
  

                                                                              
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
                                                                                

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

L Ē M U M S 
Daugavpilī 

 

 

2020.gada 30.janvārī 
          

             Nr. 1943 
             Protokols Nr.83., 12.&                                             

 
 

 

 
Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai pirmās 

redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu 
________________________________________________________________________________ 

 

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu Nr.1905 
“Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai pirmās 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, tika 
uzsākta lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai (turpmāk  - 

Lokālplānojums) publiskā apspriešana. Tika novērots, ka Lokālplānojums izsauc rezonansi 
sociālajos tīklos. 2020.gada 22.janvārī notika publiskā apspriede, savu dalību kurā ar 
parakstu apstiprināja vairāk kā 40 interesenti. Apspriedes laikā uzstājās vairāki pasākuma 

dalībnieki, lai paustu savu, galvenokārt negatīvu, viedokli un uzdotu savus jautājumus. 
Kritiku izpelnījās pārsvarā pašreizējā situācija lokālplānojuma teritorijā, kur pašlaik notiek 
militārās apmācības. Tomēr uz šodienu Attīstības pārvalde saņēma tikai 7 iesniegumus. 
Ņemot vērā ierosinājumu un iebildumu saturu, kas ir saņemti jau pašreizējā publiskās 

apspriešanas posmā, var secināt, ka aktuālo Lokālplānojuma redakciju nevarēs virzīt 
apstiprināšanai, vismaz bez būtiskām izmaiņām. Normatīvo aktu kontekstā tas nozīmē, ka 
būs jāorganizē vēl viena Lokālplānojuma publiskā apspriešana.  

Ņemot vērā minēto, publiskās apspriešanas termiņa pagarināšana un otrās ieplānotās 
apspriedes atcelšana šajā dokumenta izstrādes posmā varētu palielināt sabiedriskās 
apspriešanas procesa produktivitāti. Tas nodrošinātu pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību, 
dodot iespēju lielākam cilvēku skaitam izmantot savas tiesības izteikt savu viedokli, kā arī 

ierosinātu konstruktīvu dialogu starp sabiedrību un ieceres ierosinātāju, veicinot sniegt 
konkrētus priekšlikumus, paskaidrojumus un pamatotus iebildumus. 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 82.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu 
Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu,   

Daugavpils novada dome, balsojot ar 14 balsīm par (Jānis Belkovskis, Andrejs Bruns, 
Jevgeņijs Gridasovs, Viktors Kalāns, Arvīds Kucins, Jānis Kudiņš, Juris Livčāns, Aleksejs 



Mackevičs, Guntars Melnis, Vjačeslavs Moskaļenko, Olesja Ņikitina, Aivars Rasčevskis, 

Aleksandrs Sibircevs, Ilmārs Skuķis), pret – 1 (Jānis Vagalis), atturas – nav, nolemj: 
  
1. Pagarināt lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu 

2012.-2023.gadam, plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči”, Daugavpils novada 

teritorijai (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 
006 0005, 4494 006 0006, 4494 006 0003, 4494 005 0287, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 
4468 007 0139) pirmās redakcijas (turpmāk – Lokālplānojums) publiskās apspriešanas 

termiņu līdz 2020.gada 24.februārim. 
 
2.  Atcelt publiskās apspriešanas sabiedrisko apspriedi 2020.gada 4.februārī. 
 

3. Kārtējās Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz 
vienu sabiedrisko apspriedi. 

 

4. Paziņojumu par Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu 
publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Daugavpils novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv . 

 

 
 
Daugavpils novada domes  

priekšsēdētājs        A.Kucins 

 

 

 

 


