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AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS/ VALSTS AIZSARDZĪBAS MILITĀRO OBJEKTU UN IEPIRKUMU CENTRA/NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU 
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM, IEROSINĀJUMIEM UN KOMENTĀRIEM, KAS SAŅEMTI NO IEDZĪVOTĀJIEM LOKĀLPLĀNOJUMA 

PLĀNOTĀ MILITĀRĀ POLIGONA “MEŽA MACKEVIČI” TERITORIJAI DAUGAVPILS NOVADĀ 
 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ (09.01.2020.-24.02.2020.) 

 
Nr.p.k. Iebilduma/ 

priekšlikuma 
iesniegšanas 

datums 

Iebilduma/ 
priekšlikuma 
iesniedzējs 

Iebilduma/priekšlikuma būtība Aizsardzības ministrijas/ Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 
centra/Nacionālo bruņoto spēku skaidrojums 

Elektroniski iesniegtās vēstules (planojam.novadu@dnd.lv) 

1.  09.01.2020.  Fiziskā persona 1. Tas negatīvi ietekmēs tūrisma 

attīstību, īpaši lauku tūrisma attīstību. 

2. Samazināsies mūsu īpašuma zemes 

vērtība.   

3. Būs liels troksnis.  

4. Tiks ierobežota  iespēja izmantot 

meža resursus.  

5. Mūsu drošība? (Gadījums, kad 

bija cietuši iedzīvotāji pie Ādažu 

poligona) Vajadzētu saskaņot šo 

jautājumu arī ar Daugavpils pilsētas 

domi, jo poligons atradīsies blakus 

pilsētai. 

1.-2.punkts. 
Jautājumi nav Aizsardzības ministrijas kompetencē. 
 
3.punkts 
Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
 
4.-5.punkts. 
Militāro poligonu “Meža Mackeviči” paredzēts izmantot kā treniņu/mācību vietu, 
kurā karavīri un zemessargi trenē/uzlabo savas prasmes un spējas. Militāro mācību 
norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek ievērotas ļoti stingras drošības prasības. 
Drošības apsvērumu dēļ militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā poligona 
teritorijā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus. Vēršam uzmanību, ka poligons 
“Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā 
laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās 
tiek apzīmētas ar brīdinājuma zīmēm. 
 
Daugavpils pilsētas domei tika pieprasīts sniegt nosacījumus lokālplānojuma izstrādei, 
kā arī no pilsētas domes ir saņemts atzinums par izstrādāto lokālplānojuma 
1.redakciju.  

2. 21.01.2020. Fiziskā persona Gribu mieru un klusumu. 

Negribu dzirdēt šāvienu skaņas! 

Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
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3.  Fiziskā persona Pret! Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas valsts 
aizsardzības funkciju veikšanai. Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par 
Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 7.maija rīkojumu Nr.210) doto 
uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija turpina Zemessardzes infrastruktūras 
pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību ("Lāčusils", "Meža Mackeviči", 
"Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju attīstību. 

4.  23.01.2020. Juridiskā persona 1.Nepieļaut TSA3 zonas pārkvalifikāciju 

uz pastāvīgi slēgto gaisa telpas zonu; 

2.Neierobežot gaisa telpas izmatošanu; 

3.Pieņemt lēmumu nemainīt 

Daugavpils novada teritorijas 

plānojumā militārā poligona 

paplašināšanai nepieciešamās zemes 

vienības statusu; 

4.Veikt ietekmes uz vidi novērtējumu 

teritorijai. 

1.-2.punkts. 
Zonas militārās aviācijas lidojumiem zemā augstumā saistībā ar militārā poligona 
“Meža Mackeviči ” izmantošanu nav paredzēts mainīt, tās ir noteiktas: 
https://www.mil.lv/lv/par-mums/par-nbs/tavai-drosibai/drosiba-gaisa-
telpa/militaras-aviacijas-zemie-lidojumi-latvijas. Latvijas gaisa telpā ir aizliegts veikt 
zemos lidojumus ārpus zemo lidojumu zonas un ilgāk par trīs stundām, kā arī 
brīvdienās un valsts noteiktās svētku dienās un laika apstākļos, kas ir nepiemēroti 
gaisa kuģu vizuālo lidojumu veikšanai. Zemos lidojumus aizliegts veikt virs valsts 
teritorijas sauszemes (izņemot Nacionālo bruņoto spēku poligonus) laikposmā no 1. 
marta līdz 1. maijam un apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 5 000 iedzīvotāju, kā 
arī lidlaukiem un lidlauku satiksmes zonām. 
Saistībā ar TSA3 zonu informējam, ka tā ir veidota atbilstoši ES tiesību aktos 
noteiktajiem elastīgas gaisa telpas izmantošanas (Flexible Use of Airspace) principiem 
kā īslaicīgi norobežota zona, kas nav pastāvīgi aktīva. TSA3 zona tika izveidota ar mērķi 
primāri nodrošināt iespējas uzturēt kvalifikāciju NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā 
iesaistītajām vienībām un lidotājiem, kas ikdienā veic Latvijas gaisa telpas aizsardzības 
uzdevumus. Ņemot vērā faktisko TSA3 zonas izmantošanas intensitāti, informējam, 
ka pašlaik nav nepieciešams un nav paredzēts TSA3 zonu pārkvalificēt uz pastāvīgi 
aktīvu zonu militārās aviācijas treniņlidojumiem. Tomēr jāņem vērā, ka laikā, kad TSA3 
zona ir aktivizēta, civilo gaisa kuģu, t.sk. mazās aviācijas un sportistu lidojumi īslaicīgi 
tiek ierobežoti lidojumu drošības nolūkos, jo daļa no TSA3 zonas atrodas 
nekontrolējamā gaisa telpā, kurā netiek nodrošināti gaisa satiksmes vadības 
pakalpojumi. TSA3 zonas apakšējā vertikālā robeža sākas no 2500 pēdām, kas attiecīgi 
dod iespēju mazajai aviācijai un sportistiem izmantot to gaisa telpas daļu, kas atrodas 
zem TSA3 zonas. 
Ņemot vērā, ka aviācijas svētku, šovu un sacensību lidojumu norise reglamentē 
Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumi Nr.819 “Noteikumi par atļaujas 
izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un norisei un aviācijas skates organizēšanas 
un norises kārtību”, uzskatam, ka minēto civilo aviācijas pasākumu norisi ir iespējams 
savlaicīgi saskaņot ar Nacionālo bruņoto spēku plānotajiem pasākumiem militārajā 
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poligonā, tādējādi nodrošinot gan sabiedrības, gan Nacionālo bruņoto spēku 
vajadzības. 
 
3.punkts. 
Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tika izstrādāts lokālplānojums, ir 
militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 
 
4.punkts. 
Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta sesto daļu, tiek noteikti 
izņēmumi, uz kuriem likuma noteikumi neattiecas. Attiecīgi izņēmumi attiecas uz: 

1) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar valsts aizsardzību; 
2) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar ārkārtas situācijām; 
3) plānošanas dokumentiem finanšu vai budžeta jomā. 

Tā kā lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai izstrādes 
mērķis ir saistīts tikai ar valsts aizsardzību, tad stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums lokālplānojumam nav jāveic. 

5. 24.01.2020. Fiziskā persona Vajag attīstīt nelielus poligonus 
(Skrunda, Jūrmalciems, Šķēdes, 
Lāčusils) nevis “Meža Mackeviči” 

Atbilstoši Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem visā 
Latvijas teritorijā ir plānots izveidot un attīstīt četrus reģionālā līmeņa militāro mācību 
poligonus. Šobrīd lielākā daļa apmācību notiek Ādažu militārajā poligonā, kas, lai gan 
tika paplašināts, nespēj nodrošināt nepieciešamo apmācību skaitu dēļ tā noslodzes. 
Lai nodrošinātu nepieciešamo militāro apmācību, tiek veidoti/ paplašināti militārie 
poligoni arī Vidzemē, Latgalē un Kurzemē. Poligoni tiek veidoti teritorijās, kurās jau 
vēsturiski ir atradušies militārie poligoni. Pēc visu ieplānoto militāro apmācību 
poligonu izveides apmācību process tiks vienmērīgi sadalīts visā Latvijas teritorijā, 
nodrošinot atbilstošu apmācību infrastruktūru iespējami tuvāk Nacionālo bruņoto 
spēku vienībām. Visu militāro poligonu teritorijas lielums tiek noteikts atkarībā no 
attiecīgajā poligonā veicamo apmācību specifikas, t. sk. ņemot vērā nepieciešamās 
drošības zonas. 
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Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas.  
Militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijas lielums ir noteikts, pamatojoties uz 
poligonā veicamo apmācību specifiku un infrastruktūras novietojumu, t. sk. ņemot 
vērā nepieciešamās drošības zonas. Poligons ir paplašināts apkārt jau vēsturiski 
esošam militāram objektam (nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4494 006 
0003). 

6. 29.01.2020. Fiziskā persona 1.Atbrīvot vismaz tos īpašumus, kas 
robežojās ar poligonu un atrodas 
noteiktā attālumā no poligona robežas  
no nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas; 
2.Izstrādāt projektu  kopējas ūdens 
noteces sistēmas sakārtošanai; 

1.punkts. 
Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšana nav Aizsardzības ministrijas 
kompetences jautājums. 
 
2.punkts. 
Lai nepasliktinātu gruntsūdeņu stāvokli poligonam blakus esošajos nekustamajos 
īpašumos, virszemes ūdeņu novadīšanas risinājumi tiks izstrādāti būvprojekta 
izstrādes ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

7. 31.01.2020. Fiziskā persona Kategoriski pret! Negribam nonākt  
zem militāro šāvienu no gaisa, vai no 
zemes. 

Militāro poligonu “Meža Mackeviči” paredzēts izmantot kā treniņu/mācību vietu, 

kurā karavīri un zemessargi trenē/uzlabo savas prasmes un spējas. Militāro mācību 

norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek ievērotas ļoti stingras drošības prasības. 

Drošības apsvērumu dēļ militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā poligona 

teritorijā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus. Vēršam uzmanību, ka poligons 

“Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas apmeklētājiem nav brīvi pieejams 

jebkurā laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās nepiederošas personas nedrīkst 

atrasties, un tās tiek apzīmētas ar brīdinājuma zīmēm. 

8. 01.02.2020. Fiziskā persona Kategoriski pret poligonu! Gribam 
dzīvot mierīgi! 

Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 

9. 01.02.2020. Fiziskā persona Kategoriski pret! Pārāk daudz trokšņa. 

10. 01.02.2020. Fiziskā persona Pret! Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas valsts 
aizsardzības funkciju veikšanai. Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par 
Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojumu Nr.210) doto 
uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija turpina Zemessardzes infrastruktūras 
pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību ("Lāčusils", "Meža Mackeviči", 
"Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju attīstību. 

11. 01.02.2020. Fiziskā persona Pret! 

12. 02.02.2020. Fiziskā persona Pret poligona paplašināšanu. Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
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 Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tika izstrādāts lokālplānojums, ir 
militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 

13. 23.01.2020. Fiziskā persona Var atļaut ne vairāk kā 200 hektāru 
poligona vajadzībām, kurā var labi 
apmācīt zemessargus. Bāzei jāmeklē 
cita vieta, ar zemākām izmaksām un 
tādā teritorijā, kur pēc iespējas mazāk 
vajadzētu izpostīt mēžu. Kā arī 
attālumam no Daugavpils jābūt ne 
mazākam par 30 kilometriem. 

Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona  vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tika izstrādāts lokālplānojums, ir 
militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 

14.  

15. 03.02.2020. Fiziskā persona Negribu, lai notika meža ciršana. Mežu teritorijas tiks izcirstas tikai tādā apmērā, lai tajās izveidotu nepieciešamo 
militāro infrastruktūru, t.i., būvniecības vajadzībām un drošības prasību 
nodrošināšanai. Poligona teritorijā tiks saglabāta lielākā daļa mežu platības, kas 
nodrošina aizsargbarjeru pret troksni un veido drošības zonu. Papildus mežu platības 
tiek izmantotas apmācībām – taktiskajiem vingrinājumiem.  
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs kā Aizsardzības ministrijas 
valdījumā esošo mežu teritoriju apsaimniekotājs mežu teritorijas apsaimnieko 
atbilstoši Meža likumam un uz tā pamata izdoto tiesību aktu prasībām. Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā ir nodarbināti gan 
mežsaimniecības, gan meliorācijas speciālisti, kas veic regulāru mežu un meliorācijas 
sistēmu apsekošanu, novērtēšanu un ja neieciešams, organizē meža stādīšanu,  
vajadzīgos apsaimniekošanas pasākumus, piemēram, grāvju pārtīrīšanu, bebru 
aizsprostu likvidēšanu, kā arī mežaudžu kopšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

16. 03.02.2020. Fiziskā persona Pret! Trokšņi traucēs putnu 
ligzdošanai. Cietīs mežs. 

Mežu teritorijas tiks izcirstas tikai tādā apmērā, lai tajās izveidotu nepieciešamo 
militāro infrastruktūru, t.i., būvniecības vajadzībām un drošības prasību 
nodrošināšanai. Poligona teritorijā tiks saglabāta lielākā daļa mežu platības, kas 
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nodrošina aizsargbarjeru pret troksni un veido drošības zonu. Papildus mežu platības 
tiek izmantotas apmācībām – taktiskajiem vingrinājumiem.  
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs kā Aizsardzības ministrijas 
valdījumā esošo mežu teritoriju apsaimniekotājs mežu teritorijas apsaimnieko 
atbilstoši Meža likumam un uz tā pamata izdoto tiesību aktu prasībām. Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā ir nodarbināti gan 
mežsaimniecības, gan meliorācijas speciālisti, kas veic regulāru mežu un meliorācijas 
sistēmu apsekošanu, novērtēšanu un ja neieciešams, organizē meža stādīšanu, 
vajadzīgos apsaimniekošanas pasākumus, piemēram, grāvju pārtīrīšanu, bebru 
aizsprostu likvidēšanu, kā arī mežaudžu kopšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 

17. 03.02.2020. Fiziskā persona Kategoriski pret! Pārāk daudz trokšņa. Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 

18. 04.02.2020. Fiziskā persona Pret poligonu! Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas valsts 
aizsardzības funkciju veikšanai. Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par 
Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210) doto 
uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija turpina Zemessardzes infrastruktūras 
pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību ("Lāčusils", "Meža Mackeviči", 
"Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju attīstību. 

19. 04.02.2020. Fiziskā persona 1.Traucē pastāvīgie trokšņi; 
2.Nevar sēņot un ogot; 
3.Militārā tehnika biedē vietējos 
iedzīvotājus. 

1.punkts. 
Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
2.-3.punkts. 
Militāro poligonu “Meža Mackeviči” paredzēts izmantot kā treniņu/mācību vietu, 
kurā karavīri un zemessargi trenē/uzlabo savas prasmes un spējas. Militāro mācību 
norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek ievērotas ļoti stingras drošības prasības. 
Drošības apsvērumu dēļ militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā poligona 
teritorijā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus. Vēršam uzmanību, ka poligons 
“Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā 
laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās 
tiek apzīmētas ar brīdinājuma zīmēm. 
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20. 04.02.2020. Fiziskā persona Pret poligonu! Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas valsts 
aizsardzības funkciju veikšanai. Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par 
Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210) doto 
uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija turpina Zemessardzes infrastruktūras 
pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību ("Lāčusils", "Meža Mackeviči", 
"Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju attīstību. 

21. 04.02.2020. Fiziskā persona 1.Mēs esam pret ceļu pārvietošanās 
ierobežojumiem; 
2.Negribam, lai notiktu nelaimes 
gadījums militāristu kļūdas dēļ; 
3.Negribam, lai mājdzīvnieki būtu 
ietekmēti ar trokšņiem; 
4.Kur ir garantija, ka mācību laikā 
kļūdaini kāds lādiņš neuzkrīt uz kādas 
no ēkām? 
5.Kas par to nesīs atbildību? 
6.Kas maksās kompensāciju par postu? 
7.Kurš būs tas varenais, kurš atgriezīs 
atpakaļ bojā gājušos? 

1.-2.punkts. 
Visam poligonam apkārt žogu nav paredzēts uzstādīt, tomēr drošības apsvērumu dēļ 
militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā noteiktie pārvietošanās 
ierobežojumi pa poligona teritoriju. Vēršam uzmanību, ka poligons “Meža Mackeviči” 
ir militārs objekts, un tas apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā laikā – ir noteiktas 
teritorijas, kurās nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās tiek apzīmētas ar 
brīdinājuma zīmēm. 
 
3.punkts. 
Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
4.-7. punkts. 
Militāro poligonu “Meža Mackeviči” paredzēts izmantot kā treniņu/mācību vietu, 
kurā karavīri un zemessargi trenē/uzlabo savas prasmes un spējas. Militāro mācību 
norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek ievērotas ļoti stingras drošības prasības. 
Drošības apsvērumu dēļ militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā poligona 
teritorijā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus.  
 
Gadījumā, ja privātīpašumam ir nodarīti zaudējumi Aizsardzības ministrijas vai 
Nacionālo bruņoto spēku rīcības rezultātā, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumam privātpersonām ir tiesības vērsties Aizsardzības 
ministrijā ar pamatotu iesniegumu materiālu kompensāciju saņemšanai. Aizsardzības 
ministrijā ir izveidota speciāla komisija šādu iesniegumu izskatīšanai. Privātpersona ar 
pamatotu iesniegumu var vērsties arī tuvākajā Zemessardzes bataljonā, kas šo 
iesniegumu pārsūtīs Aizsardzības ministrijas komisijai. 
 
Papildus, veicot paplašinātā poligona labiekārtošanas darbus, ir plānots radīt jaunas 
darba vietas vietējiem iedzīvotājiem (pēdējos divos gados Latgalē jau ir izveidotas 300 
jaunas darba vietas ne tikai karavīriem, bet arī civilajiem darbiniekiem), veikt ceļu 
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rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi, kas atvieglos ikdienu vietējiem 
zemniekiem. Ir paredzēts arī sakārtot meža meliorācijas sistēmu, ļaujot 
mežsaimniekiem palielināt kokmateriāla kvalitāti. 
Infrastruktūras attīstība, tajā skaitā tās tālāka apsaimniekošana, ir papildu darba vietu 
radīšana novada iedzīvotājiem. 

22. 05.02.2020. Fiziskā persona 1.Pret! Poligons paaugstinās draudus 
tuvāko mežu apmeklējumam; 
2.traucēs lidostas attīstību Locikos; 
3.kaitē meža iemītniekiem, 
dzīvniekiem un putniem; 
4.Poligona paplašināšana palielinās 
militārās tehnikas pārvietošanās 
intensitāti pa novada ceļiem, kas 
izraisīs autovadītāju un gājēju 
bīstamību. 

1.punkts. 
Militāro poligonu “Meža Mackeviči” paredzēts izmantot kā treniņu/mācību vietu, 
kurā karavīri un zemessargi trenē/uzlabo savas prasmes un spējas. Militāro mācību 
norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek ievērotas ļoti stingras drošības prasības. 
Drošības apsvērumu dēļ militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā poligona 
teritorijā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus. Vēršam uzmanību, ka poligons 
“Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā 
laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās 
tiek apzīmētas ar brīdinājuma zīmēm. 
 
2.punkts. 
Šobrīd Aizsardzības ministrijas rīcībā nav informācijas, ka militārā poligona darbība 
varētu traucēt SIA “Daugavpils lidosta” attīstības perspektīvai. Poligona esamība 
blakus potenciālajai Daugavpils lidostai var pozitīvi ietekmēt tās nākotnes attīstības 
plānus. Pastāv liela varbūtība, ka pēc lidostas izveidošanas Nacionālie bruņotie spēki 
piedalīsies šīs lidostas izmantošanā. 
 
3.punkts. 
Lai aizsargātu poligona teritorijā ligzdojošos putnus, kā arī citas sugas un biotopus, 
gan meža apsaimniekošanā, gan poligona teritorijas apsaimniekošanā un 
izmantošanā militārajām mācībām tiks ievērotas normatīvo aktu prasības par 
mikroliegumu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī par sugu un biotopu 
aizsardzību.  
 
4.punkts. 
Informējam, ka ir paredzēts veikt ceļu rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi. Ja 
militārās tehnikas pārvietošanās rezultātā tiks bojāta ceļu infrastruktūra, tā tiks 
sakārtota. Lai samazinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa pašvaldības autoceļiem 
un to segumu bojāšanu, pēc tilta izbūves galvenā militārā transporta plūsma tiks 
organizēta no valsts galvenā autoceļa A6. 
 

23. 05.02.2020. Fiziskā persona Pret! Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas valsts 
aizsardzības funkciju veikšanai. Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par 

24. 05.02.2020. Fiziskā persona Pret! 
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Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210) doto 
uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija turpina Zemessardzes infrastruktūras 
pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību ("Lāčusils", "Meža Mackeviči", 
"Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju attīstību. 

25. 05.02.2020. Fiziskā persona 1.Pret! Draudi pilsoņu un teritorijas 
apmeklētāju dzīvībai un veselībai; 
2.dabiskas vietējas floras un faunas 
apdraudēšana; 
3.draudi cilvēku dzīvībai un veselībai 
no ultra-jaudīgas komunikāciju 
sistēmas iekārtām; 
4.iedzīvotāji kļūst par potenciālo mērķi 
konfliktu gadījumā. 

1.un 4.punkts. 
Militāro poligonu “Meža Mackeviči” paredzēts izmantot kā treniņu/mācību vietu, 
kurā karavīri un zemessargi trenē/uzlabo savas prasmes un spējas. Militāro mācību 
norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek ievērotas ļoti stingras drošības prasības. 
Drošības apsvērumu dēļ militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā poligona 
teritorijā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus. Vēršam uzmanību, ka poligons 
“Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā 
laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās 
tiek apzīmētas ar brīdinājuma zīmēm. 
 
2.punkts. 
Lai aizsargātu poligona teritorijā ligzdojošos putnus, kā arī citas sugas un biotopus, 
gan meža apsaimniekošanā, gan poligona teritorijas apsaimniekošanā un 
izmantošanā militārajām mācībām tiks ievērotas normatīvo aktu prasības par 
mikroliegumu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī par sugu un biotopu 
aizsardzību.  
 
3.punkts. 
Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku rīcībā nav un netiek izmantotas 
ne karavīru, ne iedzīvotāju veselībai kaitīgas sakaru iekārtas. 

26. 05.02.2020. Fiziskā persona Pret poligonu! Latvijā ir daudz citu 
nepieciešamu nozaru, kur var novirzīt 
šo naudu, piem., veselības aprūpes 
nodrošināšana. 

Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas. Šobrīd 
lielākā daļa apmācību notiek Ādažu militārajā poligonā, kas, lai gan tika paplašināts, 
nespēj nodrošināt nepieciešamo apmācību skaitu dēļ tā noslodzes. 
Poligona esamība ir papildu darba vietas un attiecīgi papildu ienākumi pašvaldībai, 
kurai ir lielākas iespējas atvēlēt finansējumu citām svarīgām un iedzīvotāju interesēm 
būtiskām jomām. 
 

27. 05.02.2020. Juridiskā persona Kas būs ar mūsējiem vasarnīcām?  
Militāra poligona vajadzībām nekustamo īpašumu pārņemšana ir pabeigta, tuvumā 
esošo vasarnīcu ciemata teritoriju iedzīvotāji var izmantot atbilstoši līdzšinējiem 
nosacījumiem.  
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Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 

28. 06.02.2020. Fiziskā persona 1.Poligona paplašināšana ir draudi 
mūsu novadam! Tas ir investīciju 
samazināšana novada attīstībai! 
2.Nekārtību palielināšana. 

1.punkts. 
Veicot paplašinātā poligona labiekārtošanas darbus, ir plānots radīt jaunas darba 
vietas vietējiem iedzīvotājiem, veikt ceļu rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi, 
kas atvieglos ikdienu vietējiem zemniekiem. Papildus tam ir paredzēts sakārtot meža 
meliorācijas sistēmu, ļaujot mežsaimniekiem palielināt kokmateriāla kvalitāti. 
Infrastruktūras attīstība, tajā skaitā tās tālāka apsaimniekošana, ir papildu darba vietu 
radīšana novada iedzīvotājiem. 
 
2.punkts. 
Karavīriem dienestā ir jāievēro karavīra ētikas standarti. Ja tiek novēroti gadījumi, kad 
ētikas standarti netiek ievēroti, lūdzam bez kavēšanās par to informēt un vērsties 
tuvākajā Zemessardzes bataljonā vai Poligona “Meža Mackeviči” atbalsta daļā (tālr. 
27883109) rakstot vai zvanot. Katrs šāds gadījums tiks pārbaudīts. 

29. 06.02.2020. Fiziskā persona Pret poligonu! Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas valsts 
aizsardzības funkciju veikšanai. Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par 
Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210) doto 
uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija turpina Zemessardzes infrastruktūras 
pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību ("Lāčusils", "Meža Mackeviči", 
"Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju attīstību. 

30. 06.02.2020. Fiziskā persona Mūsu ģimene pret poligonu! Mēs tajā 
teritorijā veicam pastaigas, slēpojam, 
braucām ar riteņiem, sēņojam un 
ogojam. Poligons  - tas ir draudi un  
neērtības iedzīvotajiem. 

Lūdzam ņemt vērā, ka militāro mācību norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek 

ievērotas ļoti stingras drošības prasības. Vienlaikus aicinām iedzīvotājus militāro 

mācību laikā ņemt vērā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus poligona teritorijā. 

Vēršam uzmanību, ka poligons “Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas 

apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās 

nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās tiek apzīmētas ar brīdinājuma 

zīmēm.  

31. 07.02.2020. Fiziskā persona Esmu pret poligonu! Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas valsts 
aizsardzības funkciju veikšanai. Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par 
Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210) doto 

32. 07.02.2020. Fiziskā persona Esmu pret poligonu! 
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uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija turpina Zemessardzes infrastruktūras 
pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību ("Lāčusils", "Meža Mackeviči", 
"Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju attīstību. 

33. 

08.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu!  
1.Radīsies troksni, kas ietekmēs cilvēku 
veselību; 
2. palielinās mantas bojājuma draudi; 
3.Degvielas un smērvielu noplūdes 
gadījumā neizbēgami būs filtrēšana 
caur augsnes slāni un ūdens nesējslāņa 
piesārņojums, kas baro Daugavpils 
ūdeni, jo Pilsētas ūdens ņemšanas 
vieta atrodas tiešā poligona tuvumā. 

1.punkts. 
Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
2.punkts. 
Gadījumā, ja privātīpašumam ir nodarīti zaudējumi Aizsardzības ministrijas vai 
Nacionālo bruņoto spēku rīcības rezultātā, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumam privātpersonām ir tiesības vērsties Aizsardzības 
ministrijā ar pamatotu iesniegumu materiālu kompensāciju saņemšanai. Aizsardzības 
ministrijā ir izveidota speciāla komisija šādu iesniegumu izskatīšanai. Privātpersona ar 
pamatotu iesniegumu var vērsties arī tuvākajā Zemessardzes bataljonā, kas šo 
iesniegumu pārsūtīs Aizsardzības ministrijas komisijai. 
 
Papildus, veicot paplašinātā poligona labiekārtošanas darbus, ir plānots radīt jaunas 
darba vietas vietējiem iedzīvotājiem (pēdējos divos gados Latgalē jau ir izveidotas 300 
jaunas darba vietas ne tikai karavīriem, bet arī civilajiem darbiniekiem), veikt ceļu 
rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi, kas atvieglos ikdienu vietējiem 
zemniekiem. Ir paredzēts arī sakārtot meža meliorācijas sistēmu, ļaujot 
mežsaimniekiem palielināt kokmateriāla kvalitāti. 
Infrastruktūras attīstība, tajā skaitā tās tālāka apsaimniekošana, ir papildu darba vietu 
radīšana novada iedzīvotājiem. 
 
3.punkts. 
Militārā transporta apkope tiek regulāri veikta un notiek speciālās zonās, kas 
paredzētas šādu darbību veikšanai un atkritumi – smērvielas tiek savāktas speciālās 
vietās, lai izslēgtu to nokļūšanu augsnē vai dabā. 
 
Ņemot vērā ilggadīgus novērojumus, veiktos pētījumus Ādažu militārajā poligonā, kas 
tiek intensīvi izmantots apmācību vajadzībām, ir konstatēts, ka dziļākos slāņos un 
gruntī piesārņojums nenonāk. Ārpus šautuvēm un citas infrastruktūras piesārņojums 
netiek konstatēts. 
 
Aizsardzības ministrija un tās padotības iestādes, t.sk. Nacionālie bruņoties spēki, 
pievērš lielu uzmanību, lai militārās darbības neradītu piesārņojumu. Ir noteiktas 
procedūras apritei ar bīstamām vielām un ir izstrādāti vides un dabas aizsardzības 
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noteikumi, kas ir jāievēro militāro mācību laikā. Tāpat stingri tiek ievērotas 
normatīvajos aktos noteiktās būvniecības prasības šādiem objektiem. Aizsardzības 
ministrijas Vides aizsardzības politika nosaka, ka “Balstoties uz ciešu un konstruktīvu 
sadarbību ar visu līmeņu valsts un pašvaldību vides aizsardzības iestādēm un 
amatpersonām un ievērojot nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus vides 
aizsardzības jomā, Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki nodrošina, lai 
valsts aizsardzības objektos tiktu saglabāta, aizsargāta un, iespēju robežās, atjaunota 
vide un daba, taupīti resursi, kā arī tiktu novērsts, samazināts un kontrolēts 
piesārņojums atbilstoši tehniskajām, finansiālajām un administratīvajām iespējām”. 

34. 

10.02.2020. Fiziskā persona 

Kategoriski nepiekrītu poligona 
paplašināšanai, jo šaušana netālu no 
pilsētas, ciematiem un privātajām 
zemēm nav droša 

Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz  militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tika izstrādāts lokālplānojums,  ir 
militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 
 
Militāro poligonu “Meža Mackeviči” paredzēts izmantot kā treniņu/mācību vietu, 
kurā karavīri un zemessargi trenē/uzlabo savas prasmes un spējas. Militāro mācību 
norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek ievērotas ļoti stingras drošības prasības. 
Drošības apsvērumu dēļ militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā poligona 
teritorijā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus. Vēršam uzmanību, ka poligons 
“Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā 
laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās 
tiek apzīmētas ar brīdinājuma zīmēm. 

 

35. 

10.02.2020. Fiziskā persona 

Kategoriski nepiekrītu poligona 
paplašināšanai, jo šaušana netālu no 
pilsētas, ciematiem un privātajām 
zemēm nav droša. 

36. 

10.02.2020. Fiziskā persona 

Kategoriski nepiekrītu poligona 
paplašināšanai, jo šaušana netālu no 
pilsētas, ciematiem un privātajām 
zemēm nav droša. 

37. 

  Fiziskā persona 
Esmu pret militārās apmācības vietas 
“Meža Mackeviči” paplašināšanu. 

Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija ir militārs objekts, kas ir nodots lietošanā 
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Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā 
noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 

38. 

  Fiziskā persona 

Esmu pret militārās apmācības vietas 
“Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Militārais spēks ir vajadzīgs tikai, lai 
uzturētu iekšējo kartību! Pilsoņiem 
jāpalielina medicīnisku un sociālo 
aizsardzību. Stabilizējiet izglītību! 
Nepieciešams attīstīties. Valsts 
ekonomiku jāceļ tikai ar ražošanu, ar 
lauksaimniecību!     

Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tiek izstrādāts lokālplānojums, ir 
militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 
 
Veicot paplašinātā poligona labiekārtošanas darbus, ir plānots radīt jaunas darba 
vietas vietējiem iedzīvotājiem (pēdējos divos gados Latgalē jau ir izveidotas 300 
jaunas darba vietas ne tikai karavīriem, bet arī civilajiem darbiniekiem), veikt ceļu 
rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi, kas atvieglos ikdienu vietējiem 
zemniekiem. Ir paredzēts arī sakārtot meža meliorācijas sistēmu, ļaujot 
mežsaimniekiem palielināt kokmateriāla kvalitāti. 
Infrastruktūras attīstība, tajā skaitā tās tālāka apsaimniekošana, ir papildu darba vietu 
radīšana novada iedzīvotājiem. 
 
Poligona esamība ir papildu darba vietas un attiecīgi papildu ienākumi pašvaldībai, 
kurai ir lielākas iespējas atvēlēt finansējumu citām svarīgām un iedzīvotāju interesēm 
būtiskām  jomām. 

39.  Fiziskā persona Esam Daugavpils pilsētas un rajona 
iedzīvotāji, kas šeit piedzima un dzīvo! 
Nē, mēs 1000% negribam nekādu 
militāro paplašināšanos mūsu Latgales 
teritorijā un vispār nekur Latvijā!!! 

40. 

19.02.2020. Fiziskā persona 

1.Tie, kas dzīvo meža masīva tuvumā 
cietīs visvairāk.  
2.Karavīriem ir jāpieprasa cienīt 
iedzīvotājus, lai nebūtu nekādas 
bravūrības izradīšanas.  
3.Nepieciešamas kompensācijas un 
atlaides.   

1.punkts. 
Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiek saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
2.punkts. 
Karavīriem dienestā ir jāievēro karavīra ētikas standarti. Ja tiek novēroti gadījumi, kad 
ētikas standarti netiek ievēroti, lūdzam bez kavēšanās par to informēt un vērsties 
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tuvākajā Zemessardzes bataljonā vai Poligona “Meža Mackeviči” atbalsta daļā (tālr. 
27883109) rakstot vai zvanot. Katrs šāds gadījums tiks pārbaudīts. 
 
3.punkts. 
Gadījumā, ja privātīpašumam ir nodarīti zaudējumi Aizsardzības ministrijas vai 
Nacionālo bruņoto spēku rīcības rezultātā, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumam privātpersonām ir tiesības vērsties Aizsardzības 
ministrijā ar pamatotu iesniegumu materiālu kompensāciju saņemšanai. Aizsardzības 
ministrijā ir izveidota speciāla komisija šādu iesniegumu izskatīšanai. Privātpersona ar 
pamatotu iesniegumu var vērsties arī tuvākajā Zemessardzes bataljonā, kas šo 
iesniegumu pārsūtīs Aizsardzības ministrijas komisijai. 

41. 22.02.2020. Fiziskā persona Pret poligona paplašināšanu! Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tiek izstrādāts lokālplānojums, ir 
militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju.  

42. 22.02.2020. Fiziskā persona Pret poligona paplašināšanu!  

43. 

22.02.2020. Fiziskā persona Pret poligona paplašināšanu! 

44. 

24.02.2020. Fiziskā persona 

1.Dzīvoju 300-400 m attālumā no 
poligona, to neviens neievēro. 
2.Pašvaldības pienākums ir risināt 
jautājumu par atvieglojumiem. 

1.punkts. 
Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
2.punkts. 
Gadījumā, ja privātīpašumam ir nodarīti zaudējumi Aizsardzības ministrijas vai 
Nacionālo bruņoto spēku rīcības rezultātā, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumam privātpersonām ir tiesības vērsties Aizsardzības 
ministrijā ar pamatotu iesniegumu materiālu kompensāciju saņemšanai. Aizsardzības 
ministrijā ir izveidota speciāla komisija šādu iesniegumu izskatīšanai. Privātpersona ar 
pamatotu iesniegumu var vērsties arī tuvākajā Zemessardzes bataljonā, kas šo 
iesniegumu pārsūtīs Aizsardzības ministrijas komisijai. 
 
Papildus, veicot paplašinātā poligona labiekārtošanas darbus, ir plānots radīt jaunas 
darba vietas vietējiem iedzīvotājiem (pēdējos divos gados Latgalē jau ir izveidotas 300 
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jaunas darba vietas ne tikai karavīriem, bet arī civilajiem darbiniekiem), veikt ceļu 
rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi, kas atvieglos ikdienu vietējiem 
zemniekiem. Ir paredzēts arī sakārtot meža meliorācijas sistēmu, ļaujot 
mežsaimniekiem palielināt kokmateriāla kvalitāti. 
Infrastruktūras attīstība, tajā skaitā tās tālāka apsaimniekošana, ir papildu darba vietu 
radīšana novada iedzīvotājiem. 

45. 

24.02.2020. Fiziskā persona 

Būtu vēlams minimāli apgrūtināt 
pieguļošo teritoriju apsaimniekošanu 
un izmantošanu. 

1) Kas un kāda veidā apsekos 
un uzturēs kārtībā 
meliorācijas sistēmas, 
mežaudžu sanitāro stāvokli, 
segs zaudējumus  meža 
īpašniekiem? 

2) Izstrādāt projektu kopējās 
ūdens noteces sistēmas 
sakārtošanai. 

3) Juridiski nostiprināt šīs 
prasības pašvaldības 
teritoriālajā plānojumā 
 

1.punkts. 
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs kā Aizsardzības ministrijas 
valdījumā esošo mežu teritoriju apsaimniekotājs mežu teritorijas apsaimnieko 
atbilstoši Meža likuma un uz tā pamata izdoto tiesību aktu prasībām. Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā ir nodarbināti gan 
mežsaimniecības, gan meliorācijas speciālisti, kas veic regulāru mežu un meliorācijas 
sistēmu apsekošanu, novērtēšanu un ja neieciešams, organizē vajadzīgos 
apsaimniekošanas pasākumus, piemēram, meža stādīšanu, grāvju pārtīrīšanu, bebru 
aizsprostu likvidēšanu, kā arī mežaudžu kopšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 
Gadījumā, ja privātīpašumam ir nodarīti zaudējumi Aizsardzības ministrijas vai 
Nacionālo bruņoto spēku rīcības rezultātā, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumam privātpersonām ir tiesības vērsties Aizsardzības 
ministrijā ar pamatotu iesniegumu materiālu kompensāciju saņemšanai. Aizsardzības 
ministrijā ir izveidota speciāla komisija šādu iesniegumu izskatīšanai. Privātpersona ar 
pamatotu iesniegumu var vērsties arī tuvākajā Zemessardzes bataljonā, kas šo 
iesniegumu pārsūtīs Aizsardzības ministrijas komisijai. 
 
Papildus, veicot paplašinātā poligona labiekārtošanas darbus, ir plānots radīt jaunas 
darba vietas vietējiem iedzīvotājiem (pēdējos divos gados Latgalē jau ir izveidotas 300 
jaunas darba vietas ne tikai karavīriem, bet arī civilajiem darbiniekiem), veikt ceļu 
rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi, kas atvieglos ikdienu vietējiem 
zemniekiem. Ir paredzēts arī sakārtot meža meliorācijas sistēmu, ļaujot 
mežsaimniekiem palielināt kokmateriāla kvalitāti. 
Infrastruktūras attīstība, tajā skaitā tās tālāka apsaimniekošana, ir papildu darba vietu 
radīšana novada iedzīvotājiem. 
 
2.punkts. 
Virszemes ūdeņu novadīšanas risinājumi tiks izstrādāti būvprojekta izstrādes 
ietvaros. 
 

Publiskā apspriede 22.01.2020.  
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(Saieta nams, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov.) 

1. 

22.01.2020. Fiziskā persona 

Teritorija būs slēgta vai būs brīvi 
pieejama? 
Vai var izbraukt pa tiem ceļiem? 
Vai būs žogs apkārt? 

Visam poligonam apkārt žogu nav paredzēts uzstādīt, tomēr drošības apsvērumu dēļ 
militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā noteiktie pārvietošanās 
ierobežojumi pa poligona teritoriju. Vēršam uzmanību, ka poligons “Meža Mackeviči” 
ir militārs objekts, un tas apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā laikā – ir noteiktas 
teritorijas, kurās nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās tiek apzīmētas ar 
brīdinājuma zīmēm. 

 

2. 
22.01.2020. Fiziskā persona 

No lielā ceļa līdz upei kāds būs ceļa 
segums? 

Perspektīvais piebraucamais ceļš no valsts galvenā autoceļa A6 paredzēts kā grants 
ceļš. 

3. 

22.01.2020. Fiziskā persona 

1.Vai uz ceļa būs nobrauktuves, lai 
varētu nobraukt no ceļa? 
2.Kas notiks ar noslēgtiem 
apmedīšanas līgumiem? 
3.Kas veiks šo meža uguns atsedzību? 
4.Vai notiks meža apsaimniekošana? 
5.Vai būs arī koku ciršana, 
atjaunošana, sanitārā stāvokļa 
uzraudzība? 
6.Poligona zemes kategorijas, paliks ka 
mežs? 

Spēkā esošie medību tiesību nomas līgumi tiks pārjaunoti uz Aizsardzības ministrijas 
vārda, ņemot vērā Aizsardzības ministrijai kā valsts pārvaldes iestādei normatīvajos 
aktos noteiktos ierobežojumus. 
 
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs kā Aizsardzības ministrijas 
valdījumā esošo mežu teritoriju apsaimniekotājs mežu teritorijas apsaimnieko 
atbilstoši Meža likuma un uz tā pamata izdoto tiesību aktu prasībām. Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā ir nodarbināti gan 
mežsaimniecības, gan meliorācijas speciālisti, kas veic regulāru mežu un meliorācijas 
sistēmu apsekošanu, novērtēšanu un ja neieciešams, organizē vajadzīgos 
apsaimniekošanas pasākumus, piemēram, meža stādīšanu, grāvju pārtīrīšanu, bebru 
aizsprostu likvidēšanu, kā arī mežaudžu kopšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
Medību līgumu pārslēgšana ar medību kolektīviem ir procesā. 
 
Vēlamies uzsvērt, ka Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku interesēs ir 
iespējami saglabāt mežu platības, kas nodrošina aizsargbarjeru pret trokšņiem 
militārajos objektos. Papildus mežu platības veido drošības zonas un tiek izmantotas 
apmācībām – taktiskajiem vingrinājumiem. 
 
 

4. 

22.01.2020. Fiziskā persona 

1.Šeit ir  tikai viens mīnuss! Kā man 
jābrauc ar savu mašīnu pa šausmīgo 
ceļu? 
2.Lopi šausmīgi baidās no trokšņa. 
3.Militāristi ļoti ātri brauc apdzīvotajā 
vietā. 

1.punkts. 
Informējam, ka ir paredzēts veikt ceļu rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi. Ja 
militārās tehnikas pārvietošanās rezultātā tiks bojāta ceļu infrastruktūra, tā tiks 
sakārtota. Lai samazinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa pašvaldības autoceļiem 
un to segumu bojāšanu, pēc tilta izbūves galvenā militārā transporta plūsma tiks 
organizēta no valsts galvenā autoceļa A6. 
 
2.punkts. 
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Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
3.punkts. 
Karavīriem tāpat kā visiem pārējiem iedzīvotājiem ir jāievēro ceļu satiksmes 
noteikumi. Gadījumā, ja tiek novēroti pārkāpumi, lūdzam par tiem informēt, vēršoties 
tuvākajā Zemessardzes bataljonā vai Poligona “Meža Mackeviči” atbalsta daļā (tālr. 
27883109) rakstot vai zvanot. Katrs šāds gadījums tiks pārbaudīts. 

5. 

22.01.2020. Fiziskā persona 

1.Vai var uz ražas novākšanas laiku tikt 
uz apvedceļu no tagadējā Meža 
Mackeviču ceļa? 
2.Tiem, kuri dzīvo blakus poligonam, 
vajag nodokļu atvieglojumus. 

1.punkts. 
Tiks meklēti risinājumi sadarbībai ar vietējiem lauksaimniekiem. 

2.punkts. 
Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšana nav Aizsardzības ministrijas 
kompetences jautājums. 

6. 

 Fiziskā persona 
Pret! Ka būs ar mūsu apkārtējo 
drošību? Pretiniekam būs pirmais 
mērķis iznicināt to poligonu! 

Militāro poligonu “Meža Mackeviči” paredzēts izmantot kā treniņu/mācību vietu, 
kurā karavīri un zemessargi trenē/uzlabo savas prasmes un spējas miera laikā. 
Militāro mācību norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek ievērotas ļoti stingras 
drošības prasības. Drošības apsvērumu dēļ militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir 
jāņem vērā poligona teritorijā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus. 

 

7. 

  Fiziskā persona 
Pret! Kādēļ lieku naudu tērēt uz 
poligona paplašināšanu, ja ir vietas, 
kur var trenēties! 

Atbilstoši Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem visā 
Latvijas teritorijā ir plānots attīstīt četrus reģionālā līmeņa militāros mācību 
poligonus. Šobrīd lielākā daļa apmācību notiek Ādažu militārajā poligonā, kas, lai gan 
tika paplašināts, nespēj nodrošināt nepieciešamo apmācību skaitu dēļ tā noslodzes. 
Lai nodrošinātu nepieciešamo militāro apmācību, tiek veidoti / paplašināti militārie 
poligoni arī Vidzemē, Latgalē un Kurzemē. Poligoni tiek veidoti teritorijās, kurās jau 
vēsturiski ir atradušies militārie poligoni. Pēc visu ieplānoto militāro apmācību 
poligonu izveides apmācību process tiks vienmērīgi sadalīts visā Latvijas teritorijā, 
nodrošinot atbilstošu apmācību infrastruktūru iespējami tuvāk Nacionālo bruņoto 
spēku vienībām. Visu militāro poligonu teritorijas lielums tiek noteikts atkarībā no 
attiecīgajā poligonā veicamo apmācību specifikas, t. sk. ņemot vērā nepieciešamās 
drošības zonas. 
Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas.  
Militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijas lielums ir noteikts, pamatojoties uz 
poligonā veicamo apmācību specifiku un infrastruktūras novietojumu, t. sk. ņemot 
vērā nepieciešamās drošības zonas. Poligons ir paplašināts apkārt jau vēsturiski 
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esošam militāram objektam (nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4494 006 
0003). 

8. 

 Fiziskā persona 
Nepieciešams vairāk kontrolposteņu 
iedzīvotāju drošībai. 

Militāro poligonu “Meža Mackeviči” paredzēts izmantot kā treniņu/mācību vietu, 
kurā karavīri un zemessargi trenē/uzlabo savas prasmes un spējas. Militāro mācību 
norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek ievērotas ļoti stingras drošības prasības. 
Drošības apsvērumu dēļ militāro mācību laikā iedzīvotājiem ir jāņem vērā poligona 
teritorijā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus. Vēršam uzmanību, ka poligons 
“Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā 
laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās 
tiek apzīmētas ar brīdinājuma zīmēm. Militāro apmācību laikā tiek nodrošināti 
kontrolposteņi, lai izslēgtu nepiederošu personu iekļūšanu poligona teritorijā. 
 
Informācija par pārvietošanās ierobežojumiem uz publiskiem ceļiem militāro mācību 

laikā būs pieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par satiksmes organizācijas 

tehnisko līdzekļu izvietošanu un satiksmes organizēšanu uz ceļiem. 

Visa poligona teritorija, t.sk. militārās bāzes teritorija tiks marķēta, savukārt militārās 
bāzes un atsevišķu poligona daļu teritorija tiks arī nožogota, ievērojot normatīvo aktu 
prasības par militāro objektu apzīmēšanu.   

9. 

 Fiziskā persona 
Šausmīgs troksnis! 
Helikopteri nosēžas manā zemē; 
Nav iespējams turēt lopus. 

Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
Bez īpašnieka atļaujas Nacionālie bruņotie spēki nedrīkst veikt nekādas darbības 
zemes vienībās, kuras nav Aizsardzības ministrijas valdījumā. Ja šādi gadījumi tomēr 
notiek, lūdzam bez kavēšanās vērsties tuvākajā Zemessardzes bataljonā vai Poligona 
“Meža Mackeviči” atbalsta daļā (tālr. 27883109) rakstot vai zvanot. Katrs šāds 
gadījums tiks pārbaudīts. 

10. 

 Fiziskā persona 
Kas kompensēs ugunsgrēka 
postījumus?  

Gadījumā, ja privātīpašumam ir nodarīti zaudējumi Aizsardzības ministrijas vai 
Nacionālo bruņoto spēku rīcības rezultātā, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumam privātpersonām ir tiesības vērsties Aizsardzības 
ministrijā ar pamatotu iesniegumu materiālu kompensāciju saņemšanai. Aizsardzības 
ministrijā ir izveidota speciāla komisija šādu iesniegumu izskatīšanai. Privātpersona ar 
pamatotu iesniegumu var vērsties arī tuvākajā Zemessardzes bataljonā, kas šo 
iesniegumu pārsūtīs Aizsardzības ministrijas komisijai. 

11. 
  Fiziskā persona Militārā tehnika ļoti bojā ceļus! 

Informējam, ka ir paredzēts veikt ceļu rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi. Ja 
militārās tehnikas pārvietošanās rezultātā tiks bojāta ceļu infrastruktūra, tā tiks 
sakārtota. Lai samazinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa pašvaldības autoceļiem 
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un to segumu bojāšanu, pēc tilta izbūves galvenā militārā transporta plūsma tiks 
organizēta no valsts galvenā autoceļa A6. 
Gadījumā, ja privātīpašumam ir nodarīti zaudējumi Aizsardzības ministrijas vai 
Nacionālo bruņoto spēku rīcības rezultātā, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumam privātpersonām ir tiesības vērsties Aizsardzības 
ministrijā ar pamatotu iesniegumu materiālu kompensāciju saņemšanai. Aizsardzības 
ministrijā ir izveidota speciāla komisija šādu iesniegumu izskatīšanai. Privātpersona ar 
pamatotu iesniegumu var vērsties arī tuvākajā Zemessardzes bataljonā, kas šo 
iesniegumu pārsūtīs Aizsardzības ministrijas komisijai. 
 
Galvenā piekļuve poligonam pēc tilta izbūves pār Līksnas upi tiks nodrošināta no valsts 
galvenā autoceļa A6. 

12. 

 Fiziskā persona 

1.Negribam lielu poligonu!  
2.Nav iespējams turēt lopus;  
3.nepieciešama bezmaksas veselības 
apdrošināšana tiem, kuri dzīvo blakus 
poligonam; 
4.Pārāk liels troksnis. 

1.punkts. 
Atbilstoši Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem visā 
Latvijas teritorijā ir plānots attīstīt četrus reģionālā līmeņa militāros mācību 
poligonus. Šobrīd lielākā daļa apmācību notiek Ādažu militārajā poligonā, kas, lai gan 
tika paplašināts, nespēj nodrošināt nepieciešamo apmācību skaitu dēļ tā noslodzes. 
Lai nodrošinātu nepieciešamo militāro apmācību, tiek veidoti / paplašināti militārie 
poligoni arī Vidzemē, Latgalē un Kurzemē. Poligoni tiek veidoti teritorijās, kurās jau 
vēsturiski ir atradušies militārie poligoni. Pēc visu ieplānoto militāro apmācību 
poligonu izveides apmācību process tiks vienmērīgi sadalīts visā Latvijas teritorijā, 
nodrošinot atbilstošu apmācību infrastruktūru iespējami tuvāk Nacionālo bruņoto 
spēku vienībām. Visu militāro poligonu teritorijas lielums tiek noteikts atkarībā no 
attiecīgajā poligonā veicamo apmācību specifikas, t. sk. ņemot vērā nepieciešamās 
drošības zonas. 
Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas.  
Militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijas lielums ir noteikts, pamatojoties uz 
poligonā veicamo apmācību specifiku un infrastruktūras novietojumu, t. sk. ņemot 
vērā nepieciešamās drošības zonas. Poligons ir paplašināts apkārt jau vēsturiski 
esošam militāram objektam (nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4494 006 
0003). 
 
2.-4.punkts. 
Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 

Personīgi iesniegtie priekšlikumi un iebildumi (Daugavpils novada domē) 
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1.   Fiziskā persona 
Mēs neatbalstām poligona “Meža 
Mackeviči” paplašināšanu. 

Sk. kopīgās atbildes: 
 

1. PAR POLIGONA PAPLAŠINĀŠANU 
Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tika izstrādāts lokālplānojums, ir 
militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 
 
 

2. PAR POLIGONA IZVEIDES PAMATOJUMU  
Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā 
Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210) doto uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija 
turpina Zemessardzes infrastruktūras pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību 
("Lāčusils", "Meža Mackeviči", "Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju 
attīstību. 
 
Atbilstoši Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem visā 
Latvijas teritorijā ir plānots izveidot četrus reģionālā līmeņa militāro mācību 
poligonus. Šobrīd lielākā daļa apmācību notiek Ādažu militārajā poligonā, kas, lai gan 
tika paplašināts, nespēj nodrošināt nepieciešamo apmācību skaitu dēļ tā noslodzes. 
Lai nodrošinātu nepieciešamo militāro apmācību, tiek veidoti/ paplašināti militārie 
poligoni arī Vidzemē, Latgalē un Kurzemē. Poligoni tiek veidoti teritorijās, kurās jau 
vēsturiski ir atradušies militārie poligoni. Pēc visu ieplānoto militāro apmācību 
poligonu izveides apmācību process tiks vienmērīgi sadalīts visā Latvijas teritorijā, 
nodrošinot atbilstošu apmācību infrastruktūru iespējami tuvāk Nacionālo bruņoto 
spēku vienībām. Visu militāro poligonu teritorijas lielums tiek noteikts atkarībā no 
attiecīgajā poligonā veicamo apmācību specifikas, t. sk. ņemot vērā nepieciešamās 
drošības zonas. 
 

2.  11.02.2020. Fiziskā persona 
Esmu pret poligona paplašināšanu, jo 
tas rada draudus dzeramūdens āderes 
drošībai. 

3. 11.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligona paplašināšanu, jo 
tas nes draudus pilsētai. Es negribu, lai 
te atrastos NATO karavīri. Uzskatu, ka 
mūs nevajag pasargāt, jo neesam 
apdraudēti. Mūsu valstī ir citas jomas, 
kas prasa finansējumu! 

4. 11.02.2020. Fiziskā persona 

Poligona palielināšana nav 
nepieciešama, jo teritorija atrodas 
Daugavpils novada dzīvojamo ciemu 
tuvumā, kā arī netālu no Daugavpils 
pilsētas. Tas var negatīvi  ietekmēt 
cilvēku drošību, kā arī gaisa kvalitāti un 
meža stāvokli. 

5. 12.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret militāra poligona 
paplašināšanu, jo militārā spēka 
atrašanās Daugavpils novadā nav 
labvēlīga videi, drošībai, ceļiem!  

6. 12.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret militāra poligona 
paplašināšanu, jo militārā spēka 
atrašanās Daugavpils novadā nav 
labvēlīga videi, un drošībai. 

7.  Fiziskā persona 

Mēs aicinām Daugavpils novada 
deputātus noraidīt poligona “Meža 
Mackeviči” paplašināšanu. Poligona 
paplašināšana būtiski pasliktinās 
labklājības līmeni un negatīvi un 
neatgriezeniski ietekmēs apkārtējo vidi 
gan ekoloģiskā, gan ekonomiska veidā. 
 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 



21 

 

 Fiziskā persona Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas.  
 
Militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijas lielums ir noteikts, pamatojoties uz 
poligonā veicamo apmācību specifiku un infrastruktūras novietojumu, t. sk. ņemot 
vērā nepieciešamās drošības zonas. Poligons ir paplašināts apkārt jau vēsturiski 
esošam militāram objektam (nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4494 006 
0003). 
 
 

3. PAR TROKSNI 
Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
 
 
 
 

4. PAR IEDZĪVOTĀJU DROŠĪBU 
Lūdzam ņemt vērā, ka militāro mācību norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek 
ievērotas ļoti stingras drošības prasības. Vienlaikus aicinām iedzīvotājus militāro 
mācību laikā ņemt vērā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus poligona teritorijā. 
Vēršam uzmanību, ka poligons “Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas 
apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās 
nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās tiek apzīmētas ar brīdinājuma 
zīmēm. 
 
Informācija par pārvietošanās ierobežojumiem uz publiskiem ceļiem militāro mācību 
laikā iedzīvotājiem būs pieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par satiksmes 
organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu un satiksmes organizēšanu uz ceļiem. 
 
Visa poligona teritorija, t.sk. militārās bāzes teritorija tiks marķēta, savukārt militārās 
bāzes un atsevišķu poligona daļu teritorija tiks arī nožogota, ievērojot normatīvo aktu 
prasības par militāro objektu apzīmēšanu.  
 
 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

 Fiziskā persona 

8. 

24.02.2020. 

 
Vairāku fizisko 
personu kopīgu 
iesniegumu 

Noraidīt poligona “Meža Mackeviči” 
paplašināšanu, jo tas būtiski ietekmēs 
Daugavpils iedzīvotāju un Daugavpils 
novada iedzīvotāju dzīves līmeni, t.sk. 
viena no negatīvām sekām – 
poligonam tuvumā esošo īpašumu 
vērtības samazināšana.  

9. 

21.02.2020. 

 
Vairāku fizisko 
personu kopīgu 
iesniegumu 

Mēs aicinām Daugavpils novada 
deputātus noraidīt poligona “Meža 
Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona paplašināšana būtiski 
pasliktinās labklājības līmeni un 
negatīvi un neatgriezeniski ietekmēs 
apkārtējo vidi gan ekoloģiskā, gan 
ekonomiska veidā. 

10. 
21.02.2020. Fiziskā persona 

Pret poligonu. Uzskatu, ka poligons nav 
vajadzīgs, īpaši tik tuvu no apdzīvotas 
vietas. 

11. 20.02.2020. Fiziskā persona Esmu pret. Mežs ir mūsu bagātībā. 

12. 

19.02.2020. Fiziskā persona 

Es neatbalstu poligona paplašināšanu. 
Man nepatīk, ka apmācības tiks rīkotas 
blakus Baltkrievijas un Krievijas 
robežām, un varēs tikai pasliktināt 
konfliktu. 

13. 
19.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligona. Negribu, lai lādiņi 
nokristu man uz galvas, vai vietā kur es 
dzīvoju. 
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14. 

19.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu kategoriski pret militārā poligona 
teritorijas paplašināšanu, tāpēc kā šis 
fakts pasliktinās mūsu ekoloģiju, 
tūrismu, ietekmēs iedzīvotāju veselību 
un dzīves līmeni.  

5. PAR MEŽU APSAIMNIEKOŠANU 
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs kā Aizsardzības ministrijas 
valdījumā esošo mežu teritoriju apsaimniekotājs mežu teritorijas apsaimnieko 
atbilstoši Meža likuma un uz tā pamata izdoto tiesību aktu prasībām. Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā ir nodarbināti gan 
mežsaimniecības, gan meliorācijas speciālisti, kas veic regulāru mežu un meliorācijas 
sistēmu apsekošanu, novērtēšanu un ja neieciešams, organizē vajadzīgos 
apsaimniekošanas pasākumus, piemēram, meža stādīšanu, grāvju pārtīrīšanu, bebru 
aizsprostu likvidēšanu, kā arī mežaudžu kopšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 
Vēlamies uzsvērt, ka Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku interesēs ir 
iespējami saglabāt mežu platības, kas nodrošina aizsargbarjeru pret trokšņiem 
militārajos objektos. Papildus mežu platības veido drošības zonas un tiek izmantotas 
apmācībām – taktiskajiem vingrinājumiem. Koku ciršana pamatā tiek veikta 
būvniecības nolūkos. 
 
 
 
 

6. PAR DABAS RESURSU SAGLABĀŠANU UN AIZSARDZĪBU 
Mežu teritorijas tiks izcirstas tikai tādā apmērā, lai tajās izveidotu nepieciešamo 
militāro infrastruktūru, t.i., būvniecības vajadzībām un drošības prasību 
nodrošināšanai. Poligona teritorijā tiks saglabāta lielākā daļa mežu platības, kas 
nodrošina aizsargbarjeru pret troksni un veido drošības zonu. Papildus mežu platības 
tiek izmantotas apmācībām – taktiskajiem vingrinājumiem.  
 
Lai aizsargātu poligona teritorijā ligzdojošos putnus, kā arī citas sugas un biotopus, 
gan meža apsaimniekošanā, gan poligona teritorijas apsaimniekošanā un 
izmantošanā militārajām mācībām tiks ievērotas normatīvo aktu prasības par 
mikroliegumu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī par sugu un biotopu 
aizsardzību.  
 
 

7. PAR VIDES PIESĀRŅOJUMU 
Ņemot vērā ilggadīgus novērojumus, veikto pētījumus Ādažu militārajā poligonā, kas 
tiek intensīvi izmantots apmācību vajadzībām, ir konstatēts, ka dziļākos slāņos un 

15. 19.02.2020. Fiziskā persona Esmu pret! 

16. 19.02.2020. Fiziskā persona Esmu pret! 

17. 
19.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu. Gribu mieru un 
drošību! 

18. 
19.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu. Gribu drošību, 
mieru, un tīrību pilsētā un tās 
apkaimēs 

19. 19.02.2020. Fiziskā persona Esmu pret poligonu! 

20. 
19.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu! Pārāk tuvu 
pilsētai. Karavīru  necieņa pret 
vietējiem iedzīvotajiem. 

21. 
19.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu. Baidos par savu 
drošību. 

22. 
19.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu, jo negribu te 
redzēt militāristus ar ieročiem. Tas ir 
bīstami. 

23. 
19.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu, jo man traucēs šis 
troksnis. 

24. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Neatbalstu poligona paplašināšanu. 
Mūsu valstij ietiek poligona, kas 
atrodas Ādažos. 

25. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Neatbalstu poligona paplašināšanu, jo 
to grib būvēt blakus lielajai 
apdzīvotajai vietai. 

26. 18.02.2020. Fiziskā persona Esmu pret! Tas piesārņos vidi. 

27. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligona paplašināšanu. Tas 
kaitēs tūrisma attīstību un komfortu. 

28. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu, jo negribu dzīvot 
troksnī 

29. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu, jo negribu dzīvot 
troksnī 

30. 
18.00.2020. Fiziskā persona 

Es neatbalstu poligona paplašināšanu, 
negribu, lai blakus pilsētai atrastos 
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NATO karavīri vai citi. Negribu dzirdēt 
smagās militāras tehnikas skaņas. 

gruntī piesārņojums nenonāk. Ārpus šautuvēm un citas infrastruktūras piesārņojums 
netiek konstatēts. 
 
Aizsardzības ministrijas un tās padotības iestādes, t.sk. Nacionālie bruņoties spēki, 
pievērš lielu uzmanību, lai militārās darbības neradītu piesārņojumu. Ir noteiktas 
procedūras apritei ar bīstamām vielām un ir izstrādāti vides un dabas aizsardzības 
noteikumi, kas ir jāievēro militāro mācību laikā. Aizsardzības ministrijas Vides 
aizsardzības politika nosaka, ka “Balstoties uz ciešu un konstruktīvu sadarbību ar visu 
līmeņu valsts un pašvaldību vides aizsardzības iestādēm un amatpersonām un 
ievērojot nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus vides aizsardzības jomā, 
Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki nodrošina, lai valsts aizsardzības 
objektos tiktu saglabāta, aizsargāta un, iespēju robežās, atjaunota vide un daba, 
taupīti resursi, kā arī tiktu novērsts, samazināts un kontrolēts piesārņojums atbilstoši 
tehniskajām, finansiālajām un administratīvajām iespējām”. 
 
 
 
 

8. PAR KOMPENSĀCIJĀM 
Gadījumā, ja privātīpašumam ir nodarīti zaudējumi Aizsardzības ministrijas vai 
Nacionālo bruņoto spēku rīcības rezultātā, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumam privātpersonām ir tiesības vērsties Aizsardzības 
ministrijā ar pamatotu iesniegumu materiālu kompensāciju saņemšanai. Aizsardzības 
ministrijā ir izveidota speciāla komisija šādu iesniegumu izskatīšanai. Privātpersona ar 
pamatotu iesniegumu var vērsties arī tuvākajā Zemessardzes bataljonā, kas šo 
iesniegumu pārsūtīs Aizsardzības ministrijas komisijai. 
 
 

9. PAR IEGUVUMIEM NO POLIGONA DARBĪBAS NOVADĀ 
Papildus, veicot paplašinātā poligona labiekārtošanas darbus, ir plānots radīt jaunas 
darba vietas vietējiem iedzīvotājiem (pēdējos divos gados Latgalē jau ir izveidotas 300 
jaunas darba vietas ne tikai karavīriem, bet arī civilajiem darbiniekiem), veikt ceļu 
rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi, kas atvieglos ikdienu vietējiem 
zemniekiem. Ir paredzēts arī sakārtot meža meliorācijas sistēmu, ļaujot 
mežsaimniekiem palielināt kokmateriāla kvalitāti. 
Infrastruktūras attīstība, tajā skaitā tās tālāka apsaimniekošana, ir papildu darba vietu 
radīšana novada iedzīvotājiem. 

31. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Es neatbalstu poligona paplašināšanu. 
Es gribu, lai mūsu pilsēta būtu klusa. 

32. 18.02.2020. Fiziskā persona Esmu pret poligona paplašināšanu. 

33. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligona paplašināšanu, jo 
tas kaite apkārtējai videi. 

34. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligona paplašināšanu, jo 
tas novedīs pie mežu iznīcināšanas 

35. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu. Jo tas atrodas tieši 
pie pilsētas robežas. Būs troksnis un 
neērtības. 

36. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu. Gribu, lai mums 
būtu lidosta. 

37. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligona paplašināšanu. 
Negribu dzirdēt trokšņus un šaušanu, 
un dzīvot mierīgi ciemā. 

38. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret ārzemju karavīriem Latvijas 
teritorijā 

39. 

18.02.2020. Fiziskā persona 

Es neatbalstu poligona paplašināšanu. 
Negribu, lai mācības traucētu vietējo 
iedzīvotāju dzīvei, kā arī cietīs meža 
fauna. 

40. 
18.02.2020. Fiziskā persona 

Es neatbalstu poligona paplašināšanu. 
Negribu, lai ciestu mežs 

41. 
17.02.2020. Fiziskā persona 

Es neatbalstu poligona paplašināšanu, 
jo gribu dzīvot mierīgi. Labāk būvēt 
poligonu Rīgas apkaimē! 

42. 
17.02.2020. Fiziskā persona 

Es neatbalstu poligona paplašināšanu. 
Baidos par savu dzīvi un par savu tuvo 
dzīvi. 

43. 
17.02.2020. Fiziskā persona 

Es neatbalstu poligona paplašināšanu. 
Baidos par sevi un savu īpašumu.  

44. 
17.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret jebkādu militāru bāzu 
radīšanu Latvijas teritorijā 

45. 
17.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret. Gribu, lai mana Latvija būtu 
brīva no jebkādiem militāriem 
objektiem, par ko balsojam 91. gadā 
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46. 
17.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu. Par veselīgu dzīvi 
un mūsu bērnu un mazbērnu nākotni. 

Poligona esamība ir papildu darba vietas un attiecīgi papildu ienākumi pašvaldībai, 
kurai ir lielākas iespējas atvēlēt finansējumu citām svarīgām un iedzīvotāju interesēm 
būtiskām  jomām. 
 
 

10. PAR MILITĀRĀS TEHNIKAS PĀRVIETOŠANOS 
Informējam, ka ir paredzēts veikt ceļu rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi. Ja 
militārās tehnikas pārvietošanās rezultātā tiks bojāta ceļu infrastruktūra, tā tiks 
sakārtota. Lai samazinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa pašvaldības autoceļiem 
un to segumu bojāšanu, pēc tilta izbūves galvenā militārā transporta plūsma tiks 
organizēta no valsts galvenā autoceļa A6. 
 

11. PAR KARAVĪRU UZVEDĪBU 
Karavīriem dienestā ir jāievēro karavīra ētikas standarti un tāpat kā visiem pārējiem 
iedzīvotājiem ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Gadījumā, ja tiek novēroti 
pārkāpumi, lūdzam par tiem informēt, vēršoties tuvākajā Zemessardzes bataljonā vai 
Poligona “Meža Mackeviči” atbalsta daļā (tālr. 27883109) rakstot vai zvanot. Katrs 
šāds gadījums tiks pārbaudīts.  
 

12. PAR LIDOSTAS DARBĪBU 
Šobrīd Aizsardzības ministrijas rīcībā nav informācijas, ka militārā poligona darbība 
varētu traucēt SIA “Daugavpils lidosta” attīstības perspektīvai. Poligona esamība 
blakus potenciālajai Daugavpils lidostai var pozitīvi ietekmēt tās nākotnes attīstības 
plānus. Pastāv liela varbūtība, ka pēc lidostas izveidošanas Nacionālie bruņotie spēki 
piedalīsies šīs lidostas izmantošanā. 
 
 

47. 
17.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu. Negribu, lai 
poligons atrastos tik tuvu pilsētai un 
ciemiem, negribu, lai izcirstos meži.  

48. 

14.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu, tāpēc ka es gribu, 
lai Daugavpils un pilsētas apkārtnes 
būtu zaļa vieta ar mežiem, 
dzīvniekiem, nevis militārā zona. 

49. 
17.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret poligonu, jo poligona 
izvietojums tuvu pilsētai ir bīstams. 

50. 
17.02.2020. Fiziskā persona 

Esmu pret Poligona Ādaži 
paplašināšanu. 

51. 

17.02.2020. Fiziskā persona Esmu pret poligonu Ādaži 

52. 14.02.2020. Fiziskā persona 1.Neatbalstu poligona paplašināšanu. 
2.Neapmierina troksnis, militārā 
transporta plūsma.  
3.Uztraucos par bērna drošību. 
  
  
  
  
  
  
  

1.punkts. 
Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tika izstrādāts lokālplānojums, ir 
militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 

14.02.2020. Fiziskā persona 

14.02.2020 Fiziskā persona 

17.02.2020. Fiziskā persona 

17.02.2020. Fiziskā persona 

17.02.2020. Fiziskā persona 

14.02.2020. Fiziskā persona 

17.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 
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21.02.2020. Fiziskā persona   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 
 
2.punkts. 
Par troksni 
Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
Par militārās tehnikas pārvietošanos 
Informējam, ka ir paredzēts veikt ceļu rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi. Ja 
militārās tehnikas pārvietošanās rezultātā tiks bojāta ceļu infrastruktūra, tā tiks 
sakārtota. Lai samazinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa pašvaldības autoceļiem 
un to segumu bojāšanu, pēc tilta izbūves galvenā militārā transporta plūsma tiks 
organizēta no valsts galvenā autoceļa A6. 
 
  
 
 
3.punkts. 
Lūdzam ņemt vērā, ka militāro mācību norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek 
ievērotas ļoti stingras drošības prasības. Vienlaikus aicinām iedzīvotājus militāro 
mācību laikā ņemt vērā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus poligona teritorijā. 
Vēršam uzmanību, ka poligons “Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas 
apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās 
nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās tiek apzīmētas ar brīdinājuma 
zīmēm. 
 
Informācija par pārvietošanās ierobežojumiem uz publiskiem ceļiem militāro mācību 
laikā iedzīvotājiem būs pieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par satiksmes 
organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu un satiksmes organizēšanu uz ceļiem. 
 
Visa poligona teritorija, t.sk. militārās bāzes teritorija tiks marķēta, savukārt militārās 
bāzes un atsevišķu poligona daļu teritorija tiks arī nožogota, ievērojot normatīvo aktu 
prasības par militāro objektu apzīmēšanu 
 
 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 
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21.02.2020. Fiziskā persona   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

20.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 
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24.02.2020. Fiziskā persona   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

24.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

21.02.2020. Fiziskā persona 

13.02.2020. Fiziskā persona 

13.02.2020. Fiziskā persona 

13.02.2020. Fiziskā persona 

13.02.2020. Fiziskā persona 

 

53. 24.02.2020. Fiziskās personas 
iesniegums Nr.2.1-
13/510 ar aptaujas 
materiāliem 
 
 
 

Tas var ietekmēt cilvēku drošību 
Tas apdraud mana un manas pilsētas 
drošību 
Tas var ietekmēt cilvēku drošību 
Apdraud pilsonisko drošību 
Netālu no poligona ir mana vasarnīca 
Netālu no poligona es dzīvoju! 
Kategoriski pret 
Es iebilstu, kategoriski nē 
Kategoriski pret 
Kategoriski pret 

Sk. kopīgās atbildes: 
 

1. PAR POLIGONA PAPLAŠINĀŠANU 
Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tika izstrādāts lokālplānojums, ir 
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Категоричеки 
Paaugstināta bīstamības zona 
Против военного присутствия другой 
страны 
Сохранение экологии и против 
военного присутствия другой страны 
Против военного присутствия другой 
страны 
Против военных баз 
Сохранение экологии. Против 
вырубки леса 
Против военной базы 
Против военных другой страны 
Против базы 
Против базы 
Я за сохранение лесного массива 
Par ekoloģiju  
Par ekoloģiju  
Par ekoloģiju  
Par ekoloģiju  
Par ekoloģiju  
Par ekoloģiju  
Par drošību 
Go home NATO 
Lai dzīvo (мир) 
Сохранить целостность своего 
государства 
Не хотим войны 
Хочу жить спокойно и чисто 
Хочу жить мирно и тихо 
Сохраним свободу 
Хочу мира в своей стране 
Я хочу жить спокойно 
Хочу мирного неба для внуков 
Хочу сохранить экологию нашего 
края 
Не желаю нарушения экологической 
системы 
Es gribu dzīvot mierīgi 

militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 
 

2. PAR POLIGONA IZVEIDES PAMATOJUMU 
Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā 
Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210) doto uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija 
turpina Zemessardzes infrastruktūras pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību 
("Lāčusils", "Meža Mackeviči", "Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju 
attīstību. 
 
Atbilstoši Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem visā 
Latvijas teritorijā ir plānots izveidot četrus reģionālā līmeņa militāro mācību 
poligonus. Šobrīd lielākā daļa apmācību notiek Ādažu militārajā poligonā, kas, lai gan 
tika paplašināts, nespēj nodrošināt nepieciešamo apmācību skaitu dēļ tā noslodzes. 
Lai nodrošinātu nepieciešamo militāro apmācību, tiek veidoti/ paplašināti militārie 
poligoni arī Vidzemē, Latgalē un Kurzemē. Poligoni tiek veidoti teritorijās, kurās jau 
vēsturiski ir atradušies militārie poligoni. Pēc visu ieplānoto militāro apmācību 
poligonu izveides apmācību process tiks vienmērīgi sadalīts visā Latvijas teritorijā, 
nodrošinot atbilstošu apmācību infrastruktūru iespējami tuvāk Nacionālo bruņoto 
spēku vienībām. Visu militāro poligonu teritorijas lielums tiek noteikts atkarībā no 
attiecīgajā poligonā veicamo apmācību specifikas, t. sk. ņemot vērā nepieciešamās 
drošības zonas. 
 
Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas.  
 
Militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijas lielums ir noteikts, pamatojoties uz 
poligonā veicamo apmācību specifiku un infrastruktūras novietojumu, t. sk. ņemot 
vērā nepieciešamās drošības zonas. Poligons ir paplašināts apkārt jau vēsturiski 
esošam militāram objektam (nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4494 006 
0003). 
 

 
3. PAR TROKSNI 
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Gribētos dzīvot mierīgi 
No wars 
Нарушение экосистемы нашего края 
и нарушение /мирного…/ 
Не надо тут никакого НАТО 
Против НАТО 
Военные здесь не нужны. Мы 
мирные люди 
Мы против войны и беспредела 
Нам нужны рабочие места, а не 
военные 
Хочу жить в согласии с совестью 
Uz ekoloģiju 
Uz ekoloģiju 
Uz ekoloģiju 
Uz ekoloģiju 
Pret NATO  
Pret NATO  
Pret NATO  
Nekad. Gribu dzīvot drošā valstī (īpaši 
pie robežas) 
Es par dabu 
Мир и спокойствие моей земле 
Против военного вмешательства 
Против войны 
За природу 
За сохранение экобаланса в нашей 
стране 
За экологию и мир 
Против присутствия военных других 
стран 
За экологию  
За мир 
За экологию и мир 
За экологию и мир 
За экологию  
Сохраним экологию 
Против военной базы 
Против военных 

Lai mazinātu troksni, kas rodas militāro mācību laikā, iespēju robežās tiks saglabātas 
mežu teritorijas, kas veic trokšņu slāpēšanas funkciju. Papildus pie šautuvēm tiks 
meklēti risinājumi infrastruktūras izbūvei trokšņu slāpēšanas nolūkā. 
 
 

4. PAR IEDZĪVOTĀJU DROŠĪBU 
Lūdzam ņemt vērā, ka militāro mācību norise ir reglamentēta un mācību laikā tiek 
ievērotas ļoti stingras drošības prasības. Vienlaikus aicinām iedzīvotājus militāro 
mācību laikā ņemt vērā noteiktos pārvietošanās ierobežojumus poligona teritorijā. 
Vēršam uzmanību, ka poligons “Meža Mackeviči” ir militārs objekts, un tas 
apmeklētājiem nav brīvi pieejams jebkurā laikā – ir noteiktas teritorijas, kurās 
nepiederošas personas nedrīkst atrasties, un tās tiek apzīmētas ar brīdinājuma 
zīmēm. 
 
Informācija par pārvietošanās ierobežojumiem uz publiskiem ceļiem militāro mācību 
laikā iedzīvotājiem būs pieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par satiksmes 
organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu un satiksmes organizēšanu uz ceļiem. 
 
Visa poligona teritorija, t.sk. militārās bāzes teritorija tiks marķēta, savukārt militārās 
bāzes un atsevišķu poligona daļu teritorija tiks arī nožogota, ievērojot normatīvo aktu 
prasības par militāro objektu apzīmēšanu 
 
 

5. PAR MEŽU TERITORIJU APSAIMNIEKOŠANU 
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs kā Aizsardzības ministrijas 
valdījumā esošo mežu teritoriju apsaimniekotājs mežu teritorijas apsaimnieko 
atbilstoši Meža likuma un uz tā pamata izdoto tiesību aktu prasībām. Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā ir nodarbināti gan 
mežsaimniecības, gan meliorācijas speciālisti, kas veic regulāru mežu un meliorācijas 
sistēmu apsekošanu, novērtēšanu un ja neieciešams, organizē vajadzīgos 
apsaimniekošanas pasākumus, piemēram, meža stādīšanu, grāvju pārtīrīšanu, bebru 
aizsprostu likvidēšanu, kā arī mežaudžu kopšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 
Vēlamies uzsvērt, ka Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku interesēs ir 
iespējami saglabāt mežu platības, kas nodrošina aizsargbarjeru pret trokšņiem 
militārajos objektos. Papildus mežu platības veido drošības zonas un tiek izmantotas 
apmācībām – taktiskajiem vingrinājumiem. Koku ciršana pamatā tiek veikta 
būvniecības nolūkos. 
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Против военных 
Хочу жить спокойно 
Против НАТО 
Против НАТО 
Es par dabas saglabāšanu 
Par dabas saglabāšanu 
Par dabas saglabāšanu 
Par dabas saglabāšanu 
Par dabas saglabāšanu 
Es pret militārā poligona māju tuvumā 
Es pret poligona būvi manā Latgalē 
Pret militāro poligonu Daugavpils 
novadā! 
Par mežiem 
Par skaisto mežu saglabāšanu 
Pret poligonu 
Pret poligonu 
Против 
Против 
Против полигона 
Против полигона 
Против полигона 
Против полигона 
Против войны 
Pret poligonu ( 8 rezes) 
Против полигона ( 2 rezes) 
Я против чужих войск на моей земле 
Я против военных действий ( 4 rezes) 
Я против военной базы иностранной 
Я против военной базы и 
иностранных войск 
Против полигона ( 14 rezes) 
Против военного присутствия в 
Латгалии 
Pret poligonu ( 11 rezes) 
Против военных действий 
Я против военных действий ( 4 rezes) 
Я против войны ( 3 rezes) 
Я тоже против военных действий 

 
 

6. PAR DABAS RESURSU SAGLABĀŠANU UN AIZSARDZĪBU 
Mežu teritorijas tiks izcirstas tikai tādā apmērā, lai tajās izveidotu nepieciešamo 
militāro infrastruktūru, t.i., būvniecības vajadzībām un drošības prasību 
nodrošināšanai. Poligona teritorijā tiks saglabāta lielākā daļa mežu platības, kas 
nodrošina aizsargbarjeru pret troksni un veido drošības zonu. Papildus mežu platības 
tiek izmantotas apmācībām – taktiskajiem vingrinājumiem.  
 
Lai aizsargātu poligona teritorijā ligzdojošos putnus, kā arī citas sugas un biotopus, 
gan meža apsaimniekošanā, gan poligona teritorijas apsaimniekošanā un 
izmantošanā militārajām mācībām tiks ievērotas normatīvo aktu prasības par 
mikroliegumu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī par sugu un biotopu 
aizsardzību.  
 

7. PAR VIDES PIESĀRŅOJUMU 
 Ņemot vērā ilggadīgus novērojumus, veiktos pētījumus Ādažu militārajā poligonā, kas 
tiek intensīvi izmantots apmācību vajadzībām, ir konstatēts, ka dziļākos slāņos un 
gruntī piesārņojums nenonāk. Ārpus šautuvēm un citas infrastruktūras piesārņojums 
netiek konstatēts. 
 
Aizsardzības ministrijas un tās padotības iestādes, t.sk. Nacionālie bruņoties spēki, 
pievērš lielu uzmanību, lai militārās darbības neradītu piesārņojumu. Ir noteiktas 
procedūras apritei ar bīstamām vielām un ir izstrādāti vides un dabas aizsardzības 
noteikumi, kas ir jāievēro militāro mācību laikā. Aizsardzības ministrijas Vides 
aizsardzības politika nosaka, ka “Balstoties uz ciešu un konstruktīvu sadarbību ar visu 
līmeņu valsts un pašvaldību vides aizsardzības iestādēm un amatpersonām un 
ievērojot nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus vides aizsardzības jomā, 
Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki nodrošina, lai valsts aizsardzības 
objektos tiktu saglabāta, aizsargāta un, iespēju robežās, atjaunota vide un daba, 
taupīti resursi, kā arī tiktu novērsts, samazināts un kontrolēts piesārņojums atbilstoši 
tehniskajām, finansiālajām un administratīvajām iespējām”. 
 
 

8. PAR KOMPENSĀCIJĀM 
Gadījumā, ja privātīpašumam ir nodarīti zaudējumi Aizsardzības ministrijas vai 
Nacionālo bruņoto spēku rīcības rezultātā, atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumam privātpersonām ir tiesības vērsties Aizsardzības 
ministrijā ar pamatotu iesniegumu materiālu kompensāciju saņemšanai. Aizsardzības 
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Против военных действий 
Против войны 
Против полигона 
Я против полигона 
Против полигона ( 10 rezes) 
Против американских баз 
Iebilstu 
Я против военных действий ( 2 rezes) 
Против военных действий  ( 5 rezes) 
Я против военных действий на 
нашей земле 
Против полигона ( 8 rezes) 
Против ( 2 rezes) 
Против американцев 
Экология 
Нет войне! 
Objekts palielinās reģiona nedrošību 
un būs labs mērķis karadarbības 
gadījumā 
Nevēlos, lai apkārt šaudītu 
Хочу спокойной жизни 
Хочу, чтобы мои дети жили под 
мирным небом  
Visi mēs gribam mierīgi dzīvot 
Neviens negrib, lai dzīvojot, būtu 
troksnis 
Небезопасно 
Шумят 
Kategoriski pret 
Pastāvīga šaušana - brīvdienās un 
turpmākā nedrošība 
Как выходные и праздники, 
стреляют 
Нет необходимости ( 6 rezes) 
Нет необходимости в этой цели 
Никто на Латвию нападать не будет. 
Вклад средств в полигон - 
нерациональная трата средств 
Не вижу необходимости 

ministrijā ir izveidota speciāla komisija šādu iesniegumu izskatīšanai. Privātpersona ar 
pamatotu iesniegumu var vērsties arī tuvākajā Zemessardzes bataljonā, kas šo 
iesniegumu pārsūtīs Aizsardzības ministrijas komisijai. 
 
 

9. PAR MILITĀRĀS TEHNIKAS PĀRVIETOŠANOS 
Informējam, ka ir paredzēts veikt ceļu rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi. Ja 
militārās tehnikas pārvietošanās rezultātā tiks bojāta ceļu infrastruktūra, tā tiks 
sakārtota. Lai samazinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa pašvaldības autoceļiem 
un to segumu bojāšanu, pēc tilta izbūves galvenā militārā transporta plūsma tiks 
organizēta no valsts galvenā autoceļa A6. 
 
 

10. PAR POLIGONA DARBĪBAS IETEKMI UZ DAUGAVPILS LIDOSTAS ATTĪSTĪBU 
LOCIKOS 

Šobrīd Aizsardzības ministrijas rīcībā nav informācijas, ka militārā poligona darbība 
varētu traucēt SIA “Daugavpils lidosta” attīstības perspektīvai. Poligona esamība 
blakus potenciālajai Daugavpils lidostai var pozitīvi ietekmēt tās nākotnes attīstības 
plānus. Pastāv liela varbūtība, ka pēc lidostas izveidošanas Nacionālie bruņotie spēki 
piedalīsies šīs lidostas izmantošanā. 
 
 

11. PAR KARAVĪRU UZVEDĪBU 
Karavīriem dienestā ir jāievēro karavīra ētikas standarti un tāpat kā visiem pārējiem 
iedzīvotājiem ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Gadījumā, ja tiek novēroti 
pārkāpumi, lūdzam par tiem informēt, vēršoties tuvākajā Zemessardzes bataljonā vai 
Poligona “Meža Mackeviči” atbalsta daļā (tālr. 27883109) rakstot vai zvanot. Katrs 
šāds gadījums tiks pārbaudīts.  
 
 

12. PAR IEGUVUMIEM NO POLIGONA DARBĪBAS NOVADĀ 
 
Papildus, veicot paplašinātā poligona labiekārtošanas darbus, ir plānots radīt jaunas 
darba vietas vietējiem iedzīvotājiem (pēdējos divos gados Latgalē jau ir izveidotas 300 
jaunas darba vietas ne tikai karavīriem, bet arī civilajiem darbiniekiem), veikt ceļu 
rekonstrukciju un tilta izbūvi pār Līksnas upi, kas atvieglos ikdienu vietējiem 
zemniekiem. Ir paredzēts arī sakārtot meža meliorācijas sistēmu, ļaujot 
mežsaimniekiem palielināt kokmateriāla kvalitāti. 
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Нет необходимости. Мир  
Нет необходимости ( 9 rezes) 
Nav vajadzības 
Pret poligona paplašināšanu ( 5 rezes) 
Izvēlēties citu teritoriju ( 5 rezes) 
Izvēlēties neapdzīvotu, citu teritoriju 
Uzskatu, ka teritora nav piemērota 
Tiks iznīcināta dabiskā vide 
Pret poligona paplašināšanu  
Nepiemērota teritorija 
Iebilstu pret teritorijas piesārņošanu 
un paplašināšanu 
Poligons ir kaitīgs kā cilvēkiem, tā arī 
dabai 
Мы против НАТО- полигонов! 
Давайте жить дружно! 
Nevar piebraukt pie mājas un citu ceļu 
gandrīz nav 
Nevajag mums sēru gāzes 
Ir vēlēšanās, jo cilvēkiem būs darbs 
Kategoriski pret 
Dzirdēt šāvienus, trokšņus negribu. Ar 
militāro tehniku brauc uz ezeriem, bojā 
ceļus 
Pret meža izciršanu un pret NATO!( 2 
rezes) 
Pret meža izciršanu ( 6 rezes) 
Lieli trokšņi 
Piesārņos dabu (3 reizes) 
Ģimenes drošība 
Baidos par savu drošību (6 reizes) 
Baidos par ģimenes drošību 
Latvijai pietiek ar Ādažiem (2 reizes) 
Neadekvāta karavīru uzvedība (2 
reizes) 
Piesārņos dabu  
Baidos par savu drošību (6 reizes) 
Piesāņos dabu (4 reizes) 
Baidos par savu drošību. Trokšņi 

Infrastruktūras attīstība, tajā skaitā tās tālāka apsaimniekošana, ir papildu darba vietu 
radīšana novada iedzīvotājiem. 
 
Poligona esamība ir papildu darba vietas un attiecīgi papildu ienākumi pašvaldībai, 
kurai ir lielākas iespējas atvēlēt finansējumu citām svarīgām un iedzīvotāju interesēm 
būtiskām jomām. 
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Piesārņo ekoloģiju (4 reizes) 
Ģimenes drošība (8 reizes) 
Lieli trokšņi 
Baidos par ģimenes drošību 
Ģimenes drošība, miers un klusums 
Šo zemi atdot zemniekiem 
Baidos par savu un ģimenes drošību 
Zemi - zemniekiem! 
Lieli trokšņi (3 reizes) 
Piesārņos dabu 
Kara gadījumā tuvāko reģionu 
iedzīvotājii visvairāk apdraudēti 
Negribu (10 reizes) 
Es nebribu nemieru 
Pret poligonu (6 reizes) 
Pret 
Poligona būvniecība ierobežos lidostas 
iespējas 
Я против, достаточно того, что он 
уже есть 
Mierīgi dzīvot 
Ievietot Jūrmalā (3 reizes) 
Dabas aizsardzība (2 reizes) 
Разместить в Юрмале 
Pārcelt 
Pret esošā poligona paplašināšanu 
Не нужен нам полигон в нашей 
местности, хочу тишины 
Не нужен нам полигон. И так кругом 
засорено, вся территория 
Jo tas traucēs civilo iedzīvotāju mieru, 
drošību? Piesārņo vidi, jau tagad 
mācības notiek nevienmēr humāna 
veidā 
Piesārņos vidi, traucēs iedzīvotājiem ar 
lielu trokšņi, neprognozējamā karavīru 
uzvedība 
Tagad paņems mazu gabalu, vēlāk 
izdzīs mūs visus projām 
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NATO karavīri neprot uzvesties 
Нет, не нужен. Хочется тишины. 
Полигон принесёт только вред 
Не желаю  
Ущерб природе. Постоянный шум 
Не хочу, постоянный шум 
Нельзя напрямую к родственникам 
Ущерб природе. 
Опасность ходьбе по лесу 
Нельзя проехать на озеро, собирать 
грибы и ягоды 
Нарушается покой, особенно ночью. 
Опасность при сборе ягод 
Нарушение прав человека 
Экология, ущерб природе 
Нарушение тишины. Опасность для 
детей 
Опасность за свою жизнь 
Не нужно расширение полигона, т.к. 
Военные сейчас покидают полигон и 
ходят по деревне с оружием, при 
этом наносят моральный ущерб 
людям, Разъезжают по деревням на 
военной технике, разбивают дороги. 
Также расширение нанесёт вред 
природе и сельскому хозяйству 
Apdraud iedzīvotāju dzīvību un drošību 
Traucēs iedzīvotājiem ar troksni, 
piesārņos vidi, brīvi neapmeklēt mežu 
(bīstami) 
Traucēs civilo iedzīvotāju drošību, liels 
troksnis, pārsniedz ārpus savām 
teritorijām, nevar mierīgi dzīvot blakus 
poligonam  
Очень большой шум в лесу. Нельзя 
находиться, страшно за свою жизнь. 
Es gribu klusumu (2 reizes) 
Jau tagad aizliegt apšaudi pēc 20.00 un 
svētdienās 
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Mumjs to nevajag! 
Apdzīvotas vietas. Nav prātīgi. Nevajag  
Gribu dzīvot mierīgi 
Jādomā ar prātu, nevis ar ambīcijām 
Negribu  
Mežu iznīcināšana (7 reizes) 
Esmu pret meža masīva likvidēšanu un 
vietējo iedzīvotāju tiesību 
diskriminēšanu 
Esmu par mierīgu sabiedrības dzīvi 
Uzskatu, labāk attīstīt meža tūrismu, 
organizēt atpūtas vietas 
Я за мир во всём мире 
Pret floras un faunas iznīcināšanu 
Klusums. Ekoloģija un pasaule 
Es esmu pret militārā poligona 
paplašināšanu Daugavpils novadā 
Neveicina investīcijas pilsētā. Kaitīga 
dabai. 
Es esmu pret militārā poligona 
paplašināšanu Daugavpils novadā (2 
reizes) 
Kara laika bumba 
Bīstami pilsētai 
Mājām un zemēm pazudīs vērtība. 
Nebūs drošas sajūtas dažu kilometru 
attālumā no poligona 
Esmu pacifists (8 reizes) 
Mājām un zemēm pazudīs vērtība. 
Nebūs drošas sajūtas  
Stop! Stop! 
Esmu pretim 
Tas ir paaugstinātas bīstamības 
objekts, labāk būvēt rūpnīcas 
Gaļas lopu ganāmpulks, troksnis, bērni 
Strādāju un daudz dzīvoju tajā 
saimniecībā. Traucē troksnis. Baidās 
bērni.  
Troksnis. Baidās bērni 
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Traucīti lopi. Troksnis. Bērni 
Traucēs mierīgi dzīvot. Lopi būs 
traucīgi. Bērns baidās 
Amerikāņus prom no Latvijas 
Trokšņa pieaugums. Nekustamā 
īpašuma cenas samazinājums 
Nebūs iespējas attīstīt lidostu Locikos 
Vēlētos, lai būtu lidosta Locikos 
Ekoloģijas pasliktināšanās 
Nebūs iespējams atjaunot lidostu 
Locikos 
Projekta realizācija nodarīs kaitējumu 
apkārtējai videi, faunai un florai 
Kaitējums videi, nekustamo īpašumu 
vērtības samazināšanas, iedzīvotāju 
nodokļi tiks iztērēti izšķēdīgi 
Хочу тишины!!! 
Не хочу военных в моей стране 
Ietekmēs citu projektu realizāciju - 
lidostas atjaunošana 
Privātīpašuma vērtības samazināšana 
Es esmu pacifists. Es esmu pret jebkura 
kara objekta paplašināšanas 
Es gribu lidostas celtniecību 
Sanatorija "Mežciems " atjaunošana 
Atstāt bez izmaiņām 
Yanky, go home! (3 reizes) 
Pret poligona izplēšanās (2 reizes) 
Я хочу жить в тишине 
Не надо  
Poligons pārāk tuvu pilsētai. Tas nav 
droši. Labāk mežu jaunām ģimenēm 
atdot māju celtniecībai 
Хочу жить спокойно, без взрывов 
Беспокоюсь о жизни детей 
Экология (2 reizes) 
Vai vēl maz izsaimniekotās zemes? (2 
reizes) 
Нет военным расходам! 
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Я за экологию и безопасность 
Обидно за Латвию 
Очень обидно за экологию Латвии, и 
вообще за страну 
Беспокоюсь за внуков и детей 
Беспокоюсь очень за будущее наших 
детей и внуков 
Būs daudz nemierīgāk 
Mums to nevajag 
You are not welcome  here 
Против полигона. Дайте спокойно 
жить  
Против военного аэродрома 
Против 
Brauciet mājās, karš beidzās 1945.gadā 
Neuzskartu, ka tas palīdzēs nosargāt 
suverinitāti. Tas ir draudz vietējai 
sabiedrībai.  
Esmu pret. Ja vajaga, taisiet Kurzemē 
Pret (7 reizes) 
Pārāk tuvu atrodas Daugavpils pilsētai, 
tādējādi apdraudot pilsētas un novada 
attīstību 
Nejūtamies droši dzīvot militāro 
objektu tuvumā 
Nebūs droši militārā objekta tuvumā 
Mums nav vajadzīgs militārais poligons 
Mums nav vajadzīgs (2 reizes) 
Jāsargā Latvijas daba 
Noraidīt poligona paplašināšanu 
Poligona paplašināšana būtiski 
pasliktinās labklājības līmeni un 
neatgriezeniski ietekmēs apkārtējo vidi 
gan ekoloģiskā, gan ekonomiskā veidā 
Я против любых размещений 
военных объектов на территории 
Латгалии, Латвии 
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Я против размещения любых 
военных объектов на территории 
своей страны 
Es biju Ādažos, kur izcirsto mežu vietā 
ir tuksnesis, mainījās klimats, iet bojā 
bites  
Mums nevajag poligonu 
За тихую старость! 
Esmu pret poligonu 
Pārāk tuvu pilsētai. Šis mežs ir mūsu 
ģimenes mīļākā pastaigas vieta 
Против ( 3 rezes) 
Lauksaimniecība (3 reizes) 
Lopkopība 
Saglabāt dabu (4 reizes) 
Против полигона(2 reizes) 
Против военных действий 
Хочу быть уверена в своей 
безопасности 
Pret, jo es esmu pacifists 
Pret militārā poligona teritorijas 
paplašināšanās 
Esmu pilnīgi pret! 
Pret! (13 reizes) 
Teritorijas nesaimnieciskā izmantošana 
Nevēlos, lai pilsētas tuvumā atrodas 
poligons  
Tas atrodas tuvu Daugavpilij 
Aizvērt un nē par poligonu 
Es esmu pret NATO karavīriem blakus 
manai mājai 
Pret militāra poligona palielināšanās 
Водозабор Даугавпилса находится 
рядом 
Милитаризация не нужна 
За мир во всём мире 
Хочу тишины и покоя 
Против полигона (2 reizes ) 
За экологию 
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Ухудшится безопасность города 
Я пацифист 
Par Latvijas dabu 
Милитаризация убъёт природные 
ресурсы 
Es esmu pret militāro poligonu ( 11 
reizes) 
Esmu pret (9 reizes) 
Saglabāt dabu! (5 reizes) 
Сохраните природу! 
Нам нужен свежий воздух и 
прогулки по лесу 
Lai būtu miers un klusums! 
No war! 
В мирной Латгалии полигоны НАТО - 
не нужны! 
Я пацифист, и за хорошее будущее 
внукам 
Ļoti tuvu pilsētai, rajoniem, kur daudz 
cilvēku 
Poligona atrašanas vieta ir pārāk tuvu 
apdzīvotām vietām. Tā atrodas bīstami 
tuvu (2 reizes) 
Ļoti tuvu pilsētai. Nedrīkst 
Nedrīkst 
Poligonu nedrīkst būvēt tuvu pilsētai. 
Ir ļoti liels risks, kurš var kaitināt 
iedzīvotājus 
Pārāk tuvu apdzīvotai vietai 
To radītājs troksnis var traucēt 
iedzīvotājiem. Atrodas netālu no 
apdzīvotās vietas 
Esmu pret poligona paplašināšanas (4 
reizes) 
Esmu pret poligona paplašināšanu. Я 
против расширения. Город должен 
развиваться экономически. 
Привлекать туристов, инвесторов. 
Семьям с детьми должно быть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

комфортно быть на природе, 
экология - загрязняется  
Iebilstu pret militārajām aktivitātēm 
Vecāku īpašums ir netālu 
Negribu būt par mērķi kara darbībām 
un citiem neiesaku 
Не хочу войны 
Es negribu, lai manā rajonā staigātu 
cilvēli ar ieročiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sk. augstāk kopīgās atbildes. 
 

 
54. 24.02.2020. Fiziskās personas 

iesniegums Nr.2.1-
13/511 ar aptaujas 
materiāliem 
 
 
 

Zemei jāražo, bet ne poligonu (2 
reizes) 
Nē poligonam 
Не хочу, чтобы портили экологию, не 
хочу, чтобы ходили военные 
Жителям не нужен радиоактивный 
европейский мусор ( военная 
техника) 
Я пацифист. Не люблю военных 
Не хочу, чтобы военные были рядом 
с нашими детьми и внуками 
Категорически против! (3 reizes) 
Опасно для окружающих, против 
насилия 
Против военных в нашем городе (3 
reizes) 
Вместо пролигона надо строить 
детские сады, больницы, парки 
Против войны. Против военных 
Я против каких-либо военных 
действий в своём городе! 
Родители живут в Лоциках, на них 
это тоже отразится 
Страшное дело полигон 
Страшно за детей своих 
Живу рядом, мешает шум и пугает 
детей 
Против насилия, войны и тем более 
против стрельбы 
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Люблю собирать там грибы, люди 
хотят наслаждаться природой, а не 
учениями 
Там мои любимые места для отдыха 
и дача 
Jo tas ir ļoti bīstami iedzīvotājiem 
Tas ir ļoti bīstami skolai un nav 
pieņēmami pilsoniem 
Я против того, чтобы рядом с моей 
дачей проводились военные учения 
и стрельба 
Самое грибное место забирают под 
полигон. Очень богатая природа 
потеряет свой смысл 
Будет присутствовать чувство 
опасности, страх за свою 
безопасность 

Iesniegumi, saņemtie pēc 24.02.2020. 

1. 

25.02.2020. Fiziskā persona 

Pret poligona paplašināšanu, jo tuvu 
dzīvo mani radinieki, kuram var traucēt 
iespējama poligona funkcionēšanu; 
uzskatu šo objektu par potenciāli 
bīstamu Daugavpils iedzīvotajiem. 

Lokālplānojuma kā Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 
grozījumu izstrāde neattiecas uz militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu. 
Poligona vajadzībām nepieciešamās zemes vienības 2 042,68 ha kopplatībā ar 
Ministru kabineta 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr.569 “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir nodotas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. prim pantu visa 
plānotā (paplašinātā) poligona teritorija, kurai tika izstrādāts lokālplānojums, ir 
militārs objekts, kas ir nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai 
pildītu Nacionālo bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus.  
 
Aizsardzības ministrija neplāno vēl vairāk paplašināt militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritoriju. 
 
Saskaņā ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā 
Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210) doto uzdevumu Nr.205, Aizsardzības ministrija 
turpina Zemessardzes infrastruktūras pilnveidošanu un reģionālo poligonu attīstību 
("Lāčusils", "Meža Mackeviči", "Mežaine"), lai nodrošinātu Zemessardzes kaujas spēju 
attīstību. 
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Atbilstoši Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem visā 
Latvijas teritorijā ir plānots izveidot četrus reģionālā līmeņa militāro mācību 
poligonus. Šobrīd lielākā daļa apmācību notiek Ādažu militārajā poligonā, kas, lai gan 
tika paplašināts, nespēj nodrošināt nepieciešamo apmācību skaitu dēļ tā noslodzes. 
Lai nodrošinātu nepieciešamo militāro apmācību, tiek veidoti/ paplašināti militārie 
poligoni arī Vidzemē, Latgalē un Kurzemē. Poligoni tiek veidoti teritorijās, kurās jau 
vēsturiski ir atradušies militārie poligoni. Pēc visu ieplānoto militāro apmācību 
poligonu izveides apmācību process tiks vienmērīgi sadalīts visā Latvijas teritorijā, 
nodrošinot atbilstošu apmācību infrastruktūru iespējami tuvāk Nacionālo bruņoto 
spēku vienībām. Visu militāro poligonu teritorijas lielums tiek noteikts atkarībā no 
attiecīgajā poligonā veicamo apmācību specifikas, t. sk. ņemot vērā nepieciešamās 
drošības zonas. 
 
Militārais poligons “Meža Mackeviči” ir nepieciešams, lai Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem nodrošinātu pietiekamas un atbilstošas apmācību/treniņu vietas.  
 
Militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijas lielums ir noteikts, pamatojoties uz 
poligonā veicamo apmācību specifiku un infrastruktūras novietojumu, t. sk. ņemot 
vērā nepieciešamās drošības zonas. Poligons ir paplašināts apkārt jau vēsturiski 
esošam militāram objektam (nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4494 006 
0003). 

 


