informāciju ievieto 
detālplānojuma lietā. 
 
5. Lai nodrošinātu aizsargjoslu robežu līniju 
savietojamību, detālplānojuma grafisko daļu 
izstrādājot ievēro blakus esošās teritorijas 
detālplānojuma, ja tāds ir izstrādāts, grafiskajā 
daļā noteiktās aizsargjoslu robežas. 
 
6. Detālplānojuma teritorijā izvērtēt spēkā 
esošos lietošanas tiesību aprobežojumus 
zemes vienībai un noteiktās aizsargjoslas, kā 
arī noteikt visas esošās vides, objektu un 
komunikāciju aizsargjoslas un grafiski iezīmēt 
plānojuma materiālos, t.sk., objektu 
aizsargjoslas, kuri izvietoti ārpus 
detālplānojuma teritorijas, bet aizsargjoslas 
zona atrodas detālplānojuma teritorijas 
robežās. Ja detālplānojuma teritorijā ir un tiek 
projektētas ielas, ceļi, un ir vai tiks no jauna 
projektētas "sarkanās līnijas", tad to 
pagriezienu punktu koordinātes koordinātu 
sistēmā LKS-92 ierakstāmas grafiskajā 
materiālā vai to saraksts pievienojams 
plānojuma lietai. 
 
7. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā 
daudzstūrus, kuri saistīti ar aizsargjoslas kodu, 
kas ir atbilstošs Nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu klasifikācijas apakšgrupai, ja 
tādas nav - grupai, un aizsargjoslu robežas 
daudzstūri sasaistīt ar objekta, kuram noteikta 
aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja 

 
 
2. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
3. Detālplānojuma risinājumi 
neparedz zemesgabala sadali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
5. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
6. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tika ņemts vērā. 
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tāda ir. 
 
Detālplānojuma grafiskā materiāla 
aizsargjoslu sadaļas izstrādē jāievēro 
sekojošais: 
7.1 Ja detālplānojuma grafiskā daļa tiek 
gatavota MicroStation vidē vai AutoCad vidē, 
tad aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai 
katrs detālplānojuma attēlotais aizsargjoslu 
veids būtu izvietots unikālā līmenī. 
 
7.2 Ja detālplānojuma grafiskā daļa tiek 
gatavota ArcView vidē, tad aizsargjoslas 
nepieciešams attēlot tā, lai katram 
detālplānojumā attēlotajam aizsargjoslu 
veidam būtu piešķirts unikāls kods. 
Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā 
īpašuma objekta apgrūtinājuma kodam. 
 
8. Izstrādāto detālplānojumu iesniedz VZD 
reģionālajā nodaļā atzinuma sniegšanai, 
manuālā veidā iesietu dokumentu un uz 
elektronisko datu nesēja (CD). Grafiskos 
materiālus iesniedz digitāli vektordatu 
(vēlams *.dgn (MicroStation)) formā 
koordinātu sistēmā LKS-92. Detālplānojuma 
grafiskai daļai elektroniskajā datu nesējā 
pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos 
apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 
 
9. Apstiprinātā detālplānojuma eksemplāru, 
kurā ietverti grafiskie materiāli, pašvaldība 
VZD reģionālajā nodaļā iesniedz divu nedēļu 
laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās uz 
elektroniskā datu nesēja un manuālā veidā 
iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības 
lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu 
kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma 
publicēšanu laikrakstā "Latvija Vēstnesis", 
informāciju par teritorijas plānojuma 
izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu 
sagatavošanas mēroga noteiktību. 
Dokumentu izrakstus un norakstus (kopijas) 
noformē atbilstoši 1996.gada 23.aprīļa 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.154 
"Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi". 
 
10. Apstiprinātā detālplānojuma grafiskos 
materiālus (datus) iesniedz digitālā veidā 
vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation)) 
formā koordinātu sistēmā LKS-92. 
Iekļaušanai aizsargjoslu datu bāzē iesniedz 

 
 
 
 
 
7.1. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
7.2. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Detālplānojuma 1.redakcija 
saskaņota ar Valsts zemes 
dienesta reģionālo nodaļu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Nosacījums ņemams vērā pēc 
detālplānojuma apstiprināšanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Nosacījums ņemams vērā 
pēc detālplānojuma 
apstiprināšanas. 
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aizsargjoslu robežas, kuras grafiski attēlotas 
kā daudzstūri, kur. saistīti ar aizsargjoslas 
kodu, kas ir atbilstošs Nekustamā īpašuma 
objekta apgrūtinājumu klasifikācijas 
apakšgrupai, ja tādas nav - grupai, un 
aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīti ar 
objekta, kuram noteikta aizsargjosla, pilnu 
nosaukumu un adresi, ja tāda ir. 
Detālplānojuma grafiskai daļai elektroniskajā 
datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā 
izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 

 
 
 
 
 
 
 

3. VA „Sabiedrības 
veselības aģentūra” 
Daugavpils filiāle 
(27.07.2007., Nr. 20-
178) 

1. Detālplānojuma projektu izstrādāt saskaņā 
ar Naujenes pašvaldības teritorijas apbūves 
noteikumu prasībām. 
 
2. Paredzēt pasākumus lidostas radītā trokšņa 
līmeņa samazināšanai, lai tas nerada negatīvu 
ietekmi uz iedzīvotāju sadzīves apstākļiem, 
izpildot MK noteikumu Nr.597 no 
13.07.2004. "Vides trokšņa novērtēšanas 
kārtība", Nr.598 no 13.07.2004. "Noteikumi 
par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo 
un publisko ēku telpās" un Nr.142 no 
27.03.2001. Noteikumi par Latvijas 
Būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskas 
prasības būvēm" prasības. 
 
3. Risināt jautājumus par lidostas 
nodrošināšanu ar komunālajam ērtībām 
(ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde). 
 
4. Projektā norādīt ūdensavota vietu, ievērojot 
aizsargjoslas, saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.43 no 20.01.2004."Aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām noteikšanas metodika". 
 
5. Paredzēt notekūdeņu attīrīšanas ietaises vai 
izskatīt iespēju pieslēgties Lociku ciemata 
kanalizācijas tīkliem. 
 
6. Paredzēt katlu mājas celtniecību, kā 
kurināmo izmantojot cieto kurināmo. 
 
 
7. Celtniecībai plānotajā teritorijā paredzēt 
lietus notekūdeņu kanalizācijas ierīkošanu, 
teritorijas labiekārtošanu, ērtu pievedceļu 
ierīkošanu. 

1. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
2. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
4. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
5. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
6. Detālplānojumā aprakstīti 
plānotās siltumapgādes 
risinājumi. 
 
7. Tika ņemts vērā. 

4. Daugavpils rajona 
padomes būvvalde 
(27.11.2007., 
Nr.10-12/460)  

1. Veikt detālplānojumu Daugavpils lidostas 
būvniecībai zemes gabalam ,,Lociki” 
(kadastra Nr. 4474-002-0029) . 
 
2. Veikt topogrāfiju. 

1. Detālplānojums izstrādāts 
atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 
 
2. Kartogrāfiskais materiāls 
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3. Izstrādāt ielu tīklu, sarkanās līnijas, apbūves 
līnijas. 
 
 
 
4. Paredzēt jaunas transporta infrastruktūras 
un inženierkomunikāciju izbūves iespējas. 
 
5. Izstrādāt ūdensapgādes un kanalizācijas 
komunikācijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Paredzēt rekreācijas teritorijas. 
 
 
 
7. Paredzēt sabiedriskās un apkalpojošās 
sfēras teritorijas. 
 
 
8. Ievērot darba uzdevumam paredzēto valsts 
institūciju nosacījumus, kas attiecas uz 
plānojumā iekļauto teritoriju. 
 
 
9. Izstrādāt meliorācijas sistēmas plānu. 
 
 
 
 
10.Detālplānojuma ierosinātājam sabiedriskās 
apspriešanas pirmajā posmā veikt rakstisku 
aptauju, lai noskaidrotu plānojumā ietverto un 
tiem blakus esošo nekustamo īpašumu 
īpašnieku viedokli par izstrādājamo 
detālplānojumu. 
 
11.Ievērot Naujenes pašvaldības saistošo 
apbūves noteikumu prasības. 
 

izstrādāts mērogā 1:500 uz 
uzmērīta un likumdošanā 
noteiktajā kārtībā saskaņota 
inženiertopogrāfiskā plāna ar 
pazemes komunikācijām. 
 
3. Detālplānojuma teritorijas 
transporta organizācija aprakstīta 
Paskaidrojuma rakstā un attēlota 
Grafiskajā daļā 
 
4. Tika paredzētas. 
 
 
5. Detālplānojuma risinājumi 
paredz pieslēgumu 
centralizētajām ciema 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmām vai lokālu 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
risinājumu, kas būvējama 
saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izstrādātiem 
tehniskajiem projektiem. 
 
6. Detālplānojuma risinājumi 
neizslēdz rekreācijas teritoriju 
veidošanu. 
 
7. Sabiedriskās un apkalpojošās 
sfēras teritorijas nav paredzētas.  
 
 
8. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar apstiprināto darba 
uzdevumu un institūciju 
nosacījumiem. 
 
9. Meliorācijas sistēmas plāns 
attēlots teritorijas vienkāršotajā 
topogrāfiskajā plānā 
 
 
10. Detālplānojums izstrādāts 
ievērojot normatīvajos aktos 
noteikto detālplānojuma 
sabiedriskās apspriešanas 
procedūru. Aptauja netika 
veikta. 
 
11.Detālplānojums precizē 
Naujenes pagasta teritorijas 
plānojumā noteikto noplānoto 
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12.Detālplānojuma izstrādei izmanto 
aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu 
sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu 
ar mēroga noteiktību 1:500 vai 1:2000. 
 
13.Detālplānojumu saskaņot ar rajona galveno 
arhitekti un iesniegt eksemplāru Daugavpils 
rajona padomes būvvaldē. 

(atļauto) teritorijas izmantošanu. 
 
12. Tika ņemt vērā. 
 
 
 
 
13. Saskaņota detālplānojuma 
1.redakcija. 
 

5. Latgales plānošanas 
reģions 
(12.07.2007., 
Nr.2.4.3/201) 

Informējam, ka Latgales plānošanas reģiona 
teritorijas plānojums pēc tā apstiprināšanas ir 
jāņem vērā Latgales plānošanas reģiona 
pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes 
procesā, līdz ar to aicinām ievērot Latgales 
plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 
projektā iestrādātās prasības un nostādnes 
pašvaldību teritorijas plānojumiem un 
detālplānojumiem. 
LPRAP informē, ka ar Latgales plānošanas 
reģiona teritorijas plānojuma projektu var 
iepazīties LRAA mājas lapā www.latgale.lv, 
kā arī Latgales plānošanas reģiona birojos. 

Tika ņemts vērā. 

6. Valsts 
Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta 
Daugavpils brigāde 
(19.07.2007., Nr. 
22/9-310) 

1. Pielietoto terminu un to definīciju, kā arī 
jēdzienu skaidrojumiem jāatbilst spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
2. Jāņem vērā Aizsargjoslu likumu, kā arī 
ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu 
noteikšanas metodiku. 
 
3. Jāņem vērā LBN 201-96 „Ugunsdrošības 
normas”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo 
aktu prasības par piebrauktuvēm un 
caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas 
tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu 
shēmas. 
 
4. Jāņem vērā spēkā esošo normatīvo aktu 
prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp 
dažādu ugunsdrošības pakāpju un 
funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm. 
 
5. Jāņem vērā ārējās ugunsdzēsības 
ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 
222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves’ 
prasībām. 
 
6. Izstrādājot detālplānojumu jāparedz 
perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums, 
lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, 
avāriju un glābšanas darbu vietā atbilstoši 

1. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
2. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
3. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
4. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
5. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
6. Tika ņemts vērā. 
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LBN 201-96 un citu spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām. 
 
7. Jāparedz jaunizveidoto un esošo 
ugunsdzēsības depo funkcionēšanas materiāli 
tehniskās bāzes nodrošināšanu saskaņā ar 
likumiem "Ugunsdzēsības un ugunsdrošības 
likums" un "Civilās aizsardzības likumu" un 
citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
8. Jāparedz teritorijā strādājošo un 
paaugstinātas bīstamības zonas dzīvojošo 
cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas 
un ārkārtējo situāciju gadījumā. 
 
9. Jāparedz rūpniecisko avārijas novērtējumu 
ar rūpniecisko avārijas novēršanas programmu 
paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī 
objektu avārijas gatavības un civilās 
aizsardzības pasākumu plānu izstrādē. Riska 
analīzes secinājumi jāņem vērā veicot 
ģenerālo plānu izstrādi un pagasta apbūves 
attīstību. 

 
 
 
7. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
8. Nav detālplānojuma 
uzdevums. 
 
 
 
9. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 

7. VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” Latgales 
reģiona Daugavpils 
nodaļa 
(06.07.2007., 
Nr.4.6.6-120)  
 

Izstrādājot detālplānojumu, zemes gabalam 
Nr. 4474 002 0029 ,,Lociki” Naujenes pagastā 
Daugavpils rajonā jāņem vērā sekojošus 
nosacījumus:  
 
• Piebraukšanai zemes gabalam izmantot 
esošo pagasta ceļu; 
 
• Zemes gabalā apbūvi veikt ārpus valsts 
autoceļa, aizsardzības joslas; 
 
• Detālplānojuma projektu saskaņot ar VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļu; 

 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
 
 
Tika ņemts vērā. 
 
 
Detālplānojuma 1.redakcija 
saskaņota ar VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” Daugavpils nodaļu 

8. A/S „Latvijas Gāze”  
Stratēģijas un 
attīstības daļa 
(26.07.2007., 
Nr. 14-2/2161) 
 

Izstrādājot detālplānojumu nepieciešams: 
 
1) paredzēt perspektīvā vidējā spiediena 
SGRP (gāzes regulēšanas punkta) novietni 
Lidlauku ielas un projektējamās ielas 
krustojuma rajonā; 
 
2) paredzēt perspektīvā vidējā spiediena 
sadales gāzesvada novietni projektējamo ielu 
vai piebrauktuvju sarkanajās līnijās atbilstoši 
MK noteikumiem Nr.1069 Noteikumi par 
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.; 
 
3) paredzēt iespējas vidējā spiediena gāzes 
pievadu izbūvei katram patērētājam atsevišķi; 

 
 
1) tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
2) tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
3) tika ņemts vērā. 
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4) izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar 
akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Stratēģijas 
un attīstības daļu; 
 
5) detālā plānojuma grafisko daļu 
(zemesgabalu sadalījums, inženiertehnisko 
komunikāciju izvietojuma shēma, ielu 
šķērsprofili) digitālā veidā (*.dwg formātā) un 
izdrukas veidā iesniegt akciju sabiedrības 
"Latvijas Gāze" Stratēģijas un attīstības daļā; 
 
6) tehniskos noteikumus konkrētā objekta 
gāzes apgādei patērētājam pieprasīt akciju 
sabiedrības "Latvijas Gāze" Pārdošanas daļā, 
pēc detālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā. 

4) tika ņemts vērā. 
 
 
 
5) nosacījums ņemams vērā pēc 
detālplānojuma apstiprināšanas; 
 
 
 
 
 
6) nosacījums ņemams vērā pēc 
detālplānojuma apstiprināšanas; 
 

9. SIA „Lattelecom”  
(14.08.2007., 
Nr.13660-1) 
 

Izstrādājot teritorijas detālplānojumu un 
veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi 
vispārīgi nosacījumi: 
 
- visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā 
esošajiem būvnormatīviem, ievērojot arī 
Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas 
aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas 
metodikā (MK noteikumi Nr. 465) ietvertās 
normas; 
 
- teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām 
arī elektronisko sakaru līniju un objektu 
aizsargjoslām; 
 
- privātie un publiskie elektronisko sakaru 
tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru 
kabineta apstiprinātajiem „Elektronisko 
sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības 
kārtība” (MK noteikumi Nr. 256); Latvijas 
būvnormatīvs LBN 262-05 „Elektronisko 
sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr. 257); 
 
- lai veiktu elektronisko sakaru tīkla 
infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, 
vēlams laicīgi informēt SIA Lattelecom par 
pilsētas attīstības plānā iekļauto jauno 
dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu 
celtniecību; 
 
- tuvākais pieslēguma punkts SIA Lattelecom 
sakaru komunikācijām SITE ,,Lociki", 
Vienības ielā 9, Naujenes pagastā. 
 
Nepieciešamā informācija par sakaru 
infrastruktūru to iezīmēšanai karšu materiālos 
saņemama Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 

 
 
 
 
- detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām; 
 
 
 
 
- detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
- detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
 
- nav detālplānojuma uzdevums; 
 
 
 
 
 
 
 
 - tika ņemts vērā; 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
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65431102. 
 
Izstrādāta plānojuma sastāvdaļu iesniegšanas 
formas, formāti: 
- teksta daļai - plānojuma sējumi un/vai 
elektroniskā veidā uz elektronisko datu 
nesējiem (CD-R); 
- grafiskai daļai - elektroniskā veidā uz 
elektronisko datu nesējiem (CD-R) *.pdf 
(*.jpg) formātā un vektordatu formā *.dgn 
(MicroStation) formātā uz elektronisko datu 
nesējiem, pievienojot: 
1) plānojumā pielietoto fontus (fontu failus); 
2) plānojumā pielietotos līniju stilus (līniju 
stilu failus); 
3) karšu slāņu specifikāciju ar 
paskaidrojumiem. 
 
Lai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto 
noteikumu Nr. 883 („Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma noteikumi”) 37.2. punktu 
Jūs saņemtu atzinumu no SIA Lattelecom par 
izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus 
lūdzu iesniegt SIA Lattelecom 
Komercdienesta Tīkla attīstības daļas 
direktoram Mārim Petrovskim, Pērses ielā 8, 
Rīgā, LV-1011. 

 
 
Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detālplānojuma 1.redakcija 
saskaņota ar SIA Lattelecom 
Komercdienesta Tīkla attīstības 
daļu. 

10. AS „Sadales tīkls” 
Austrumu reģions  
(12.07.2007., 
Nr. 30R1A1-
01.01/50) 

1. Teritorijas plānojumā jāattēlo plānotās 20 
kV elektropārvades līniju un plānoto 
transformatoru apakšstaciju (kompakta tipa) 
aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un 
noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu 
attēlošanai izmantot attiecīgo mērogu. Plānoto 
kompakta tipa transformatoru apakšstacijām 
paredzēt 6m x 5m lielu vietu un izvietot tuvāk 
slodzes centriem. 
 
2. Veicot teritorijas plānojuma izstrādi ievērot 
īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus 
elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas 
noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 
05.02.1997.) 35. un 45. pantu, nodrošinot 
iespēju brīvai piekļuvei esošo 
inženierkomunikāciju apkalpei un 
rekonstrukcijai. 
 
3. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams 
parādīt iespējamo elektrisko komercuzskaites 
sadalņu, spēka sadalņu un ēku pievadu 
atrašanās vietas, inženierkomunikāciju 
koridorus ar ēkas funkcionēšanai 
nepieciešamajām inženierkomunikācijām. 
 

1. Detālplānojumā aprakstīts 
plānotais teritorijas 
energoapgādes nodrošinājums. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
 
 
3. Detālplānojumā aprakstīts 
plānotais teritorijas 
energoapgādes nodrošinājums. 
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4. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā 
plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru kabineta 
28.12.2004. noteikumiem Nr. 1069 
"Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās". Plānojot jaunu objektu 
būvniecību, paredzēt vietu 
inženierkomunikāciju koridoriem to 
pieslēgšanai pie esošajiem vai 
jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot 
elektroapgādes objektu un elektroietaišu 
izvietojumu jāparedz to netraucēta 
apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un 
transporta piekļūšanas iespējas. Nav 
pieļaujama apbūve energoapgādes objektu 
aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un 
būvniecība jāveic atbilstoši 08.11.2005. MK 
noteikumiem Nr. 841 "Elektroapgādes būvju 
būvniecības kārtība". 
Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā 
ierosinām ietvert informāciju par 
aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar 
pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību 
darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. 
Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas 
noteikti Aizsargjoslu likuma (pieņemts 
05.02.1997.) 35.pantā un aprobežojumiem 
aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas 
noteikti 45.pantā.  
 
• Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu 
līnijām noteikta 1 metra attālumā no kabeļu 
līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu 
sadales iekārtam, fīderu punktiem, 
transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 
metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma 
vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas 
uz zemes vai grīdas virsmas. 
• Ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un 
atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales 
tīkls" tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
14.12.2005. lēmumā Nr. 302 apstiprinātiem 
"Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". 
 
• Informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas 
likuma 19.panta (1) Jaunu energoapgādes 
komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes 
komersantam ir tiesības izmantot jebkuru 
zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam 
saskaņā ar šā likuma 24.pantu. 
 

4. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
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• Energoapgādes komersantam ir pienākums 
saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu 
energoapgādes objektu ierīkošanas 
nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas 
procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka 
informēšanu gadījumos, ja zeme tiek 
izmantota jaunu energoapgādes komersantu 
objektu - iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un 
to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz 
viens no šādiem nosacījumiem: 
1) energoapgādes komersanta objekta 
ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 
2) energoapgādes komersanta objekts tiek 
ierīkots sarkanās līnijas robežās; 
3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības 
interesēs jauna energoapgādes komersanta 
objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā 
daļas izmantošana nav iespējama bez šīs 
zemes izmantošanas; 
4)citos likumos noteiktajos gadījumos. 
• Energoapgādes komersantam ir tiesības 
veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai 
modernizāciju, savlaicīgi par to informējot 
zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas 
vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 
24.pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā 
palielinās energoapgādes komersanta objekta 
vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu 
aizņemtā zemes platība. 
• Energoapgādes komersants par jauna objekta 
ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu 
brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 
30 dienas pirms darbu uzsākšanas. 
• 19.1 pants (1) Energoapgādes komersantam 
ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības 
ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes 
uzņēmuma objektus. 
• Servitūta tiesības realizē, savstarpēji 
vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. 
Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar 
tiesas spriedumu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
 
• Informāciju par nekustamā īpašuma 
īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo 
energoapgādes uzņēmumu objektu, kura 
pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas 
likuma 23.panta 2.daļai, "Esošo 
energoapgādes uzņēmumu objektu 
pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā 
īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem", 
jāsedz pārvietošanas ierosinātājam. 

Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
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Papildus norādīt, ka neatkarīgi no noteiktā 
aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas 
mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu 
elektrolīnijas malējā vada pirms darba 
sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu 
valdītāju (MK 1998.g. noteikumu NR. 415 
10.punkts). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru 
dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic 
pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta 
īpašnieku. Darbu veikšana vidsprieguma (20, 
l0kV) un zemsprieguma (0,4kV) EPL 
aizsargjoslā rakstiski jāsaskaņo ar AS 
"Sadales tīkls" Austrumu reģiona tehnisko 
vadītāju, Klusa ielā 2, Daugavpilī, LV-5417, 
E.Vitkovska k-gu. 
 
Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, radušos 
neskaidrību precizēšanai un nepieciešamās 
informācijas saņemšanai, lūdzu vērsties pie 
AS "Sadales tīkls" Austrumu reģiona 
Attīstības Daļas vadītāja. 
 
Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, 
pirms atzinuma pieprasīšanas, lūdzu saskaņot 
ar AS "Sadales tīkls" Austrumu reģiona 
tehnisko vadītāju, Klusā ielā 2, Daugavpilī, 
LV-5417, tālr. 5480350. 

Nosacījums neattiecas uz 
detālplānojuma izstrādi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
Detālplānojuma 1.redakcija 
saskaņota ar AS "Sadales tīkla" 
Austrumu reģiona tehnisko 
vadītāju. 
 

11. LAD 
Dienvidlatgales 
reģionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde 
(18.07.2007., 
Nr. 1.1-13/600) 
 

1. Meliorācijas likums, 20.11.2003. 
  
2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodekss, (66.1 pants). 
 
3. MK 08.04.2004. noteikumi Nr.272 
"Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumi". 
 
4. MK 05.06.2004. noteikumi Nr. 520 
„Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi 
zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu 
bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas 
tiesību ierobežošanu”. 
 
5. Aizsargjoslu likums, 05.02.1997. 
 
6. MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1018 
„Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju 
būvniecības kārtība”. 
 
7. MK 30.06.1998. noteikumi Nr.236 
„Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas 
metodiku lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs un meža zemēs”. 

Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām 
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8. MK 20.07.2004. noteikumi Nr.619 
„Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi transformē par lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemi un izsniedz zemes 
transformācijas atļaujas”. 
 
Paredzamo būvdarbu aptverošā teritorija nav 
meliorēta, meliorācijas sistēmu darbība netiks 
iespaidota. 

 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 

12. LR Satiksmes 
ministrija  
(20.07.2007., 
Nr. 14-19/526) 

Izstrādājot detālplānojumu, kas paredzēts 
starptautiskas reģionālas lidostas 
,,Daugavpils” būvniecībai, ņemt vērā šādus 
nosacījumus: 
 
- 1944.gada 7.decembra Konvencijas par 
starptautisko civilo aviāciju 14.pielikuma un 
Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta 
noteikumu Nr.635 ,,Noteikumi par civilās 
aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un 
ekspluatāciju” prasības; 
 
- lai nodrošinātu līdzsvarotu pieeju lidostas 
radīto trokšņu mazināšanai un iedzīvotājiem 
kvalitatīvus dzīves un darba vides apstākļus, 
detālprojekta izstrādes gaitā būtu vēlams 
apzināt lidostas iespējamās nākotnē radītā 
trokšņa diskomforta zonas robežas, par ko 
informēt Naujenes pagastu, lai 
nepieciešamības gadījumā savlaicīgi varētu 
precizēt lidostai pieguļošo teritoriju 
izmantošanas noteikumus. 

 
 
 
 
 
- detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām; 

 
 
 
 
- lidostas iespējamās radītā 
trokšņa diskomforta zonas 
aprakstītas projektā „Latvijas 
reģionālo lidostu modernizācija. 
Daugavpils lidostas ģenerālās 
attīstības plāns”, izstrādātājs AS 
„Ramboll”, 2007.g. 
Minētie projekta risinājumi 
ņemti vērā detālplānojuma 
izstrādē. 

13. VA „Civilās 
aviācijas aģentūra” 
Lidlauku standartu 
un drošības daļa 
(12.07.2007., Nr.01-
8-300/777) 

Izstrādājot lidlauka detālplānojumu 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta 
,,Locikos", lūdzu ievērot sekojošus 
nosacījumus: 
 
• Pildīt LR Ministru Kabineta 2006. gada 1. 
augusta noteikumu Nr.635 prasības. 
 
• Ievērot Čikāgas konvencijas par 
starptautisko civilo aviāciju 14. pielikuma 
standartus un ieteicamo praksi. 
 
• Ņemt vērā lidlauka attīstības perspektīvas 
turpmākajos 15-20 gados. 

Tika ņemts vērā.  
Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 

14. VAS „Latvijas gaisa 
satiksme” 
(30.07.2007., 
Nr02/751) 

Atbildot uz 2007.gada 29.jūnija vēstuli 
Nr.34/07, vēlamies informēt, ka, lai izsniegtu 
Daugavpils lidostas detālplānojuma 
nosacījumus un plānotu gaisa satiksmes 
vadības pakalpojumus Daugavpils lidostā, 
VAS „Latvijas gaisa satiksme” ir 
nepieciešama apstiprināta informācija par 
Daugavpils lidostas attīstības plāniem 

Tika ņemts vērā. 
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tuvākajos 10-15 gados. 
Šobrīd Daugavpils lidlauka teritorijā ir 
izvietota radionavigācijas bāka VOR/DME, 
kuru 2008.gadā VAS „Latvijas gaisa 
satiksme” plāno nomainīt pret jaunu. Ņemot 
vērā to, ka Daugavpils lidostai ir savi 
attīstības plāni un nākotnē tiks uzsākti IFR 
lidojumi, ļoti svarīgi izvietot jauno bāku tā, lai 
nākotnē to varētu izmantot ne tikai kā 
maršruta navigācijas līdzekli, bet arī kā 
atbalsta līdzekli veicot nosēšanās un 
izlidošanas procedūras Daugavpils lidlaukā. 

15. SIA „Naujenes 
pakalpojumu 
serviss” 
(20.09.2007., Nr.1-
4/225) 
 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” paziņo, 
ka Lociku ciemā ir iespēja pieslēgt objektus 
pie ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures 
sistēmām, kā arī nodrošināt elektroenerģijas 
piegādi. 
Objektu jaudu ir papildus jāsaskaņo. 

Tika ņemts vērā. 

16. Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
aģentūra 
(06.07.2007., 
Nr.4-3/2069) 

Ministru Kabineta 19.10.2004. noteikumu 
Nr.883 ,,Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 51.punktā noteikts, ka 
detālplānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos detalizē šo noteikumu 
25.punktā minētās vietējās pašvaldības 
teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas 
prasības un izmantošanas aprobežojumus. 
Saskaņā ar šo noteikumu 25.29. un 
25.30.apakšpunktu teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos iekļauj prasības, ko 
nosaka upju baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā 
pasākumu programma, kā arī ūdenstilpju 
apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir). 
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK 
11.panta 7.punktā un 13.panta 6.punktā 
noteiktajam, pasākumu programmas izstrādā 
un upes sateces baseina apsaimniekošanas 
plānus publicē līdz 2009.gada 22.decembrim. 
 
Informējam, ka Daugavas baseina 
apsaimniekošanas plāns un pasākumu 
programma ir izstrādes stadijā, un LVĢMA 
rīcībā esošā informācija pašreiz neatbilst 
detālplānojumiem nepieciešamās detalizācijas 
pakāpei. Līdz ar to LVĢMA nevar sniegt 
nosacījumus detālplānojuma izstrādei zemes 
gabalam ar kadastra Nr. 4474 002 0029 
,,Lociki" Daugavpils rajona Naujenes pagastā. 

Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā.  
Nosacījumi netika sniegti. 

17. Valsts meža dienests 
Dienvidlatgales 
virsmežniecība 
(12.07.2007., 

Sakarā ar lūgumu sniegt nosacījumus 
detālplānojuma izstrādei zemesgabalam ar 
kad. Nr. 4474 002 0029 ,,Lociki” Naujenes 
pag., Daugavpils raj., paskaidrojam sekojošo: 
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Nr.3-3/399) Dienvidlatgales virsmežniecība izvērtēja 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta padomes 
27.06.2007. sēdes protokola izraksta Nr. 13 
46& lēmuma nr. 464, SIA ,,Daugavpils 
lidosta” reģistrācijas apliecības, 
zemesgrāmatu apliecības un zemes robežu 
plāna kopijas. 
 
Augstāk minētajā platībā atrodas meža zeme, 
kurā paredzēta apbūve (informējam, ka LR 
Meža likuma 3. pants nosaka, kas uzskatāms 
par mežu vai meža zemi). Paredzot ceļu 
izbūvi, apbūvi un teritorijas labiekārtošanu 
meža zemēs, LR Meža likuma 41. pants 
nosaka, ka meža zemes transformācijai citos 
zemes lietojuma veidos nepieciešama 
ikreizēja Valsts meža dienesta atļauja. 
Transformācijas atļauju var saņemt 
02.10.2004. LR MK noteikumu Nr. 806 
„Meža zemes transformācijas noteikumi” 
noteiktajā kārtībā Dienvidlatgales 
virsmežniecībā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meža zemes transformācija 
likumdošanā noteiktajā kārtībā 
veicama pēc detālplānojuma 
apstiprināšanas. 

18. Reģionālas attīstības 
un pašvaldību lietu 
ministrija 
(13.07.2007., 
Nr.1-22/8992/5861) 

Informējam, ka detālplānojums izstrādājams, 
ievērojot Teritorijas plānošanas likuma, 
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra 
noteikumu Nr.883 ,,Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk- 
noteikumi Nr.883) un citu normatīvo aktu 
prasības. 
 
Vēlamies uzsvērt, ka atbilstoši Teritorijas 
plānošanas likuma 6.panta piektajā daļā 
noteiktajam, detālplānojumam jābūt 
izstrādātam saskaņā ar vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā noteikto teritorijas 
plānoto (atļauto) izmantošanu un 
izmantošanas aprobežojumiem. 
Tāpat lūdzam ņemt vērā institūciju sniegtos 
nosacījumus un sabiedrības viedokli un 
iestrādāt tos detālplānojuma. 
 Institūcijas nosacījumus sniedz savas 
kompetences ietvaros, kas noteiktas 
attiecīgajos normatīvajos aktos. 
 

Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. Detālplānojums 
izstrādāts saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām. 

19. SIA „Propāna gāze” 
 

Nosacījumi netika sniegti. Nosacījumi netika saņemti. 
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4. INSTITŪCIJU ATZINUMI UN TO APKOPOJUMS 
 
4.1. Institūciju atzinumi 

 
4.1.1. Daugavpils reģionālā vides pārvalde (07.04.2008., Nr.2.5.-23/862) 
 
4.1.2. Valsts zemes dienests Dienvidlatgales reģionālā nodaļa (02.04.2008., Nr.15-05-DL/344 un 

28.04.2008., Nr.15-05-DL/490) 
 

4.1.3. VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils filiāle (07.04.2008., Nr.20/30) 
 

4.1.4. Daugavpils rajona padomes būvvalde (25.04.2008., Nr.10-12/169 un 19.05.2008., Nr.10-
12/194) 

 
4.1.5. Latgales plānošanas reģions (12.03.2008., Nr.2-4.3/153) 

 
4.1.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Daugavpils brigāde (20.03.2008., Nr.22/9-1.10-

124) 
 

4.1.7. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļa (14.04.2008., Nr.4.6.6-64) 
 

4.1.8. A/S „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa (18.04.2008., Nr.14-2/1486) 
 

4.1.9. SIA „Lattelecom” (19.03.2008., Nr.6313-1) 
 

4.1.10. AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions (27.03.2008., Nr.30R1A1-01.01/507) 
 

4.1.11. LAD Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (19.03.2008., Nr.1.1.-13/203) 
 

4.1.12. LR Satiksmes ministrija Aviācijas departaments (24.04.2008.,Nr.14-09/308) 
 

4.1.13. VA „Civilās aviācijas aģentūra” Lidlauku standartu un drošības daļa (18.04.2008., Nr.01-8-
300/356) 

 
4.1.14. VAS „Latvijas gaisa satiksme” (07.04.2008., Nr.03/356) 

 
4.1.15. SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (09.04.2008., Nr.1-4/89) 

 
4.1.16. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (13.03.2008., Nr.4-3/809) 

 
4.1.17. Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība (25.03.2008., Nr.3-3/264) 

 
4.1.18. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (17.04.2008., Nr.1-22/3270/3114) 

 
 

(skatīt nākamajās lapās) 
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4.2. Institūciju atzinumu apkopojums 
 
Nr. 
p.k. 

 

Institūcija, 
atzinuma 

saņemšanas 
datums/Nr. 

 
Atzinums Risinājums/darbība 

 

1. Daugavpils reģionālā 
vides pārvalde 
(07.04.2008., 
Nr.2.5.-23/862) 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā 
vides pārvalde (turpmāk tekstā - VVD 
Daugavpils RVP) izskatīja detālplānojuma 
zemes gabalam ar kadastra Nr.4474 002 0029, 
„Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā 
pirmo redakciju un saskaņā ar LR MK 
19.10.2004 noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 
12.3.p. prasībām paziņo, ka detālplānojumam 
zemes gabalam ar kadastra Nr.4474 002 0029, 
„Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā 
ir sekojošas piezīmes: 
 
- 7 lpp., 2.3.1. sadaļā ,,Zemes lietošanas veidi” 
ir minēts sekojošais: „....Ņemot vērā, ka 
detālplānojuma teritorija iespējams ir 
piesārņota ar naftas produktiem, tā apzināta kā 
potenciāli piesārņota vieta, kuras piesārņojuma 
līmenis un ietekme nav liela un tai piešķirta 2. 
kategorija, t.i. vides kvalitātes normatīvu 
robežlielumi pārsniegti līdz 10 reizēm, bet 
iespējama negatīva ietekme uz vidi vai ir 
nepieciešams veikt papildus speciālus 
pētījumus.” Lūdzam detālplānojumā precizēt 
vai ir paredzēts veikt augstākminētās teritorijas 
(zemes gabala ar kadastra Nr. 4474 002 0029, 
,,Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils 
rajonā) izpēti, lai noteiktu vai tā ir piesārņota 
ar naftas produktiem? Vienlaikus pievēršam 
uzmanību tam, ka zemes gabals ar kadastra 
Nr.4474 002 0029, „Lociki”, Naujenes 
pagastā, Daugavpils rajonā atrodas bijušā kara 
lidlauka ,,Lociki” teritorijā. 
 
- 14 lpp. 3.3.1. sadaļā ,,Satiksmes 
infrastruktūras teritorijas” ir minētas lidlauka 
trīs attīstības fāzes. Lūdzam norādīt, kurā 
lidlauka attīstības fāzē lidlauka teritorijā tiks 
veikta ūdensapgādes ierīkošana, kanalizācijas 
ierīkošana, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas 
sakārtošana. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 22. un 
23.punkti nosaka, ka 
detālplānojuma teritorijā jāveic 
augsnes un grunts analīze un, 
konstatējot kāda robežlieluma 
pārsniegšana, aizliegts veikt 
jebkādas darbības, kas izraisa 
augsnes un grunts kvalitātes 
pasliktināšanos un veicami 
normatīvajos aktos noteiktie 
pasākumi - piesārņotās vietas 
izpēte un monitorings vai 
sanācija. 
 
 
 
 
 
 
 
- saskaņā ar AS „Ramboll” 
2007.gadā izstrādāto 
„Daugavpils lidostas ģenerālās 
attīstības plānu” teritorija tiks 
nodrošināta ar lidlauka 
infrastruktūras objektiem (tai 
skaitā inženiertehniskās apgādes 
tīkliem) galvenajā attīstības fāzē 
laika posmā no 2008. līdz 
2013.gadam. Tas norādīts 
Paskaidrojuma raksta 
3.3.1.nodaļā.  
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- 17 lpp. lappusē, 5. attēlā ir iezīmēta degvielas 
uzpildes stacija un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 8.lpp., ir minēta aviācijas 
degvielas uzpildes stacija, degvielas 
rezervuārs. Saskaņā ar LR MK 19.10.2004 
noteikumu Nr. 883 ,,Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi”, 50.3.2. p., 
50.3.3. p. prasībām lūdzam iezīmēt degvielas 
uzpildes staciju, aviācijas degvielas uzpildes 
staciju teritorijas kartē un noteikt aizsargjoslu 
(ap naftas produktu krātuvēm) saskaņā ar LR 
05.02.1997 likuma „Aizsargjoslu likums” 
prasībām. 
 
 
- 19 lpp. sadaļā „Ūdensapgāde” ir minēts 
sekojošais: „...Detālplānojuma risinājumi kā 
alternatīvu piedāvā rezervēt lokālās 
ūdensapgādes nodrošināšanu”. Lūdzam 
norādīt vai lidlauka teritorijā ir paredzēts veikt 
ūdensapgādes urbuma ierīkošanu? Ja lidlauka 
teritorijā ir paredzēts veikt ūdensapgādes 
urbuma ierīkošanu, tad saskaņā ar LR MK 
19.10.2004 noteikumu Nr. 883 ,,Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 
50.3.2. p., 50.3.3. p. prasībām, lūdzam iezīmēt 
teritorijas kartē ūdensapgādes urbuma 
ierīkošanu un noteikt aizsargjoslu ap 
ūdensapgādes urbumu saskaņā ar LR 
25.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” un 
LR MK 20.01.2004 noteikumu Nr.43 
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 
noteikšanas metodika” prasībām. 
 
 
 
 
 
 
- 20 lpp. sadaļā ,,Kanalizācija” aiz tabulas ir 
norādīts sekojošais: ,,Apkopojot analīzes 
rezultātus, detālplānojuma risinājumi paredz 
pieslēguma izbūvi centralizētajai Lociku ciema 
notekūdeņu savākšanas sistēmai, rezervējot 
iespēju lokālu, rūpnieciski ražotu bioloģisko 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietošanai 
detālplānojuma teritorijā”. Saskaņā ar LR MK 
19.10.2004 noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 
50.3.2. p. prasībām, lūdzam iezīmēt teritorijas 
kartē bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
izbūves vietu, norādīt kur tiks novadīti 
notekūdeņi pēc to attīrīšanas. Noteikt 

-Paskaidrojuma raksta 17.lpp 
norādīts, ka 5.attēlā atainots 
potenciālā būvju izvietojuma 
shematisks attēlojums.  
Aviācijas degvielas uzpildes 
rezervuāra konkrēta atrašanās 
vieta precizējama turpmākajos 
attīstības projektos, 
būvprojektos un tehniskajos 
projektos. 
Drošības aizsargjosla ap 
degvielas uzpildes rezervuāru 
nosakāma pēc tā izbūves 
likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
  
-Paskaidrojuma rakstā izvērtēta 
iespēja ūdensapgādi nodrošināt 
no Lociku ciema ūdensapgādes 
sistēmas, kā alternatīvu 
rezervējot lokālās ūdensapgādes 
nodrošināšanas iespēju. 
 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi atļauj ūdens 
ņemšanas vietas un 
ūdensapgādes 
inženierinfrastruktūras izbūvi 
jebkurā teritorijas vietā. 
 
Konkrēta ūdensapgādes urbuma 
atrašanās vieta precizējama 
turpmākajos attīstības projektos, 
būvprojektos un tehniskajos 
projektos. Pēc ūdensapgādes 
urbuma izbūves, likumdošanā 
noteiktajā kārtībā nosakāma 
aizsargjosla ap ūdens ņemšanas 
vietu. 
 
- Detālplānojuma risinājumi 
rekomendē pieslēguma izbūvi 
centralizētajai Lociku ciema 
notekūdeņu savākšanas 
sistēmai, rezervējot iespēju 
lokālu, rūpnieciski ražotu 
bioloģisko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izvietošanai 
detālplānojuma teritorijā. 
 
Ja tehniski ekonomisku 
apsvērumu dēļ tiks izbūvētas 
lokālas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, konkrēta to atrašanās 



DETĀLPLĀNOJUMS “LOCIKI” 
Dokuments tiek izstrādāts projekta „Reģiona izaugsme ieviešot reģenerācijas 
pasākumus” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kopienas 
Iniciatīvas INTERREG. 
 

SIA “Reģionālie projekti” 
 

117

aizsargjoslu ap bioloģiskajām notekūdeņu 
attīrīšanās iekārtām saskaņā ar LR 05.02.1997 
likuma „Aizsargjoslu likums” prasībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 20 lpp. sadaļā ,,Lietus ūdens kanalizācija” 
nav sniegta informācija kā ir paredzēts veikt 
lietus notekūdeņu no lidlauka teritorijas (zemes 
gabalā ar kadastra Nr. 4474 002 0029, 
„Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils 
rajonā) savākšanu, novadīšanu. Lūdzam 
norādīt vai pirms lietus ūdeņu no lidlauka 
teritorijas novadīšanas ir paredzēts veikt to 
attīrīšanu. Saskaņā ar LR MK 19.10.2004 
noteikumu Nr. 883 ,,Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi”, 50.3.2. p. 
prasībām nepieciešams iezīmēt teritorijas kartē 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmu (un norādīt 
lietus ūdeņu izplūdes vietu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 22 lpp. 3.4.3. sadaļā „Siltumapgāde” ir 
minēts sekojošais: ,,...Kā alternatīvs apkures 
sistēmas nodrošinājums jāizvērtē pieslēgšanās 
iespēja esošai katlu mājai Lociku ciemā..” 
Saskaņā ar LR MK 19.10.2004 noteikumu Nr. 
883 ,,Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi”, 50.3.2. p. prasībām, 
lūdzam iezīmēt teritorijas kartē siltumtrases 

vieta precizējama turpmākajos 
attīstības projektos, 
būvprojektos un tehniskajos 
projektos. 
 
Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, 
sanitārā aizsargjosla ap 
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 
nosakāma pēc to izbūves 
atkarībā no izmantotās 
tehnoloģijas un ietaises tehniskā 
raksturojuma.  
 
- Paskaidrojuma rakstā minēts, 
ka lietus ūdeņu novadīšanai 
nepieciešama esošās drenāžas 
sistēmas modernizācija. Kā arī, 
projektējot lidlauka 
infrastruktūras elementus, 
nepieciešamības gadījumā 
jāizbūvē atbilstošas 
aizsargietaises, filtri vai 
attīrīšanas ietaises, lai 
nepieļautu lidostas darbībā 
izmantojamo reaģentu 
nokļūšanu lietus ūdens 
novadīšanas sistēmā. Īpaši 
uzmanība pievēršama zonām, 
kur tiks veikta aviācijas 
degvielas uzglabāšana un 
uzpilde, gaisa kuģu 
pretapledošanas apstrāde, gaisa 
kuģu manevrēšanas zonu 
pretapledošanas apstrāde vai 
ķimikāliju uzglabāšana. 
 
Lai sasniegtu optimālu 
risinājumu, nepieciešama 
detalizēta drenāžas modelēšana 
un tehniskā projekta izstrāde, 
nepieciešamības gadījumā, 
paredzot lietus ūdens attīrīšanas 
ietaišu izbūvi normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 
 
- Detālplānojuma risinājumi 
rekomendē katrai plānotajai 
būvei pēc nepieciešamības 
apkures jautājumu risināt 
individuāli. 
 
Ja turpmākajā plānošanas 
procesā tehniski un ekonomiski 
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izbūves vietu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izstrādājot detālplānojumu zemes gabalam ar 
kadastra Nr.4474 002 0029, „Lociki”, 
Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā lūdzam 
ņemt vērā augstāk minētās piezīmes un LR 
MK 19.20.2004 noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 
VII. sadaļas prasības. 
Pēc lēmuma par detālplānojuma zemes 
gabalam ar kadastra Nr.4474 002 0029, 
„Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā 
apstiprināšanu pieņemšanas, lūdzam informēt 
par to VVD Daugavpils RVP. 
 
Vienlaikus informējam, ka pirms starptautiskās 
reģionālās lidostas izbūves (zemes gabalā ar 
kadastra Nr.4474 002 0029, „Lociki”, 
Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā), VVD 
Daugavpils RVP nepieciešams iesniegt 
iesniegumu, kas aizpildīts saskaņā ar LR MK 
17.02.2004. noteikumu Nr.87 „Kārtība, kādā 
novērtējama paredzētās darbības ietekme uz 
vidi”, 2. punkta prasībām. 

tiks pamatota pieslēguma 
izbūve esošajai siltumapgādes 
katlu mājai Lociku ciemā, 
konkrēta siltumtrases izbūves 
vieta tiks noteikta turpmākajos 
attīstības projektos, 
būvprojektos un tehniskajos 
projektos. 
 
Detālplānojuma 1.redakcija 
izstrādāta atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām 
 
Izskatot Daugavpils reģionālās 
vides pārvaldes atzinumā 
minētās piezīmes, 
detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 
 
 
 
Ņemot vērā. ka jaunbūvējama 
lidosta ar 2,1 kilometru garu vai 
garāku skrejceļu” ietverta 
14.10.1998. likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 
1.pielikuma „Objekti, kuru 
ietekmes novērtējums ir 
nepieciešams” 10.punktā, pirms 
lidlauka objektu būvniecības 
veicams ietekmes uz vidi 
novērtējums normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

2. Valsts zemes 
dienesta 
Dienvidlatgales 
reģionālā nodaļa  
(02.04.2008., 
Nr.15-05-DL/344) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valsts zemes dienesta (turpmāk - dienests) 
Dienvidlatgales reģionāla nodaļa, izskatot 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta 
zemesgabala ,,Lociki” dienesta reģionālajā 
nodaļā 2008. gada 10. martā saņemto 
detālplānojuma 1.redakciju, informē, ka 
detālplānojums neatbilst 2007. gada 10. jūlijā 
izsniegto nosacījumu 2. punktam: 
,,Detālplānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālu 
Valsts zemes dienesta (turpmāk - VZD) 
reģionālās nodaļas no Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmas izsniegtu 
grafisko un teksta informāciju. 
Pārējie dienesta nosacījumi ir ievēroti. Pēc 
minēto trūkumu novēršanas vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojums iesniedzams 
VZD atkārtota atzinuma saņemšanai. 
Norādām, ka dienesta uzdevumos neietilpst 
noteikto aizsargjoslu lielumu (platības), 

Detālplānojuma izstrādei tika 
pieprasīta un saņemta 
aktualizēta Valsts zemes 
dienesta Dienvidlatgales 
reģionālās nodaļas no 
Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas 
izsniegta grafiskā un teksta 
informācija. 
 
(skatīt Valsts zemes dienesta 
Dienvidlatgales reģionālās 
nodaļas 28.04.2008. atzinumu). 
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Valsts zemes 
dienesta 
Dienvidlatgales 
reģionālā nodaļa 
(28.04.2008., 
Nr.15-05-DL/490) 
 

aizsargjoslu (nekustamā īpašuma objektu 
apgrūtinājuma) kodu atbilstības pārbaude, 
sarkano līniju pagriezienu punktu koordinātu 
saraksta un plānoto robežpunktu koordinātu 
saraksta pārbaude. 
Vienlaicīgi informējam, ka detālplānojumam 
jāpievieno digitālais fails oriģinālā formātā. 
 
 
Valsts zemes dienesta (turpmāk - dienests) 
Dienvidlatgales reģionālā nodaļa, izskatot 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta 
zemesgabala ,,Lociki” dienesta reģionālajā 
nodaļā 2008. gada 21. aprīlī atkārtoti saņemto 
detālplānojuma 1. redakciju, informē, ka 
detālplānojums atbilst 2007. gada 10. jūlijā 
izsniegtajiem nosacījumiem. 
 
Norādām, ka dienesta uzdevumos neietilpst 
noteikto aizsargjoslu lielumu (platības), 
aizsargjoslu (nekustamā īpašuma objektu 
apgrūtinājuma) kodu atbilstības pārbaude, 
sarkano līniju pagriezienu punktu koordinātu 
saraksta un plānoto robežpunktu koordinātu 
saraksta pārbaude. 
 
Papildus norādām, ka atbilstoši Ministru 
kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem 
Nr. 883 „Vietējas pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” un Ministru kabineta 
2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.1002 
„Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas 
un informācijas aprites kārtība” apstiprināto 
detālplānojuma eksemplāru (ar grafiskajam 
pielikumiem digitāli vektordatu formā) 
jāiesniedz dienestā divu nedēļu laikā pēc 
detālplānojuma spēkā stāšanās. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detālplānojuma 1. redakcija 
atbilst Valsts zemes dienesta 
Dienvidlatgales reģionālās 
nodaļas izsniegtajiem 
nosacījumiem. 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 
 
Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
Detālplānojums pēc tā spēkā 
stāšanās tiks iesniegts Valsts 
zemes dienesta Dienvidlatgales 
reģionālajā nodaļā normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 
 

3. VA „Sabiedrības 
veselības aģentūra” 
Daugavpils filiāle 
(07.04.2008.,  
Nr.20/30) 

- Projektā nav norādīti: projektējamā dzeramā 
ūdens ņemšanas avota vieta un lokālo 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietošanas 
vieta (nepieciešamības gadījumam). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Paskaidrojuma rakstā 
rekomendēta iespēja 
ūdensapgādi un notekūdeņu 
attīrīšanu nodrošināt, izmantojot 
Lociku ciema 
inženierinfrastruktūras sistēmas, 
kā alternatīvu rezervējot lokālās 
ūdensapgādes un notekūdeņu 
attīrīšanas nodrošināšanas 
iespējas. 
 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi atļauj ūdens 
ņemšanas vietas un lokālo 
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu 
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- Detālplānojumā nav paredzēti pasākumi 
lidostas radītā trokšņa līmeņa samazināšanai, 
lai tas nerada negatīvu ietekmi iedzīvotāju 
sadzīves apstākļiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Rekomendācijas sekojošai projekta 
izstrādāšanas stadijai (tehniskais projekts): 
 
 
 
 
 
1.Norādīt projektējamā dzeramā ūdens 
ņemšanas avota un lokālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izvietojuma vietas. 
 
 
 

izbūvi jebkurā teritorijas vietā.  
 
Ja tehniski ekonomisku 
apsvērumu dēļ tiks izbūvētas 
lokālas inženierbūves, 
konkrētas to atrašanās vietas 
precizējamas turpmākajos 
attīstības projektos, 
būvprojektos un tehniskajos 
projektos.  
 
- 13.07.2004.MK noteikumi 
Nr.597 „Vides trokšņa 
novērtēšanas kārtība", nosaka, 
ka aglomerācijas pašvaldības 
vienojas par kopīgas trokšņa 
stratēģiskās kartes izstrādes 
kārtību, kā arī sadarbojas kartes 
izstrādes laikā. Satiksmes 
ministrija, izstrādājot trokšņa 
stratēģisko karti lidostai, 
sadarbojas ar pašvaldību, kuras 
teritorija iekļauta trokšņa 
stratēģiskajā kartē. 
  
Ņemot vērā, ka trokšņu 
stratēģisko karšu izstrāde ir 
komplekss pasākumu kopums 
un nav detālplānojuma 
uzdevums, tā nav iekļauta 
detālplānojuma 1.redakcijā. 
 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 26.punktā 
noteikts, ka aizsardzības 
pasākumi pret trokšņiem un cita 
veida piesārņojumu veicami 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.  
 
- VA „Sabiedrības veselības 
aģentūra” Daugavpils filiāle 
sniegusi rekomendācijas 
turpmākajiem attīstības 
projektiem un tehniskajiem 
projektiem: 

 
1. Dzeramā ūdens ņemšanas 
avota un lokālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu konkrētas 
atrašanās vietas precizējamas 
turpmākajos attīstības projektos, 
būvprojektos un tehniskajos 
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2.Paredzēt pasākumus lidostas radītā trokšņa 
līmeņa samazināšanai, lai tas nerada negatīvu 
ietekmi iedzīvotāju sadzīves apstākļiem. 
 
 
 
 
SLĒDZIENS: Izvērtējot higiēnas prasības v/a 
,,Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils 
filiāle neiebilst pret projekta ,,Daugavpils 
rajona, Naujenes pagasta, ,,Lociki” 
detālplānojuma izstrādāšanas 1.redakcija” 
risinājumiem pēc augstāk minēto 
rekomendāciju izpildīšanas. 

projektos. 
2. Trokšņu stratēģiskās kartes 
izstrāde un aizsardzības 
pasākumi pret trokšņiem un cita 
veida piesārņojumu veicami 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 
,,Sabiedrības veselības 
aģentūra” Daugavpils filiāle 
neiebilst detālplānojuma 
1.redakcijai. Aģentūras filiāles 
sniegtās rekomendācijas 
ievērojamas turpmākajā 
plānošanas un tehnisko projektu 
izstrādes procesā. 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 

4. Daugavpils rajona 
padomes būvvalde 
(25.04.2008., 
Nr.10-12/169) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19.05.2008., 
Nr.10-12/194) 

Daugavpils rajona padomes būvvalde 
izskatījusi detālplānojuma ,,Lociki”, kad.Nr. 
4474-002-0029 Naujenes pagastā Daugavpils 
rajonā, 1. redakcijas materiālus. 
Kopumā izstrādātais detālplānojums uzskatāms 
kā konkrētās teritorijas zonējums. Tika 
piedāvātas korekcijas, kas nepieciešamas veikt 
atsevišķās publiskās apspriešanas laikā un 
veikti labojumi ielu tīkla plānojumā, tomēr 
teritorijā ,,S2”, jāizpilda nosacījumi, ko 
izdevusi būvvalde un detalizētāk jāizpilda 3.un 
7.punkta prasības. 
 
Piedāvātajā detālplānojuma redakcijā apbūve 
izstrādāta ievērojot esošo reljefu. Teritorijas 
apbūves noteikumu prasībās iestrādāti visi 
nepieciešamie institūciju ieteikumi un 
atzinumi, kā arī ņemti vērā pieguļošo zemju 
īpašnieku izteiktās prasības. 
Lūdzam likuma noteiktajā kārtībā iesniegt 
labotu detālplānojuma projekta dokumentāciju 
Daugavpils rajona padomes būvvaldē 
akceptam. 
 
Daugavpils rajona padomes būvvalde ir 
izskatījusi detālplānojuma ,,Lociki”, kad.Nr. 
4474-002-0029 Naujenes pagastā Daugavpils 
rajonā,1.redakcijas materiālus un turpmākās 
sadarbības gaitā ar pasūtītāju lidlauka 
funkcionālās zonas ,,S2” perspektīvās 
teritorijas izmantošanas iespējas. Lidlauka 
,,Lociki” detālplānojuma 1.redakcijai sniedz 
pozitīvu atzinumu. 
 
 

Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosacījumi ievēroti. 
 
 
 
 
 
Detālplānojuma 1.redakcija 
saskaņota ar Daugavpils rajona 
padomes būvvaldi. 
 
 
Nosacījumi ievēroti. 
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5. Latgales plānošanas 
reģions 
(12.03.2008., 
Nr.2-4.3/153) 

Latgales plānošanas reģions ir saņēmis un 
izskatījis detālplānojumu zemes īpašumam 
,,Lociki” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 
44740020029) Daugavpils rajona Naujenes 
pagastā un neiebilst pret tālāku dokumenta 
virzību. 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 

6. Valsts 
Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta 
Daugavpils brigāde 
(20.03.2008.,  
Nr.22/9-1.10-124) 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Daugavpils brigāde izskatot detālplānojumu 
Daugavpils rajons, Naujenes pagasta 
nekustāmā īpašuma kadastra Nr.4474020025 
,,Lociki” 1.redakciju, norāda, ka nepieciešams 
loģistikas teritoriju nodrošināt ar ārējo 
ugunsdzēsības ūdensapgādi atbilstoši ,,LBN 
222-97”. 

Detālplānojuma risinājumi 
paredz perspektīvā 
ugunsdzēsēju depo izvietošanu 
Satiksmes infrastruktūras 
teritorijas funkcionālajā zonā 
(S2) detālplānojuma teritorijas 
DA daļā, tādejādi nodrošinot  
31.10.1995. MK noteikumu 
Nr.318 „Noteikumi par 
Būvnormatīvu LBN 201-96 
„Ugunsdrošības normas”” un 
01.02.2000.g. MK noteikumu 
Nr.38 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un 
būves” prasības visā 
detālplānojuma teritorijā. 
 
Detalizēts ugunsdrošības 
nodrošinājums jāparedz 
atsevišķi izstrādātos tehniskajos 
projektos. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 

7. VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” Latgales 
reģiona Daugavpils 
nodaļa 
(14.04.2008., 
Nr.4.6.6-64)  

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona 
Daugavpils nodaļa atzinīgi novērtē Naujenes 
pagasta zemesgabala „Lociki” detālplānojuma 
1.redakciju. 
 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 

8. A/S „Latvijas Gāze”  
Stratēģijas un 
attīstības daļa 
(18.04.2008., 
Nr. 14-2/1486) 
 

Atbildot uz Jūsu 01.04.2008. vēstuli Nr.08/01-
53 par atzinumu Naujenes pagasta 
zemesgabala „Lociki” detālplānojuma 
1.redakcijas atzinumu, akciju sabiedrības 
„Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa 
informē, ka Naujenes pagasta zemesgabala 
„Lociki” detālplānojuma izstrādei 26.07.2007. 
izsniegti nosacījumi Nr. 14-2/2161. 
Naujenes pagasta zemesgabala „Lociki” 
detālplānojuma 1.redakcija saskaņota. 
 
Nav iebildumu Naujenes pagasta 
zemesgabala „Lociki” detālplānojuma 
1.redakcijas tālākai apstiprināšanai 
pašvaldībā. 
 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
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9. SIA „Lattelecom”  
(19.03.2008., 
Nr.6313-1) 
 

Atbildot uz 06.03.2008. vēstuli Nr.08/01/43-9, 
informējam Jūs, ka SIA Lattelecom nav 
iebildumu pret izstrādāto Daugavpils rajona 
Naujenes pagasta zemesgabala „Lociki”, 
nekustamā īpašuma kadastra Nr.44740020029, 
detālplānojuma 1.redakciju. 
 
Minētajā dokumentā ir ietvertas izsniegto 
Tehnisko nosacījumu prasības. 
 
Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla 
infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams 
savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par 
attīstības aktivitātēm šajā objektā. 
Pirms jebkādu objektu celtniecības projektu 
uzsākšanas dotajā teritorijā, pieprasīt 
Tehniskos noteikumus no SIA Lattelecom. 
 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 

10. AS „Sadales tīkls” 
Austrumu reģions  
(27.03.2008., 
Nr. 30R1A1-
01.01/507) 

Atbildot uz Jūsu 2008.gada 6.marta vēstuli 
Nr.08/01/43-9, mēs paziņojam, ka esam 
izskatījuši elektrotīklu izvietošanas iespējas 
detālplānojuma 1.redakcijā uz zemes gabala ar 
kadastra Nr.44740020029 Daugavpils raj., 
Naujenes pag.,”Lociki”. 
 
Tā sastāvā ievērotas nepieciešamās AS 
„Sadales tīkls” Austrumu reģiona prasības 
objekta perspektīvai elektroapgādei. 
No mūsu puses priekšlikumu un 
papildinājumu nav. 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 

11. LAD 
Dienvidlatgales 
reģionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde 
(19.03.2008., 
Nr.1.1.-13/203) 
 

Atbildot uz Jūsu vēstuli, kura saņemta 
11.03.2008. un iereģistrēta ar Nr.1.1 -12/209 
darām zināmu, ka Dienvidlatgales reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde ir iepazinusies ar 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta ,,Lociki” 
zemes gabala teritorijas (nekustamā īpašuma 
kadastra Nr. 4474 002 0029) detālplānojuma 
pirmo redakciju. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.  
 
Paredzamo būvdarbu aptverošā teritorija nav 
meliorēta, meliorācijas sistēmu darbība netiks 
iespaidota. Teritorijas detālplānojums atbilst 
Dienvidlatgales RLP izsniegtajiem 
nosacījumiem. 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 

12. LR Satiksmes 
ministrija 
Aviācijas 
departaments  
(24.04.2008., 
Nr.14-09/308) 

Aviācijas departaments izskatīja SIA 
,,Reģionālie projekti” izstrādāto Daugavpils 
rajona Naujenes pagasta ,,Lociki” 
detālplānojuma 1.redakciju un informē, ka 
iebildumu un priekšlikumu par minētā 
detālplānojuma 1.redakciju nav. 
 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
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13. VA „Civilās 
aviācijas aģentūra” 
Lidlauku standartu 
un drošības daļa 
(18.04.2008., Nr.01-
8-300/356) 

Civilās aviācijas aģentūras Lidlauku standartu 
un drošības daļai nav iebildumu pret Jūsu 
2008. gada 6. marta vēstules Nr. 08/01/43-13 
pielikumā esošā Naujenes pagasta 
zemesgabala „Lociki” (kadastra 
Nr.44740020029) detālplānojuma 
1.redakciju ar noteikumu, ka jaunbūvējamo 
objektu augstums nesasniedz Daugavpils 
(Lociku) lidlaukam noteiktās šķēršļu 
ierobežošanas virsmas un šie objekti neveicina 
putnu masveida pulcēšanos. 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteikts, 
ka ēku un būvju apbūves 
intensitāte un stāvu skaits 
nosakāms pēc funkcionālās 
nepieciešamības, saskaņā ar 
lidlauka šķēršļu katalogu. 
 
Detālplānojuma risinājumi 
neparedz objektu būvniecību, 
kas veicinātu putnu masveida 
pulcēšanos. 

14. VAS „Latvijas gaisa 
satiksme” 
(07.04.2008., 
Nr.03/356) 

VAS "Latvijas gaisa satiksme" iepazinusies ar 
saņemto dokumentāciju un informē, ka 
principiālu iebildumu nav, pie nosacījuma, 
ka tiks papildināti ražošanas, darījumu un 
tehnisko objektu apbūves zonas izmantošanas 
noteikumi ar tekstu: 
saskaņota būvniecība ir pieļaujama pēc 
lidlauka tehnisko līdzekļu izvietošanas un to 
aizsargjoslu nostiprināšanas. 

Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 
51.1.apakšpunktā norādīts, ka 
„Grafiskajā daļā noteiktajā 
teritorijā saskaņota būvniecība 
pieļaujama vienīgi pēc lidlauka 
tehnisko līdzekļu izvietošanas 
un to aizsargjoslu 
nostiprināšanas likumdošanā 
noteiktajā kārtībā”. 
 
Grafiskās daļas kartē „Plānotā 
(atļautā) teritorijas 
izmantošana” norādīta teritorija, 
uz kuru attiecas Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu 51.1.apakšpunkts. 
 
Veikti papildinājumi 
detālplānojuma 1.redakcijā. 

15. SIA „Naujenes 
pakalpojumu 
serviss” 
(09.04.2008.,  
Nr.1-4/89) 
 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” nav 
iebildumu par zemesgabala ,,Lociki” 
detālplānojuma pirmo redakciju. 
 
Detālplānojumā paredzētā iespēja pieslēgties 
pie uzņēmuma SIA „Naujenes pakalpojumu 
serviss” ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 
ir atbalstāma. 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 

16. Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
aģentūra 
(13.03.2008., 
Nr.4-3/809) 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūra (turpmāk - LVĢMA) ir saņēmusi 
Jūsu 06.03.2008. vēstuli Nr.08/01/43-14, kurā 
lūgts sniegt atzinumu par Daugavpils rajona 
Naujenes pagasta zemesgabala ,,Lociki” 
(kadastra Nr. 4474 002 0029) detālplānojuma 
pirmo redakciju. 
Ministru Kabineta 19.10.2004. noteikumu 

Atzinums netika sniegts. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
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Nr.883 ,,Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 51.punktā noteikts, ka 
detālplānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos detalizē šo noteikumu 
25.punktā minētās vietējās pašvaldības 
teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas 
prasības un izmantošanas aprobežojumus. 
Saskaņā ar šo noteikumu 25.29. un 
25.30.apakšpunktu teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos iekļauj prasības, ko 
nosaka upju baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā 
pasākumu programma, kā arī ūdenstilpju 
apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir). 
 
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000.gada 23 .oktobra Direktīvas 2000/60/EK 
11.panta 7.punktā un 13.panta 6.punktā 
noteiktajam, pasākumu programmas izstrādā 
un upes sateces baseina apsaimniekošanas 
plānus publicē līdz 2009.gada 22.decembrim. 
Informējam, ka Daugavas baseina 
apsaimniekošanas plāns un pasākumu 
programma ir izstrādes stadijā, un LVĢMA 
rīcībā esošā informācija pašreiz neatbilst 
detālplānojumiem nepieciešamās detalizācijas 
pakāpei. Līdz ar to LVĢMA nevar sniegt 
atzinumu par Daugavpils rajona Naujenes 
pagasta zemesgabala ,,Lociki” (kadastra 
Nr.4474 002 0029) detālplānojuma pirmo 
redakciju. 

17. Valsts meža dienests 
Dienvidlatgales 
virsmežniecība 
(25.03.2008., 
Nr.3-3/264) 

Sakarā ar Jūsu pieprasījumu (06.03.2008. 
vēstule Nr. 08/01/43-15) sniegt atzinumu par 
Daugavpils rajona Naujenes pagasta 
zemesgabala ,,Lociki” (kad. nr. 4474 002 
0029) detālplānojuma 1.redakciju, 
Dienvidlatgales virsmežniecība izskatīja 
detālplānojuma 1.redakcijas dokumentus. 
Dienvidlatgales virsmežniecībai nav 
iebildumu, papildinājumu un precizējumu 
par detālplānojuma ,,Lociki” 1. redakciju. 

Nosacījumi ievēroti. 
 
Detālplānojuma 1.redakcijā 
labojumi netika veikti. 
 
 
 
 
 
 

18. Reģionālas attīstības 
un pašvaldību lietu 
ministrija 
(17.04.2008., 
Nr.1-22/3270/3114) 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija (turpmāk - ministrija) ir izskatījusi 
detālplānojuma nekustamam īpašumam 
„Lociki” (kadastra Nr.4474 002 0029) 
Naujenes pagastā 1 .redakciju. 
Izskatot ministrijā iesniegto dokumentāciju, 
tika konstatēts, ka: 
 
1. Detālplānojums izstrādāts, lai detalizētu 
Naujenes pagasta teritorijas plānojumu, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 
19.oktobra noteikumu Nr.883 ,,Vietējās 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.- 
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pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 
(turpmāk - MKN Nr.883) prasībām. 
 
2. Detālplānojums „Lociki” izstrādāts ar mērķi 
izveidot šajā teritorijā starptautisku reģionālo 
lidostu ,,Daugavpils”. Pamatojoties uz 
Naujenes pagasta teritorijas plānojumu, kas 
2003.gada 29.decembrī pieņemts kā 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6 ,,Par 
Naujenes pagasta teritorijas plānojumu 2004.-
2015.gadiem”, nekustamā īpašuma ,,Lociki” 
teritorija atrodas satiksmes infrastruktūras 
objektu teritorijā (TR), kurā paredzēta 
starptautiskās reģionālās lidostas ,,Daugavpils” 
izveide. 
 
3. Dokumentācijai nav pievienoti visi darba 
uzdevumā minēto institūciju nosacījumi, 
piemēram, nav pievienoti VAS „Latvijas gaisa 
satiksme” un SIA „Latvijas propāna gāze” 
sniegtie tehniskie nosacījumi. 
 
 
 
 
 
 
Papildus vēlamies atzīmēt, ka 2007.gada 
13.novembra grozījumi MKN Nr.883 
16.punkts paredz, ka izstrādātais 
detālplānojums vai tā grozījumu eksemplārs, 
kas noformēts normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā, glabājas vietējā pašvaldībā. 
 
Saskaņā ar noteikumu Nr.883 20.punktu [..] 
detālplānojuma un to grozījumu ievērošanas 
pārraudzību nodrošina attiecīgā vietējā 
pašvaldība. 
 
Atgādinām, ka atbilstoši noteikumu Nr.883 
72.punktā noteiktajam, lēmumu, ar kuru 
apstiprināts detālplānojums un izdoti 
pašvaldības saistošie noteikumi, ne vēlāk kā 
divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicē 
vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, norādot vietu, kur var iepazīties ar 
detālplānojumu. 
 

 
 
 
2.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pārskatā par detālplānojuma 
izstrādi ietverti VAS „Latvijas 
gaisa satiksme” 30.07.2007. 
nosacījumi Nr.2/751. 
 
Norādām, ka SIA „Latvijas 
propāna gāze” kā komersantam 
nav obligāts pienākums izskatīt 
iesniegumus un sniegt 
rakstiskas atbildes uz tiem. 
 
Tika ņemt vērā. 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemt vērā. 
 
 
 
 
Tika ņemt vērā. 
 
 

19. SIA „Propāna gāze” 
 

Atzinums netika sniegts Pēc vairākkārtējiem lūgumiem 
atzinums netika sniegts. 
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5. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI 
 
5.1. Pasākumu saraksts 
 

1. Lēmuma pieņemšana par detālplānojuma izstrādāšanu, darba vadītāja un darba uzdevuma 
detālplānojuma izstrādāšanai apstiprināšana (27.06.2008). 

 
2. Sludinājuma publicēšana LR oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (2007.gada 14.augustā), 

Daugavpils rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (2007.gada 10.augustā) un Naujenes pagasta 
padomes informatīvajā izdevumā „Naujenes Vēstis” (2007.gada jūlijā) par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu.  

 
3. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmais posms (no 08.08.2007.g. līdz 

29.08.2007.g.). 
 

4. Nosacījumu pieprasīšana no darba uzdevumā minētajām institūcijām. 
 

5. Ar detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu (informējošu 
vēstuļu izsūtīšanu). 

 
6. Nosacījumu detālplānojuma izstrādei saņemšana no institūcijām. 

 
7. Saņemto priekšlikumu un nosacījumu apkopošana. 

 
8. Detālplānojuma 1.redakcijas izstrāde. 

 
9. Detālplānojuma 1.redakcijas iesniegšana Naujenes pagasta padomē. 

 
10. Lēmuma pieņemšana par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai (2008.gada 27.februārī). 
 

11. Sludinājuma publicēšana LR oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (2008.gada 4.martā) un 
Daugavpils rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (2008.gada 4.martā) par detālplānojuma 
sabiedriskās apspriešanas otro posmu.  

 
12. Sabiedriskās apspriešanas otrais posms (no 07.03.2008.g. līdz 28.03.2008.g.). 

  
13. Atzinumu vai saskaņojumu pieprasīšana no darba uzdevumā minētajām institūcijām. 

 
14. Ar detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana par 

detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otro posmu. 
 

15. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme (2008.gada 27.martā). 
 

16. Atzinumu vai saskaņojumu saņemšana no darba uzdevumā minētajām institūcijām un 
iebildumu un priekšlikumu saņemšana no fiziskām un juridiskām personām.  
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17. Sabiedriskās apspriešanas materiālu apkopošana detālplānojuma iesniegšana Naujenes pagasta 
padomē lēmuma pieņemšanai. 

 
18. Lēmuma pieņemšana par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

(2008.gada 28.maijā). 
 

19. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publikācija 
laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (2008.gada 12.jūnijā) un „Latgales Laiks” (2008.gada 
17.jūnijā). 

 
20. Detālplānojuma daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un „Grafiskā daļa” 

stāšanās spēkā (2008.gada 13.jūnijā). 
 
5.2. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu īss apraksts 

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Daugavpils rajona Naujenes pagasta padomes 
27.06.2007. sēdes lēmumu Nr.464 (protokols Nr.13., 46.&,) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, 
darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu īpašumam ar 
kadastra apzīmējumu 4474 002 0029 Locikos 231,77 ha platībā” (skatīt II Pārskats par 
detālplānojuma izstrādi 1.1.punktu).  

Uzsākot detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, tika publicēts paziņojums LR 
oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (2007.gada 14.augustā), Daugavpils rajona laikrakstā 
„Latgales Laiks” (2007.gada 10.augustā) un Naujenes pagasta padomes informatīvajā izdevumā 
„Naujenes Vēstis” (2007.gada jūlijā), kurā tika norādīts lēmums, ar kuru uzsākta detālplānojuma 
izstrādāšana, sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš, projekta vadītājs, apmeklētāju 
pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas kārtība, kā arī spēkā esošo pašvaldības 
plānošanas un attīstības dokumentu izstādīšanas vieta (skatīt 5.3.punktu). 

Saskaņā ar MK Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punku, tika 
izsūtīti paziņojumi (informējošas vēstules) ar detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu 
īpašniekiem (skatīt 5.4.punktu). Pirmās sabiedriskās apspriešanas posmā fizisko vai juridisko personu 
iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti. 

Detālplānojuma izstrādei tika pieprasīti nosacījumi no Naujenes pagasta padomes 27.06.2007.g. 
apstiprinātajā darba uzdevumā norādītajām institūcijām – Daugavpils reģionālās vides pārvaldes; 
VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas; VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils filiāles; 
Daugavpils rajona padomes būvvaldes; Latgales plānošanas reģiona; VUGD Daugavpils brigādes; 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļas; A/S „Latvijas Gāze” Stratēģijas un 
attīstības daļas; SIA „Lattelecom”; AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona; LAD Dienvidlatgales 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes; LR Satiksmes ministrijas; VA „Civilās aviācijas aģentūra”; 
VAS Latvijas Gaisa Satiksme; SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”; Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūras; Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības; Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas. Nosacījumi tika izvērtēti un apkopoti (skatīt 3.1. un 3.2. punktu). 
Nosacījumi netika saņemti no SIA „Latvijas propāna gāze”. 

Detālplānojuma pirmā redakcija tika iesniegta Naujenes pagasta padomei, kura 27.02.2008.g. 
pieņēma lēmumu par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai (skatīt 1.1.punktu). 

Par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otro posmu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 
(2008.gada 4.martā) un Daugavpils rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (2008.gada 4.martā) tika 
publicēts paziņojums, norādot detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņu, 
sabiedriskās apspriešanas sapulces norises laiku un vietu, kā arī kārtību, kādā iespējams iepazīties ar 
detālplānojuma 1.redakciju un izteikt priekšlikumus (skatīt 5.3.punktu). 
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Par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otro posmu tika informēti ar detālplānojuma 
risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašnieki (skatīt 5.4.punktu). 

Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskās apspriešanas laikā tika izstādīta Naujenes pagasta 
padomē, Naujenes tautas bibliotēkā Kraujas ciemā, Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē Lociku 
ciemā, un Naujenes tautas bibliotēkas Vecstropu filiālē Vecstropu ciemā. 

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemti fizisko vai 
juridisko personu iesniegumi. 

Detālplānojuma 1.redakcija tika iesniegta institūcijām, kas sniegušas nosacījumus 
detālplānojuma izstrādei. Atzinumi tika saņemti no Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Valsts 
zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālās nodaļas, VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils 
filiāles, Daugavpils rajona padomes būvvaldes, Latgales plānošanas reģiona, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Daugavpils brigādes, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils 
nodaļas, A/S „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļas, SIA „Lattelecom”, AS „Sadales tīkls” 
Austrumu reģiona, Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, LR 
Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta, VA „Civilās aviācijas aģentūra” Lidlauku standartu un 
drošības daļas, VAS „Latvijas gaisa satiksme”, SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības un 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (atzinumus un to apkopojumu skatīt 5.1. un 
5.2.punktā). 

27.03.2008. Naujenes kultūras centrā Lociku ciemā tika organizēta detālplānojuma 
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar 
detālplānojuma 1.redakciju un saņēma atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Iebildes vai 
priekšlikumi par detālplānojuma risinājumiem netika saņemtas (sanāksmes protokolu skatīt 
5.5.punktā). 

Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumu „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 69.punktu, detālplānojuma 1.redakcija, institūciju atzinumi un sabiedriskās apspriešanas 
materiāli tika iesniegti Naujenes pagasta padomei, kura 28.05.2008. pieņēma lēmumu apstiprināt 
detālplānojuma „Lociki” redakciju kā galīgo redakciju un detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus un Grafisko daļu izdot kā pašvaldības saistošos noteikumus „Par Daugavpils 
rajona Naujenes pagasta Lociku ciema zemesgabala „Lociki” detālplānojumu”. 

Naujenes pagasta padomes lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums „Lociki” un izdoti 
saistošie noteikumi, tika publicēts LR oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (2008.gada 12.jūnijā) 
un Daugavpils rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (2008.gada 17.jūnijā). 
 
5.3. Publikācijas presē 

5.3.1. Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (2007.gada 14.augustā). 
 
5.3.2. Daugavpils rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (2007. gada 10.augustā). 
 
5.3.3. Naujenes pagasta padomes informatīvajā izdevumā „Naujenes Vēstis” (2007.gada jūlijā). 
 
5.3.4. Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (2008.gada 04.martā). 
 
5.3.5. Daugavpils rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (2008. gada 4.martā). 
 
5.3.6. Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (2008.gada 12.jūnijā). 
 
5.3.7. Daugavpils rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (2008. gada 17.jūnijā). 
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5.4. Izsūtītas vēstules 
 

5.4.1. Ierakstīto vēstuļu saraksts par „Paziņojumiem ar detālplānojuma „Lociki” risinājumu 
saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem” 

 
5.4.2. Ierakstīto vēstuļu saraksts „Par nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām” 

 
5.4.3. Izsūtīta vēstule VAS „Latvijas Gaisa Satiksme”, 07.08.2007.g., Nr.52/07 

 
5.4.4. Paziņojumi ar detālplānojuma „Lociki” risinājumu saistīto nekustamo īpašumu 

īpašniekiem, 03.03.2008., Nr.08/01-41/1-15 „Par detālplānojuma „Lociki” (kadastra 
Nr.4474-002-0029) 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu” 

 
5.4.5. „Par atzinuma sniegšanu par detālplānojuma  „Lociki” pirmo redakciju”, 06.03.2008., 

Nr.08/01/43/1-19  (VAS „Latvijas Gaisa Satiksme”; SIA „Lattelecom” Komercdienesta 
Tīkla attīstības daļai; AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions; AS „Latvijas gāze”;  „SIA 
„Latvijas propāna gāze”; Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālajai 
lauksaimniecības pārvaldei; VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils 
nodaļai; Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigādei; Latgales 
plānošanas reģionam; Daugavpils rajona padomes būvvaldei; VA Sabiedrības veselības 
aģentūra Daugavpils filiālei; Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālajai nodaļai; 
Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei; Valsts meža dienesta Dienvidlatgales 
Virsmežniecībai; Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai; SIA „Naujenes 
pakalpojumu serviss”; Civilās aviācijas aģentūras Lidlauku standartu un drošības daļai; 
Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Aviācijas departamentam; Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai) 

 
 

(skatīt nākamās lapas) 
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Nr.08/01/43/1-19 
Rīgā 

VAS „Latvijas Gaisa Satiksme” 
SIA „Lattelecom” Komercdienesta Tīkla attīstības daļai 

AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions 
A/S „Latvijas gāze” 

SIA „Latvijas propāna gāze” 
Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei 

VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļai 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigādei 

Latgales plānošanas reģionam 
Daugavpils rajona padomes būvvaldei 

VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils filiālei 
Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālajai nodaļai 

Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei 
Valsts meža dienesta Dienvidlatgales Virsmežniecībai 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai 
   SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 

Civilās aviācijas aģentūras Lidlauku standartu un drošības daļai 
Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Aviācijas departamentam 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
 
Par atzinuma sniegšanu par detālplānojuma „Lociki” pirmo redakciju 
 
Saskaņā ar Daugavpils rajona Naujenes pagasta padomes 27.02.2008.g. lēmumu Nr.67 (sēdes protokols 
Nr.5.,1.&)  sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota Daugavpils rajona Naujenes 
pagasta zemesgabala „Lociki” (kadastra Nr.4474 002 0029) detālplānojuma 1.redakcija. 
Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA ”Reģionālie projekti” un Daugavpils pilsētas domi, SIA 
„Reģionālie projekti” veic zemesgabala „Lociki” (kadastra Nr.4474 002 0029) detālplānojuma izstrādi. 

Lūdzam sniegt atzinumu par Daugavpils rajona Naujenes pagasta zemesgabala „Lociki” (kadastra 
Nr.4474 002 0029) detālplānojuma 1.redakciju. 

Informējam, ka sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 27.03.2008. plkst. 18:00 Naujenes kultūras 
centrā (Lociki, Muzeja iela 6, Naujenes pagasts, Daugavpils rajons). 
 
Pielikumā: 

1) Daugavpils rajona Naujenes pagasta zemesgabala „Lociki” (kadastra Nr.4474 002 0029) 
detālplānojuma 1.redakcija, 2 sējumi; 

2) CD „Detālplānojuma „Lociki” detālplānojuma 1.redakcija” *pdf formātā 
 
Ar cieņu,  
SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle                        L. Dimitrijeva 
 
 
Tālis Skuja 
tālr. 67356449 
mob.29792097 
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5.5. Sabiedriskās apspriešanas sapulces protokols 

 
 

(skatīt nākamās lapas) 
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DAUGAVPILS RAJONA NAUJENES PAGASTA 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

„LOCIKI” 
(kadastra Nr.4474 002 0029) 

PIRMĀS REDAKCIJAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SAPULCES 
 

PROTOKOLS 
 

2008. gada 27.martā          Nr.1 
Naujenes kultūras centrs, Lociki 
Sapulces sākums plkst. 18:00 
 
 
 
Sapulces vadītājs - SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājs Tālis Skuja 
Protokolists - SIA „Reģionālie projekti” pārstāvis Ivo Narbuts 
 
 
 
Sapulces dalībnieki: 
 
1. Jekaterina Kovaļčuka, Lociku ciema iedzīvotāja, 
2. Aleksandrs Iļjinskis, IB „Naujenes Vēstis” redaktors, 
3. Raimonds Užulis, Naujenes pagasta Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs, 
4. Viktors Puzāns, SIA „Daugavpils lidosta” valdes priekšsēdētājs, 
5. Jevgeņijs Sohņeko, SIA „Daugavpils lidosta” valdes loceklis, 
6. Egita Terēze Jonāne, laikraksts „Latgales Laiks”, 
7. Ludmila Malkova, Lociku ciema iedzīvotāja, 
8. Zinaida Denisova, Lociku ciema iedzīvotāja, 
9. Tatjana Zviceviča, Lociku ciema iedzīvotāja, 
10. Juris Zviceviča, Lociku ciema iedzīvotājs, 
11. Maija Vilcāne, Lociku ciema iedzīvotāja. 
 
 
 
Darba kārtībā: 
1. Detālplānojuma „Lociki” 1.redakcijas prezentācija (V.Puzāns, SIA „Daugavpils lidosta”) 
2. Diskusija par detālplānojuma „Lociki” 1.redakciju. 
 



 

Sapulci atklāj SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājs Tālis Skuja, dodot vārdu SIA 
„Daugavpils lidosta” valdes priekšsēdētājam Viktoram Puzānam. 
 
1.SIA „Daugavpils lidosta” valdes priekšsēdētājs Viktors Puzāns iepazīstina ar teritorijas esošo 
izmantošanu, detālplānojuma „Lociki” koncepciju un plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu. 
 
2.Tiek atklāta diskusija par detālplānojuma „Lociki” pirmo redakciju: 
 
2.1. V.Puzāns atbild uz jautājumu par iespējamo lidlauka radīto trokšņa piesārņojumu un kravu 
transporta kustības organizāciju. 
 
2.2. V.Puzāns atbild uz jautājumu par iespējamajiem lidojumu galamērķiem. 
 
2.3. V.Puzāns atbild uz jautājumu par perspektīvo gāzes apgādes nodrošinājumu lidlauka teritorijai un 
Lociku ciemam. 
 
2.4. V.Puzāns informē, ka sākotnējā teritorijas attīstības stadijā tiks saglabātas meža teritorijas 
detālplānojuma teritorijā iepretim Naujenes pašvaldības plānotajām rekreācijas teritorijām otrpus 
pašvaldības ceļa. 
 
2.5. V.Puzāns informē, ka pievadceļu līdz detālplānojuma teritorijai paplašināšanai teritoriju ir 
pietiekami un nenotiks esošo garāžu nojaukšana pašvaldības ielas malā. 
 
2.6. V.Puzāns atbild uz jautājumu par plānoto skrejceļa segumu. 
  
2.7. V.Puzāns atbild uz jautājumu par potenciālo darba vietu skaitu lidlaukā, norādot, ka varētu tikt 
izveidotas ap 35 darba vietām, piedāvājot darbu arī pagasta iedzīvotājiem ar svešvalodu zināšanām un 
atbilstošu sertifikātu, kas apliecinātu profesionalitāti attiecīgajā jomā. 
 
 

 
Ar V.Puzāna uzrunu sapulce tiek slēgta.  

 

Sapulce tiek slēgta plkst. 18:45 
 
 
Sapulces vadītājs  /paraksts/  T.Skuja 
 
Sapulces protokolists  /paraksts/  I.Narbuts 
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6. ZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA ATBILSTĪBU NAUJENES PAGASTA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMAM 

 
Naujenes pagasta teritorijas plānojumā 2003. – 2015. (ar 2007.gada grozījumiem) 

detālplānojuma teritorijas centrālās daļas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā „Satiksmes 
infrastruktūras teritorija”, kurā viens no primārās izmantošanas veidiem norādīts lidlauks, satiksmes 
apkalpes objekti un citi objekti, kas kalpo satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un darbības 
nodrošināšanai. Kā sekundārais detālplānojuma teritorijas centrālās daļas plānotais (atļautais) 
izmantošanas veids noteikts maģistrālās inženierkomunikācijas. 

Detālplānojuma teritorijas austrumu daļas un ziemeļrietumu stūra plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana Naujenes pagasta teritorijas plānojumā noteikta kā „Perspektīvā ražošanas, darījumu 
un tehnisko objektu apbūves teritorija” (skatīt attēlu). 

Detālplānojuma risinājumi nav pretrunā Naujenes pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai 
teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

 

 
 

Naujenes pagasta teritorijas plānojumā noteiktā detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana1

                                                 
1 attēla sagatavošanā izmantota Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2003. – 2015.g. (ar 2007.g. grozījumiem) 
Grafiskās daļas karte „Naujenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana)” 
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7. LĒMUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN  
SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU 

 
 
 Daugavpils rajona Naujenes pagasta padomes 2008.gada 28.maija lēmums Nr.285 
(protokols Nr.11., 1.&) „Saistošie noteikumi „Par Daugavpils rajona Naujenes pagasta 
Lociku ciema zemesgabala „Lociki” detālplānojumu” 

 
 

(skatīt nākamās lapas) 
 










