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I PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

IEVADS 
 

Daugavpils rajona Naujenes pagasta „Lociki” zemesgabala teritorijas (nekustamā īpašuma 
kadastra Nr. 4474 002 0029) detālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes 
2007.gada 27.jūnija lēmumu „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” (sēdes protokols Nr.06, 3.§) un apstiprināto Darba uzdevumu 
detālplānojuma izstrādei. 

Detālplānojums „Lociki” izstrādāts saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA ”Reģionālie projekti” 
un Daugavpils pilsētas domi. 

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti pamatojoties uz Naujenes pagasta padomes 27.06.2007. 
apstiprināto Darba uzdevumu, valsts institūciju nosacījumiem, lidlauka attīstības plānu un ņemot vērā 
Latgales plānošanas reģiona, Daugavpils rajona un Naujenes pagasta attīstības plānošanas dokumentu 
vadlīnijas. 

Kartogrāfiskais materiāls izstrādāts mērogā 1:500 uz uzmērīta un likumdošanā noteiktajā 
kārtībā saskaņota inženiertopogrāfiskā plāna ar pazemes komunikācijām Naujenes pagasta 
zemesgabala „Lociki” teritorijai. 

Detālplānojums izstrādāts saskaņā ar 2004. gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.883 “Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, ievērojot tajos noteikto sabiedriskās 
apspriešanas procedūru. 

 
Detālplānojums sastāv no diviem sējumiem: 
 
1.sējums „Paskaidrojuma raksts. Pārskats par detālplānojuma izstrādi”; 
 
2.sējums „Saistošā daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Grafiskā daļa” 
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1. DETĀLPLĀNOJUMA MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnosacījumus lidostas un ar to saistīto 
objektu pakāpeniskai projektēšanai un būvniecībai, nosakot funkcionālo shēmu, optimālu 
būvju, infrastruktūras un labiekārtojuma elementu apjomu un izvietojuma kopumu atbilstoši 
Dānijas ekspertu kompānijas „Ramboll” tehniski – ekonomiskā pamatojuma rekomendācijām. 
 

Detālplānojums izstrādāts, lai teritorijā nodrošinātu racionālu tās izmantošanu, veicinātu 
ekonomisko attīstību un saglabātu vidi atbilstoši reģiona, rajona un pašvaldības ilgtermiņa prioritātēm 
un attīstības plāniem. 
 

Lai nodrošinātu teritorijas mērķtiecīgu izmantošanu atbilstoši Latgales reģiona, Daugavpils 
rajona un Naujenes pagasta attīstības tendencēm, detālplānojuma izstrādāšanas uzdevumi ir: 

 
− izstrādāt Satiksmes infrastruktūras teritoriju un Ražošanas, darījumu un tehnisko objektu 

apbūves teritoriju funkcionālo shēmu starptautiskas lidostas izveidei; 
 
− noteikt optimālu plānotās apbūves un inženierkomunikāciju izvietojumu; 

 
− noteikt detālplānojuma teritorijai apgrūtinājumus un citus aprobežojumus saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām; 
 

− izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot atļauto izmantošanu un 
apgrūtinājumus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

SIA “Reģionālie projekti” 6

2. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA UN 
ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI 

 
2.1. Attīstības plānošanas dokumenti 
 

Detālplānojuma „Lociki” izstrādē ņemtas vērā sekojošu Latgales reģiona, Daugavpils rajona 
un Naujenes pagasta attīstības plānošanas dokumentu prasības: 

 
− „Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. -2026.” 
− „Daugavpils rajona teritorijas plānojums 2006. – 2018.” 
− „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.” 
− „Naujenes pagasta teritorijas plānojums 2003. – 2015.” ar grozījumiem. 
− „Starptautiskās reģionālās lidostas „Daugavpils” izveides koncepcija”, 25.01.2007. 

apstiprinājusi Daugavpils pilsētas dome  
− „Latvijas reģionālo lidostu modernizācija. Daugavpils lidostas ģenerālās attīstības plāns”, 

AS „Ramboll”, 2007.g. (turpmāk – lidlauka attīstības plāns). 
 
 
2.2. Detālplānojuma atrašanās vieta un platība 

 
2.2.1. Novietojums  
 
Detālplānojuma teritorija atrodas Latvijas Republikas dienvidaustrumu daļā, Daugavpils rajona 

Naujenes pagasta rietumu daļā, 15 km attālumā uz ziemeļaustrumiem no Daugavpils pilsētas centra, 
Lociku ciema teritorijā, netālu no valsts galveno autoceļu A6 un A13 krustpunkta,. 

Kopējā detālplānojuma „Lociki” teritorijas platība ir 231,77 ha. 
 

 
 

1. attēls. Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta 



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

SIA “Reģionālie projekti” 7

2.2.2. Robežas 
 
Detālplānojuma teritorijas robežas ir Daugavpils rajona Naujenes pagasta zemesgabala 

„Lociki” (kadastra Nr. 4474 002 0029) robežas. 
 
2.2.3 Zemes īpašuma piederība un aprobežojumi 
 
Detālplānojuma teritorijā atrodas viens zemesgabals ar kadastra numuru 4474 002 0029, kas ir 

SIA „Daugavpils lidosta” īpašums. Zemesgabala Zemes robežu plānā nekustamajam īpašumam 
noteikti sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi: 

1) aizsargjosla gar pašvaldības ceļu – 0,3 ha; 
2) aizsargjosla gar elektrisko gaisvadu tīklu ar nominālo spriegumu 0,4 kV – 0,4 ha. 
 

 
2.3. Detālplānojuma teritorijas pašreizējā izmantošana 
 

2.3.1. Zemes lietošanas veidi 
 
Lielākā detālplānojuma teritorijas daļa pēc esošā zemes lietošanas veida ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (64,39%), 12,26% aizņem meži, krūmāji – 8,3%, zem ēkām un pagalmiem atrodas 
0,9%, zem ūdeņiem – 0,15%, zem ceļiem – 0,12%, bet pārējās zemes aizņem 13,87% detālplānojuma 
teritorijas. 

Zemesgabals „Lociki” ir daļa no bijušās militārās bāzes Lociki lidlauka, tas orientēts 
dienvidrietumu – ziemeļaustrumu virzienā. Teritorijas vidusdaļā atrodas bijušā lidlauka skrejceļš, 
rietumu daļā – skrejceļam paralēls manevrēšanas ceļš, kuru ar skrejceļu savieno 6 manevrēšanas 
celiņi.  

Ņemot vērā, ka 1994.gadā lidlauka teritoriju pārstāja izmantot Krievijas Federācijas armijas 
gaisa spēki un kopš 2002.gada tā netika izmantota arī civilās aviācijas lidojumiem, detālplānojuma 
teritorijas austrumu daļā, teritorijā starp bijušo skrejceļu un galveno manevrēšanas ceļu, kā arī 
teritorijās ārpus bijušajiem pievedceļiem un būvēm vietām izveidojušās krūmu un koku puduru audzes 
(skatīt 2.attēlu 8.lapā un plānu „Detālplānojuma teritorijas pašreizējā izmantošana” Grafiskajā daļā). 
 

Ņemot vērā, ka detālplānojuma teritorija iespējams ir piesārņota ar naftas produktiem, tā 
apzināta kā potenciāli piesārņota vieta1, 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. 

Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 
normatīviem” nosaka, 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” 
veicama piesārņotās vietas izpēte un monitorings vai piesārņotās vietas sanācija. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 reģistrētā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas 
sistēmā ar Nr. 44748/1571. 
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2.attēls. Detālplānojuma teritorijas zemes lietošanas veidi1

                                                 
1 attēla izveidē izmantota Valsts zemes dienesta vienkāršotā topogrāfiskā karte (M 1:10 000) 
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2.3.2. Teritorijas esošā izmantošana 
 
Saskaņā ar lidlauka attīstības plānu un lidostas „Daugavpils” izveides koncepciju, 2007.gadā 

veikta virkne pasākumu, lai nodrošinātu vispārējās aviācijas lidlauka nodošanu ekspluatācijā: 
 

− veikta paralēlā maģistrālā 
manevrēšanas ceļa vienkāršotā 
renovācija 1000 m garumā un 
23 m platumā (pirmajā 
attīstības posmā vispārējās 
aviācijas lidojumu vajadzībām 
tiks izmantots kā skrejceļš), 
renovēts sānu manevrēšanas 
ceļa un gaisa kuģu stāvvietas 
segums; 

 
− lidlauka teritorijas daļa attīrīta 

no kokiem un krūmiem, 
atjaunots angārs; 

 
− izstrādāts lidlauka šķēršļu 

katalogs un lidlauka 
ekspluatācijas instrukcija; 

 

 
2.1.attēls.Paralēlais maģistrālais manevrēšanas ceļš, kas pirmajā attīstības 

fāzē tiks izmantots kā skrejceļš vispārējās aviācijas vajadzībām. 
 

− 03.12.2007. Civilās aviācijas aģentūra SIA „Daugavpils lidosta” izsniegusi vispārējās aviācijas 
lidlauka sertifikātu, kas dod tiesības lidlauka teritoriju izmantot vispārējās aviācijas lidojumiem 
dienas laikā, kā arī veikt aviācijas speciālos darbus. 

 
 

2.3.3. Esošais būvju un infrastruktūras tehniskais stāvoklis un izvietojums  
 
Esošais ēku, būvju un inženierinfrastruktūras tehniskais stāvoklis un pašreizējais izvietojums 

neatbilst kritērijiem, kas ļautu tās izmantot starptautiskas nozīmes lidlauka plānošanā. 
 

2.3.3.1. Skrejceļš 
Bijušās militārās bāzes Lociki lidlauka skrejceļš orientēts dienvidrietumu – ziemeļaustrumu 

virzienā. Pilns skrejceļa garums– 2300 metru, platums – 45 metri. Skrejceļa konstrukcija sastāv no 
monolīta betona plāksnēm, kas sadalītas ar termošuvēm.  

Šobrīd kopējā skrejceļa seguma virsmas defektācija ir lielāka par 75% (betona segums 
izdrupis, saplaisājis, saaugusi zāle). Iepriekš virs monolītbetona skrejceļa seguma atradušās lidlauka 
plāksnes, kas demontētas.  
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Bijušais skrejceļš bez 
būtiskiem rekonstrukcijas 
pasākumiem nav izmantojams 
civilās aviācijas lidojumiem. 
Jāveic rūpīga cietā seguma 
struktūras un pamatnes izpēte, lai 
noteiktu tā patieso stāvokli un 
optimālo rekonstrukcijas 
tehnoloģiju.  

Lidlauka attīstības 
pirmajā posmā vispārējās 
aviācijas lidojumu vajadzībām kā 
skrejceļš tiks izmantots 
paralēlais maģistrālais 
manevrēšanas ceļš. 
 

 

2.2.attēls. Bijušais skrejceļš 
2.3.3.2. Manevrēšanas teritorijas 
Bijušā lidlauka manevrēšanas ceļu struktūru veido seši 14 m plati manevrēšanas celiņi un 2000 

m garš un 46 m plats paralēlais maģistrālais manevrēšanas ceļš.  
2007.gadā renovēts sānu manevrēšanas ceļš un paralēlais maģistrālais manevrēšanas ceļš 1000 

m garumā un 23 m platumā, kas pirmajā lidlauka attīstības fāzē tiks izmantots kā skrejceļš vispārējās 
aviācijas vajadzībām. 

Pārējie bijušie manevrēšanas ceļi klāti ar armēta betona segumu (biezums 22 cm) un šobrīd ir 
ekspluatācijai nepiemērotā tehniskā stāvoklī (betona segums izdrupis, saplaisājis, saaugusi zāle). 

 
2.3.3.3. Perons  
Lidlauka perons izvietots paralēlā maģistrālā manevrēšanas ceļa vidusdaļā (ārpus 

detālplānojuma teritorijas), tā laukums ~60m x 400m, segums – betona plāksnes.  
Bijušā lidlauka perona seguma stāvoklis, plānojums un izvietojums nav savietojams ar 

nepieciešamo lidlauka infrastruktūru un perspektīvajām vajadzībām.  
Pirmajā lidlauka attīstības fāzē kā perons tiks izmantota teritorija esošā angāra tuvumā  

 
2.3.3.4. Ēkas un būves 
Detālplānojuma teritorijā atrodas vairākas ēkas - angārs ar nojumi (teritorijas DR daļā), 

ugunsdzēsības depo, lidostas tornis, meteoroloģiskā servisa ēka (teritorijas D daļā) un citas būves 
(tehnisko dienestu ēka, aeronavigācijas bāka VOR/DME u.c.).  
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2.3.3.5. Piekļūšanas nodrošinājums  
Piekļūšana detālplānojuma teritorijai iespējama no valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas 

robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) pa diviem šauriem, 
neapmierinošas kvalitātes piebraucamajiem ceļiem - pašvaldības ceļu/ielu un Muzeja ielu. 
 

2.3.3.6. Esošā inženierinfrastruktūra 
 
Elektroapgādes tīkli 
Lidlauka iekšējie elektroapgādes tīkli ir novecojuši un nav izmantojami perspektīvajā lidlauka 

energoapgādes sistēmā. 
 

Lietusūdeņu drenāža 
Esošā lietusūdeņu drenāžas sistēma sastāv no pazemes drenāžas tīkliem ar ūdens savākšanas 

kolektoriem, akām, teknēm un novadkanāliem.  
Lietus ūdens novadīšana no skrejceļa, manevrēšanas ceļiem un perona tiek īstenota pa 

caurulēm uz atvērtām notekām un Lociku ciema drenāžas grāvjiem.  
Daļa no ūdens novadīšanas caurulēm ir piesārņotas ar svešķermeņiem un lielākā daļa no tām 

nedarbojas. Drenāžas sistēmas attīrīšana nodrošinātu normālu lietus kanalizācijas sistēmas darbību un 
samazinātu gruntsūdeņu līmeni lidlauka teritorijā. 
 

Kanalizācija un ūdens apgāde 
Esošā kanalizācijas un ūdens apgādes sistēma neatbilst prasībām, kas nepieciešamas lidlauka 

attīstībai. Vienīgi meteoroloģiskā servisa ēka detālplānojuma teritorijā nodrošināta ar pietiekoša 
apjoma izsmeļamo kanalizācijas tvertni. 

 
Sakaru tīkli 
Līdz lidlauka teritorijai 2001.gadā izbūvēta jauna SIA „Lattelecom” sakaru līnija. 

detālplānojuma teritorijā izbūvēti vairāki sakaru kabeļi - līdz meteoroloģiskā servisa ēkai, līdz 
angāram un aeronavigācijas bākai VOR/DME (VAS „Latvijas Gaisa Satiksme” sakaru līnija). 

Uzskatāms, ka esošais sakaru kabeļu pievads ir pilnībā pietiekošs lidlauka pirmās attīstības 
fāzes vajadzībām. 

                                                 
3 attēls no „Latvijas reģionālo lidostu modernizācija. Daugavpils lidostas ģenerālās attīstības plāns”, AS „Ramboll”, 
2007.g. 

 
2.3.Meteoroloģiskā servisa ēka3 

 
2.4.Angārs un teritorija, kas pirmajā attīstības fāzē tiks 

izmantota kā perons 
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3. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA 
 
  

3.1. Naujenes pagasta teritorijas plānojumā noteiktā detālplānojuma teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana 

 
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”. 
 
 
3.2. Detālplānojuma teritorijai blakus esošo teritoriju patreizējā un plānotā 
(atļautā) izmantošana 
 

Detālplānojuma teritorijas rietumu daļas pierobežas teritorija ir daļa no bijušās militārās bāzes 
Lociki lidlauka un pēc esošā zemes izmantošanas veida ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 
meža zeme, bet Naujenes pagasta teritorijas plānojumā tās plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana 
noteikta kā „Satiksmes infrastruktūras teritorija”.  

Detālplānojuma teritorijas ziemeļrietumu stūrim blakus esošās mežu teritorijas un 
ziemeļaustrumu stūrim piekļaujošo meža un lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritoriju plānotā 
(atļautā) izmantošana Naujenes pagasta teritorijas plānojumā noteikta kā „Ražošanas, darījumu un 
tehnisko objektu apbūves teritorijas”. 

Pārējo detālplānojuma teritorijai blakus esošo zemesgabalu esošā un plānotā (atļautā) 
izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai mežsaimniecības teritorijas. Nelielā platībā 
detālplānojuma austrumu daļai piekļaujas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas (skatīt 
3.attēlu). 
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3.attēls. Naujenes pagasta teritorijas plānojumā noteiktā detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 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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3.3. Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
 

Detālplānojuma priekšlikumi, saskaņā ar darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, ietver 
priekšnosacījumu radīšanu lidlauka un ar to saistīto objektu pakāpeniskai projektēšanai un 
būvniecībai. 

Detālplānojuma ietvaros izstrādāta teritorijas funkcionālā zonējuma shēma, nosakot optimālu 
būvju, infrastruktūras un labiekārtojuma elementu apjomu un izvietojumu saskaņā ar lidlauka 
attīstības plānu, starptautiskās reģionālās lidostas „Daugavpils” izveides koncepciju un Naujenes 
pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

 
  

3.3.1. Satiksmes infrastruktūras teritorijas 
 
Naujenes pagasta teritorijas plānojumā detālplānojuma teritorijas lielākā daļa noteikta kā 

„Satiksmes infrastruktūras teritorijas”.  
Līdzekļu ieguldījumu optimizācijas nolūkā Naujenes pagasta teritorijas plānojumā noteikto 

Satiksmes infrastruktūras teritoriju lidlauka attīstības plāns paredz attīstīt vairākās fāzēs: 
 

Fāze Nr.1 - Teritorijas attīstība vispārējās aviācijas lidlauka izveidei   
2007.gadā veikta: 
- paralēlā maģistrālā manevrēšanas ceļa vienkāršotā renovācija 1000 m garumā un 23 m 

platumā. Renovētais paralēlais maģistrālais manevrēšanas ceļš pirmajā lidlauka attīstības 
fāzē kalpos kā skrejceļš vispārējās aviācijas vajadzībām. 

- atjaunots sānu manevrēšanas ceļš un angārs. 
- saņemts vispārējās aviācijas lidlauka sertifikāts. 
 
Fāze Nr.2 - Teritorijas attīstība starptautiskas reģionālās lidostas izveidei 
Galvenā attīstības fāzē laika posmā no 2008. – 2013.gadam: 
- pilnībā tiks atjaunots skrejceļš (garums ~2500 m, platums ~46 m) un centrālais 

manevrēšanas ceļš (garums ~360 m, platums ~18 m); 
- izbūvēts jauns perons; 
- būvēts termināla komplekss; 
- teritorija tiks nodrošināta ar inženiertehniskajiem tīkliem un būvēm un lidlauka 

infrastruktūras objektiem. 
 
Fāze Nr.3. Turpmākā attīstība un teritoriju paplašināšana 
Pēc 2013.gada palielinoties satiksmes kapacitātei, plānots: 
- atjaunot paralēlo maģistrālo manevrēšanas ceļu; 
- paplašināt termināla kompleksa teritoriju;  
- turpināt fāzē Nr.2 sāktās aktivitātes; 

 
Ņemot vērā lidlauka attīstības plānā ieteikto optimālo plānoto būvju un infrastruktūras 

izvietojumu, detālplānojuma priekšlikumi ietver Satiksmes infrastruktūras teritorijas dalījumu 
funkcionālajās zonās ar atšķirīgiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, paredzot: 

 
1) Satiksmes infrastruktūras teritorijas - manevrēšanas teritorijas (S1); 
2) Satiksmes infrastruktūras teritorijas - manevrēšanas, perona, termināla, loģistikas un 

tehniskās teritorijas (S2) 
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Satiksmes infrastruktūras teritorijas funkcionālo zonu robežas nav precīzi noteiktas, tās 
nepieciešamības gadījumā precizējamas turpmākajos attīstības projektos, būvprojektos un tehniskajos 
projektos. 

Ņemot vērā, ka lidlauka attīstības plāns nosaka teritorijas attīstību vairākās fāzēs un piedāvā 
alternatīvas būvju un nepieciešamās infrastruktūras izvietojumam, detālplānojuma Grafiskajā daļā nav 
attēlotas būves un lidlauka infrastruktūras objekti, tādejādi neradot šķēršļus teritorijas turpmākajai 
attīstībai.  

Detālplānojuma Paskaidrojuma rakstā ietverti attēli, kas shematiski ataino plānoto būvju un 
lidlauka infrastruktūras objektu izvietojumu, bet precīzas būvniecības vietas nosakāmas turpmākajos 
attīstības projektos, būvprojektos un tehniskajos projektos. 

 
 

3.3.1.1. Satiksmes infrastruktūras teritorijas - manevrēšanas teritorijas (S1) 
 
Detālplānojuma teritorijas centrālā daļa tiek paredzēta lidlauka satiksmes nodrošināšanai, 

veidojot manevrēšanas teritoriju — lidlauka daļu, kas nodrošinās gaisa kuģu pacelšanos, nosēšanos un 
manevrēšanu.  

Funkcionālajā zonā kā galvenie teritorijas izmantošanas veidi noteikti - skrejceļš, paralēlais 
maģistrālais manevrēšanas ceļš, manevrēšanas celiņi, kā arī citas būves un nepieciešamās 
infrastruktūras objekti. 

Plānoto manevrēšanas teritoriju shematisks attēlojums noslēguma attīstības fāzē (starptautiska 
reģionālā lidosta) sniegts 4.attēlā. Funkcionālās zonas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 
 
 

3.3.1.2. Satiksmes infrastruktūras teritorijas – manevrēšanas, perona, termināla, 
loģistikas un tehniskās teritorijas (S2) 

 
Satiksmes infrastruktūras teritorijas funkcionālajā zonā S2 galvenokārt jānodrošina pasažieru 

iekāpšana un izkāpšana, bagāžas un kravas iekraušana un izkraušana, gaisa kuģu stāvēšana un 
tehniskā apkope, kravu transportēšana, izvietošana un uzglabāšana, kā arī normatīvajiem aktiem 
atbilstošas inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu un lidlauka funkcionēšanai nepieciešamo būvju 
un objektu izvietošana 

Minēto mērķu sasniegšanai funkcionālajā zonā S2 kā galvenie teritorijas izmantošanas veidi 
noteikti - lidlauka manevrēšanas teritorija, perons, pasažieru termināla komplekss, autostāvvietas, 
loģistikas teritorija ar kravu peronu, aviācijas degvielas uzpildes rezervuārs, ugunsdzēsības stacija, kā 
arī citas būves, objekti un nepieciešamā infrastruktūra saskaņā ar detalizētajiem teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Funkcionālās zonas centrālajā daļā tiek rezervētas teritorijas termināla kompleksa un perona 
paplašināšanai, nosakot, ka sākotnējā lidlauka attīstības fāzē tās saglabājamas kā zaļās meža 
teritorijas. 

Plānotās manevrēšanas, perona, termināla, loģistikas un tehniskās teritorijas potenciālais būvju 
izvietojuma shematisks attēlojums attīstības fāzēs līdz 2010.gadam un pēc 2010.gada attēlots 5. un 5.a 
attēlos. 

Plānotās nojaucamās un saglabājamās būves attēlotas 5.1.attēlā. 
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5.1.attēls. Plānotās nojaucamās un saglabājamās būves 
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3.3.2. Ražošanas, darījumu un tehnisko objektu apbūves teritorijas 
 
Naujenes pagasta teritorijas plānojumā detālplānojuma ZA un A daļas noteiktas kā 

„Perspektīvā ražošanas, darījumu un tehnisko objektu apbūves teritorija”. 
Latgales reģiona attīstības aģentūras pasūtītajā un SIA „Konsorts” izstrādātajā pētījumā 

“Transporta un saistītie atbalsta pakalpojumi Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” detālplānojuma 
teritorijas austrumu daļa apzināta kā viena no potenciālajām un piemērotākajām teritorijām Latgales 
reģionā transporta un loģistikas projektu attīstībai.  

Detālplānojuma risinājumi saskaņā ar Naujenes pagasta teritorijas plānojumu un lidostas 
attīstības plānu minētajās teritorijās kā atļauto izmantošanu nosaka loģistikas teritorijas, kravu perona, 
kā arī citu būvju, objektu un nepieciešamās infrastruktūras izvietošanu, ar galveno mērķi nodrošināt 
kravu transportēšanu, izvietošanu un uzglabāšanu, bet atļauj arī citas izmantošanas saskaņā ar 
detalizētajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Ražošanas, darījumu un tehnisko objektu apbūves funkcionālā zona attēlota kartē 
„Detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” Grafiskajā daļā. 

 
 

3.4. Inženiertehniskais nodrošinājums 
 

Detālplānojuma teritoriju paredzēts nodrošināt ar visu veidu inženiertehniskās apgādes tīkliem 
(elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, lietus notekūdeņu 
novadīšanas sistēma u.c.), kā arī sakaru komunikācijām, navigācijas līdzekļiem, gaisa satiksmes 
vadību un meteoroloģiskajām iekārtām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 

3.4.1. Ūdensapgāde, kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija 
 

Ūdensapgāde  
Plānojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nodrošinājumu, ņemti vērā Daugavpils 

reģionālās vides pārvaldes 10.08.2007. sniegtie nosacījumi Nr.2.5.-21/2536 un Valsts aģentūras 
„Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils filiāles 27.07.2007. sniegtie nosacījumi Nr.20-178 
detālplānojuma izstrādei. 

Detālplānojuma izstrādes gaitā, ņemot vērā teritorijas plānotās attīstības specifiku un 
normatīvu prasības inženierkomunikāciju nodrošinājumam, izvērtēta iespēja ūdensapgādi nodrošināt 
no Lociku ciema ūdensapgādes sistēmas, kuras vajadzībām ierīkoti trīs ūdensapgādes urbumi, izbūvēts 
ūdenstornis un ūdensvadu sistēma 2,6 km garumā, veikta atdzelžošanas stacijas iekārtu nomaiņa un 
pārsūknēšanas stacijas modernizācija. 

Potenciālās pieslēguma vietas Lociku ciema ūdensapgādes sistēmai grafiski parādītas 6.attēlā 
(20.lapā).  

Lidlauka attīstības plānā kā ekonomiski un tehniskie pamatotākā piedāvāta lokālas 
ūdensapgādes sistēmas izbūve. Detālplānojuma risinājumi kā alternatīvu piedāvā rezervēt lokālās 
ūdensapgādes nodrošināšanu. 

Ūdensapgādes sistēmas tehniskais projekts izstrādājams atsevišķi, saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 

Kanalizācija  
Perspektīvajai kanalizācijas sistēmas nodrošināšanai iespējami divi konceptuāli risinājumi - 

pieslēgums Lociku ciema esošajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai autonomu bioloģisko 
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve.  
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Detālplānojuma izstrādes gaitā izvērtētas alternatīvu pozitīvie un negatīvie aspekti (skatīt 
1.tabulu). 

1.tabula. 
Pieslēgums Lociku ciema notekūdeņu savākšanas sistēmai 

pozitīvā puse negatīvā puse 
Ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir rekonstruētas un nodrošinās jaudu, 
kas spēs uzņemt lidlauka teritorijas sadzīves notekūdeņus. 
Netiks veidota jauna notekūdeņu novadīšanas vieta. 
Perspektīvā, palielinoties lidlauka teritorijā radītajam notekūdeņu apjomam, 
nebūs nepieciešamība izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises, vienīgi, 
pēc nepieciešamības, nomainot sūkņus sūknētavā. 
Nav nepieciešams operators notekūdeņu attīrīšanas ietaišu apkalpošanai. 

Naujenes pagasta 
pašvaldība noteiks 
notekūdeņu savākšanas 
tarifu. 

Lokālās notekūdeņu attīrīšanas ietaises 
pozitīvā puse negatīvā puse 

Neatkarība no iespējamiem 
ciema centralizētās 
notekūdeņu savākšanas 
sistēmas darbības 
traucējumiem vai bojājumiem. 

Tiek radīta jauna attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta, kas potenciāli var 
radīt vides piesārņojumu. 

Koncentrēts sadzīves notekūdens, kuru galvenokārt radīs lidlauka 
darbinieki un apmeklētāji (tualete). Rūpnieciski izgatavotās lokālās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārsvarā paredzētas sadzīves 
notekūdeņiem, kuru koncentrācija ir krietni zemāka kā notekūdenim, 
kurš plūst tikai no tualetēm. 
Liela notekūdens plūsmas nevienmērība pie maziem apjomiem, kas var 
radīt problēmas pie lokālo attīrīšanas iekārtu darbības regulēšanas. 
Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs radīto dūņu utilizācija. 
Paplašinoties lidlaukam, palielināsies radīto notekūdeņu apjoms, kā 
rezultātā būs nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas ietaišu jaudas 
palielināšana, kas prasa papildus teritoriju un kapitālieguldījumus.  
Attīrīšanas iekārtu darbības traucējumu gadījumā, iespējama smaka to 
apkārtnē. 

 

Ekspluatācijas izmaksas (reaģenti, elektroenerģija, apkalpes operators, 
utt.) 

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.  

Pieslēgums ciema centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai un sadzīves notekūdeņu 
novadīšanas vieta shematiski parādīta 6.attēlā. Pieslēguma Lociku ciema kanalizācijas sistēmai vai 
lokālo notekūdeņu attīrīšanas ietaišu tehniskais projekts izstrādājams atsevišķi, saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām. 

 
Lietus ūdens kanalizācija 
Lietus ūdeņu novadīšanai perspektīvā nepieciešama esošās drenāžas sistēmas modernizācija. 

Lai sasniegtu optimālu risinājumu, nepieciešama detalizēta drenāžas modelēšana un tehniskā projekta 
izstrāde. 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. 



Lociki



Lociki
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3.4.2. Elektroapgāde 
 
Elektroapgādes plānošanā ņemti vērā AS „Latvenergo” Sadales tīkla Austrumu reģiona 

12.07.2007. sniegtie nosacījumi detālplānojuma izstrādei.  
Lai nodrošinātu likumdošanā noteiktās energoapgādes prasības, līdz detālplānojuma teritorijai 

pašvaldības ceļu sarkanajās līnijās no divām pusēm plānota elektrolīniju izbūve no esošās, valsts 
galvenajam autoceļam A13 paralēlās 20kV gaisvadu elektrolīnijas. Nepieciešams izbūvēt jaunas 
transformatoru apakšstacijas, jaunas kabeļu trases un iekšējos energosadales punktus.   

Plānotās elektrolīnijas līdz detālplānojuma teritorijai shematiski parādītas 7.attēlā.  
Papildus galvenajai elektroenerģijas apgādei jāierīko sekundārs elektroenerģijas avots (ārkārtas 

gadījumiem) lidostas vadības tornim un gaisa satiksmes kontroles iekārtām, kā arī meteoroloģiskajam 
aprīkojumam.  

Papildus augstākminētajiem elektroenerģijas avotiem vēlams uzstādīt atbilstošu aparatūru, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu elektroapgādi komunikāciju telpām un vienlaicīgi ar dīzeļģeneratoru 
nodrošinātu tūlītēju pārslēgšanu no galvenās elektroapgādes uz sekundāro. Ārkārtas elektrobarošana 
jānodrošina arī meteoroloģiskajam aprīkojumam, skrejceļa apgaismojumam un citām iekārtām un 
būvēm. 

Lai turpmākajās lidlauka attīstības fāzēs nodrošinātu teritoriju ar papildus jaudu, tālākā 
perspektīvā iespējama elektropārvades līniju izbūve no plānotās 110 kV apakšstacijas Vecstropos. 

Elektrotīklu un alternatīvo elektroenerģijas avotu tehniskie projekti izstrādājami atsevišķi, 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un AS „Latvenergo” Sadales tīkla Austrumu reģiona 
projektēšanas uzdevumu. 
 

3.4.3. Siltumapgāde 
 

Ņemot vērā, ka detālplānojuma teritorijā nav nodrošināta vienota siltumapgādes sistēma, 
uzskatāms, ka katrai plānotajai būvei pēc nepieciešamības apkures jautājums jārisina individuāli. 

Kā alternatīvs apkures sistēmas nodrošinājums jāizvērtē pieslēgšanās iespēja esošai katlumājai 
Lociku ciemā, kurā uzstādīts 2 MW malkas apkures katls un 4 MW ogļu katls, un kas atrodas 
salīdzinoši nelielā attālumā no detālplānojuma teritorijas austrumu daļas (aptuvenais izbūvējamo tīklu 
garums - 1000 m). Alternatīvas priekšrocība ir iespēja iegūt centralizētu siltuma un karstā ūdens 
apgādes sistēmu, savukārt būtiskākais trūkums - lieli sākotnējie kapitālieguldījumi un salīdzinoši 
augstie siltumapgādes tarifi. 

Siltumapgādes nodrošinājuma tehniskie projekti izstrādājami atsevišķi, saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām. 
 

3.4.4. Gāzes apgāde 
 
Gāzes apgādes plānošanā tika ņemti vērā AS „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļas 

26.07.2007. nosacījumi Nr.14-2/2161 detālplānojuma izstrādei. 
Saskaņā ar AS „Latvijas Gāze“ sniegto informāciju, perspektīvā plānota gāzes vada izbūve līdz 

Lociku ciemam gar valsts galveno autoceļu A13. Detālplānojuma risinājumi paredz perspektīvā vidējā 
spiediena sadales gāzesvada novietni projektējamo ielu sarkanajās līnijās atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, kā arī paredz iespēju pēc nepieciešamības vidēja spiediena gāzes pievadu izbūvēt katram 
objektam atsevišķi. Plānotie gāzesvadi līdz detālplānojuma teritorijai shematiski parādīti 7.attēlā. 

Gāzes apgādes tehniskais projekts izstrādājams atsevišķi, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 
un AS „Latvijas Gāze” tehniskajiem noteikumiem. 

Detālplānojums rezervē iespēju teritorijā izbūvēt sašķidrinātās naftas gāzes virszemes vai 
pazemes gāzes tvertnes un gāzesvadus, saskaņā ar atsevišķi izstrādātu tehnisko projektu. 



Lociki
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3.4.5. Sakaru komunikācijas, navigācijas līdzekļi, gaisa satiksmes vadība un 
meteoroloģiskās iekārtas. 
 

Sakaru līnijas 
Līdz detālplānojuma teritorijai izbūvēta SIA „Lattelecom” sakaru līnija. Ddetālplānojuma 

teritorijā izbūvēti vājstrāvu kabeļi līdz meteostacijai, angāram un līdz aeronavigācijas bākai 
VOR/DME (VAS „Latvijas Gaisa Satiksme” sakaru līnija).  

Uzskatāms, ka esošais sakaru kabeļu nodrošinājums ir pietiekošs lidlauka sākotnējās 
ekspluatācijas vajadzībām.  

Izbūvējot elektrotīklu kanalizāciju sistēmu, tam paralēli ieteicams paredzēt arī datu kabeļu 
izbūvi. 

Komunikāciju nodrošinājuma tehniskie projekti izstrādājami atsevišķi, saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām.  

 
Navigācijas līdzekļi 
Atbildīgais pakalpojumu sniedzējs telekomunikāciju un navigācijas pakalpojumu jomā 

Latvijas gaisa telpā ir VAS „Latvijas Gaisa Satiksme”. 1994.gadā detālplānojuma teritorijas austrumu 
daļā uzstādīta ļoti augstas frekvences vienvirziena radiopārraides un attāluma mērīšanas ierīce 
(aeronavigācijas bāka VOR/DME), kura tiek un tiks izmantota.  

Turpmākajās lidlauka attīstības fāzēs precīzās nosēšanās nodrošinājuma aprīkojuma tehniskais 
projekts izstrādājams atsevišķi, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lidostas attīstības plānu un VAS 
„Latvijas Gaisa Satiksme” nosacījumiem. 

 
Gaisa satiksmes vadība 
Ņemot vērā, ka esošais vadības tornis neatbilst Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas 

prasībām, nepieciešams izbūvēt jaunu satiksmes vadības torni, izvērtējot lidostas attīstības plānā 
piedāvātās alternatīvas un turpmākajā plānošanas procesā precizējot tā atrašanās vietu.  

Gaisa satiksmes vadības servisa nodrošināšana veicama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
 
Meteoroloģiskās iekārtas 
Aviācijas meteoroloģija nodrošināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā, 

izstrādājot atsevišķus tehniskos projektus un saskaņā ar VA „Civilās aviācijas aģentūra”, VAS 
„Latvijas Gaisa Satiksme” un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras noteikumiem. 
 
 

3.4.6. Ugunsdrošības nodrošinājums 
 

Detālplānojuma teritorijā nepieciešams nodrošināt ugunsdrošības noteikumus, ņemot vērā 
lidlauka ugunsdrošības kategoriju un normatīvo aktu prasības.  

Sākotnējā lidlauka attīstības fāzē, ugunsdrošības prasības nodrošināmas, izmantojot esošo 
ugunsdzēsības rezervuāru un pārnēsājamus ugunsdzēšanas balonus. 

Detālplānojuma risinājumi paredz, ka perspektīvā ugunsdzēsēju depo izvietojams Satiksmes 
infrastruktūras teritorijas funkcionālajā zonā (S2) detālplānojuma teritorijas DA daļā (skatīt 5.attēlu 
17.lapā). 

Detalizēts ugunsdrošības nodrošinājums jāparedz atsevišķi izstrādātos tehniskajos projektos. 
 
 
 
 



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

SIA “Reģionālie projekti” 27

3.5. Transporta organizācija  
 

Piekļūšana detālplānojuma teritorijai paredzēta pa trim esošajiem pašvaldības ceļiem/ielām, 
kas pieslēdzas valsts galvenajam autoceļam A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils 
- Lietuvas robeža (Medumi), kurš veido tālāku sasaisti ar valsts galveno autoceļu A6 Rīga - 
Daugavpils - Krāslava- Baltkrievijas robeža (Paternieki).  

Lai nodrošinātu piekļuvi plānotajai Ražošanas, darījumu un tehnisko objektu apbūves 
teritorijai detālplānojuma teritorijas austrumu daļā, detālplānojuma risinājumi piedāvā izmantot esošos 
pašvaldības ceļus (paredzot to rekonstrukciju) uz dienvidiem no detālplānojuma teritorijas. 

Plānotā detālplānojuma teritorijas transporta organizācija shematiski parādīta 8.attēlā.  
Detālplānojuma teritorijas iekšējie ceļi un laukumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

projektējami un būvējami saskaņā ar tehniskajiem projektiem pēc detālplānojuma apstiprināšanas.  
Ceļu rekomendējošos šķērsprofilus un raksturojošos parametrus skatīt Grafiskajā daļā. 

 
 
3.6. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemju transformācija 
 

Detālplānojuma teritorijā lauksaimniecībā izmantojamā zeme transformējama 20.07.2004. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē 
par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas” un Naujenes 
pagasta teritorijas plānojumā noteiktajā kārtībā. 

Meža zeme transformējama 28.09.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.806 „Meža zemes 
transformācijas noteikumi” un Naujenes pagasta teritorijas plānojumā noteiktajā kārtībā. 
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