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I PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
 

IEVADS 

 
Daugavpils rajona Laucesas pagasta „Lielstrautiņi” zemes gabala teritorijas (nekustamā 

īpašuma kadastra nr. 4464 002 0107) detālplānojums tika izstrādāts pamatojoties uz Laucesas 

pagasta padomes 2007. gada 22. marta lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba 

uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes īpašumam 

„Lielstrautiņi”” (sēdes protokola izraksts nr.5., 4.§.) un Laucesas pagasta padomes 2007. gada 

22.marta Darba uzdevumu  detālplānojuma izstrādei. 

 

„Lielstrautiņi” detālplānojuma projekts izstrādāts pēc „Lielstrautiņi” zemes īpašnieka 

pasūtījuma un saskaņā ar noslēgto līgumu Nr.DPL-10/07 (12.03.2007.) starp SIA ”Reģionālie 

projekti” un pasūtītāju – Valentīnu Gololobovu. 

 

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti pamatojoties uz Laucesas pagasta padomes izsniegto 

darba uzdevumu un valsts institūciju nosacījumiem, ņemot vērā Daugavpils  rajona un Laucesas 

pagasta teritorijas plānojumus 2006.-2018.g. 

 

Projekts izstrādāts saskaņā ar 2004. gada 19.oktobra LR MK noteikumiem Nr. 883 “Vietējas 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un ievērojot tajos noteikto sabiedriskās apspriešanas 

procedūru. 

 

 

1. DETĀLPLĀNOJUMA MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 
„Lielstrautiņi” detālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt un precizēt zemes atļautās 

izmantošanas veidus un iespējamo zemes gabala „Lielstarutiņi” sadalījumu. 

 

Detālplānojums ir izstrādāts, lai: 

 nodrošinātu teritorijas racionālu izmantošanu, veicinātu līdzsvarotu ekonomisko attīstību 

un saglabātu vidi atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības plāniem; 

 nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkam un sabiedrībai kopumā; 

 garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai 

lietošanā nodoto zemi saskaņā ar detālplānojuma nosacījumiem. 

 

Detālplānojuma izstrādes gaitā sabiedrībai bija nodrošinātas iespējas iegūt informāciju un 

izteikt savu viedokli. 

 

Lai nodrošinātu teritorijas mērķtiecīgu izmantošanu atbilstoši Laucesas pagasta padomes 

teritorijas plānojumam 2006.-2018.g. un veidotu jaunas kvalitatīvas dzīvojamās apbūves teritorijas, 

detālplānojuma izstrādāšanas uzdevumi ir: 

 izstrādāt nekustamajam īpašumam „Lielstrautiņi” detalizētu teritorijas atļauto 

izmantošanu, saskaņā ar spēkā esošo Laucesas pagasta teritorijas plānojumu un apbūves 

noteikumiem; 
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 paredzēt savrupmāju apbūves teritorijas (minimālā zemes gabala platība 0,15 ha) un 

noteikt jaunizveidojamos zemes gabalu adresāciju; 

 plānojuma aptvertajā teritorijā atspoguļot apgrūtinājumus un zemes gabalu izmantošanas 

ierobežojumus: inženierkomunikācijas un to aizsargjoslas, servitūta ceļus; 

 paredzēt plānojamajai teritorijai visu nepieciešamo infrastruktūru un 

inženierkomunikācijas; 

 noteikt maksimāli pieļaujamo apbūves intensitāti; 

 izstrādāt apbūves noteikumus, nosakot teritorijas atļauto izmantošanu, apbūves blīvumu, 

apbūves augstumu un stāvu skaitu, ēku būvlaides, ceļu un ielu sarkanās līnijas, 

šķērsprofilus, apzaļumojamās teritorijas utt; 

 ceļus izdalīt kā atsevišķus zemes gabalus (parceles). 

 

 

 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 
2.1. Attīstības plānošanas dokumenti 

 

  „Lielstrautiņi” detālplānojuma sagatavošanā tika ņemtas vērā sekojošu Daugavpils rajona 

un Laucesas pagasta saistošo attīstības plānošanas dokumentu prasības: 

1) Daugavpils rajona teritorijas plānojums 2006.-2018.g, Daugavpils rajona padome, 2006; 

2) Laucesas pagasta teritorijas plānojums 2006-2018.gadiem (Laucesas pagasta teritorijas plānotā 

(atļautā) izmantošana un apbūves noteikumi ). 

 

 

2.2. Detālplānojuma teritorijas raksturojums 

 

2.2.1. Detālplānojuma atrašanās vieta un dabas apstākļi 

 

Novietojums  

 

 Plānojamā zemes īpašuma „Lielstrautiņi” teritorija atrodas Daugavpils rajona Laucesas 

pagastā, netālu no Daugavpils pilsētas robežas – gar ceļu V673  Daugavpils-Elerne-Lielborne. Ceļa 

V673 otrā pusē atrodas vasarnīcu rajons „Maļutki”. 

Zemes gabals orientēts ar gareno asi pret ceļu, kas rietumos robežojas ar Gļinovkas upi. 

 

   



DETĀLPLĀNOJUMS “LIELSTRAUTIŅI” 

SIA “Reģionālie projekti”, 2007  - 6 - 

                            
1. attēls „Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta” 

 

Platība 

 

Kopējā nekustamā īpašuma „Lielstrautiņi” detālplānojuma platība ir 7,96 ha .   

 

Robežas 

 

Detālplānojuma robežas ir Daugavpils rajona Laucesas pagasta „Lielstrautiņi” zemes gabala 

(kadastra nr. 4464 002 0107) robežas:  

 robeža starp zemes gabalu „Lielstrautiņi ” un zemes īpašumu „Vlada” (kad.Nr.4464 002 

0002); 

 robeža starp zemes gabalu „Lielstrautiņi” un  Valsts autoceļu (kad.Nr.4464 002 0215); 

 robeža starp zemes gabalu „Lielstrautiņi” un zemes īpašumu „Valensija” (kad.Nr.4464 

002 0283); 

 robeža starp zemes gabalu „Lielstrautiņi” un zemes īpašumu „Pļavas” (kad.Nr.4492 002 

0033); 

 robeža starp zemes gabalu „Lielstrautiņi” un zemes īpašumu „Krastiņi” (kad.Nr.4492 

002 0035); 

 robeža starp zemes gabalu „Lielstrautiņi” un zemes īpašumu „Rūķi” (kad.Nr.4492 002 

0524); 

 robeža starp zemes gabalu „Lielstrautiņi” un zemes īpašumu „Saulītes” (kad.Nr.4492 

002 0734); 

 robeža starp zemes gabalu „Lielstrautiņi” un autoceļu Jaunsudrabiņi- Skrudaliena 

(kad.Nr.4492 002 0689) 

 

Reljefs un dabas apstākļi 

 

Zemes gabals rietumos robežojas ar Gļinovkas upi un dabiski izveidojušos gravu. Reljefs 

vienmērīgi pieaug virzienā no ceļa V673 ar mazāko vidējo augstuma atzīmi 95m virs jūras līmeņa 

un augstāko vidējo atzīmi 107m virs jūras līmeņa.  
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Veģetācija 

 

Lielāko detālplānojuma teritorijas daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 

ganības, ko klāj zālāja tipa augājs.  

Plānojamā teritorijā nav vērtīgu koku. 

  

 

2.2.2. Meliorācijas sistēmas raksturojums 

 

Teritorijas hidromelioratīvos apstākļus nosaka teritorijas nosusināšanai ierīkotā segtā 

nosusināšanas sistēma.  

Lielākā plānojamās teritorijas daļa (5,77ha) ir meliorēta zeme.  

  

 

2.2.3. Detālplānojuma teritorijas un tai pieguļošo teritoriju esošā izmantošana un 

noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana 

 

Detālplānojuma teritorija pēc esošā izmantošanas veida ir lauksaimniecības zeme - ganības 

(6,52 ha), kas pašlaik netiek izmantota - atstāta atmatā, 0,21 ha teritorijas ir klasificējama kā meži, 

0,50  ha – krūmāji, 0,20 ha no kopējās platības atrodas zem ūdeņiem, 0,40 ha no kopējās platības 

atrodas zem ceļiem.  

Laucesas pagasta teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadiem kā plānotā (atļautā) 

detālplānojuma teritorijas izmantošana ir noteikta savrupmāju apbūves teritorija. Arī plānojamajai 

teritorijai pieguļošo zemes īpašumu, kas atrodas Laucesas pagastā, perspektīvā (atļautā) 

izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija.  

  

 

2.2.4. Zemes īpašuma piederība un aprobežojumi 

 

Detālplānojuma teritorijā atrodas viens nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 4464 002 0107, 

kas ir privātīpašums. 

Nekustamajam īpašumam ir sekojoši lietošanas tiesību apgrūtinājumi: 

1) Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras autoceļu V673 - 0,21 ha, 

2) Tauvas joslas teritorija gar upi – 0,25 ha,  

3) Ūdensteces aizsargjoslas teritorija (u.Gļinovka) – 0,269 ha, 

4) Ceļa servitūta teritorija – 0,4 ha.  
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3. TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA 
 

 

3.1. Detālplānojuma projekta priekšlikumi 

 

Detālplānojums paredz izveidot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), Darījumu 

un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (DrS) un dabas teritorijas (Dt). Projektētie ceļi/ielas 

izdalītas kā atsevišķas Tehnisko līnījbūvju teritorijas (TL). Skatīt Grafiskajā daļā plānu M 

1:1000 „Daugavpils rajona Laucesas pagasta „Lielstrautiņi” detālplānojums”. 

Tā kā detālplānojuma teritorija atrodas rajonā, kur perspektīvā plānots izveidot vairākas 

individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas (ciemus) - detālplānojuma piedāvātais risinājums 

gan telpiski, gan funkcionāli iekļausies kopējā Laucesas pagasta teritorijas izmantošanas struktūrā - 

veidojot pēc iespējas kompaktāku apbūvi un iekļaujoties plānoto ciemu struktūrā. Detālplānojuma 

risinājuma rezultātā Laucesas pagasta apbūve tiks papildināta ar jaunām, vizuāli pievilcīgām un 

kvalitatīvām individuālajām dzīvojamām teritorijām, veidojot un attīstot vienotu un racionālu ceļu 

un inženiertehnisko tīklu nodrošinājumu, ar tuvumā esošiem un iedzīvotājiem ērti sasniedzamiem 

sabiedriskās apkalpes pakalpojumiem.  

 

3.1.1. Apbūves struktūra 

 

Detālplānojums paredz sadalīt plānojamo zemes gabalu trīsdesmit (30) atsevišķos apbūves 

gabalos, tajā skaitā divdesmit sešos (26) - savrupmāju apbūves teritorijās (DzS) ar kopējo vidējo 

platību aptuveni 0,17 ha, kur perspektīvo apbūves struktūru veidos vienģimeņu savrupmājas, kas 

organiski iekļausies apkārtējā ainavā. Paredzēts izveidot divas (2) dabas teritorijas (Dt) ar kopējo 

vidējo platību 0,36 ha un divas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (DrS) ar vidējo 

platību 3,45 ha. 

 Detālplānojums paredz zemes gabala „Lielstrautiņi” sadalījumu iekļaut kopējā pagasta 

plānojuma struktūrā, veidojot vienotu ceļu un ielu tīklu ar blakus esošajiem zemes gabaliem. 

Ceļi/ielas izdalīti kā atsevišķas līnijbūvju apbūves teritorijas (TL) un sastāda 0,9 ha no zemes gabala 

kopējās platības. Visiem apbūves gabaliem tiek nodrošināta ērta piekļūšana. 

Ņemot vērā, ka uz ceļa Daugavpils-Elerne-Lielborne perspektīvā varētu veidoties augstāka 

satiksmes intensitāte, detālplānojums paredz attālināt dzīvojamo teritoriju, izvietojot gar ceļu dabas 

un darījumu, sabiedrisko objektu apbūves teritorijas. Skatīt Grafiskajā daļā plānu M 1: 1000 

„Daugavpils rajona Laucesas pagasta „Lielstrautiņi” detālplānojums”. 

 

 

3.1.2. Ainavas un zemes transformācija 

 

Detālplānojums paredz pašreizējās lauksaimniecības teritoriju ar tai raksturīgo ainavu 

pārveidošanu par individuālo dzīvojamo savrupmāju, dabas un darījumu un sabiedrisko objektu 

apbūves teritorijām ar tām raksturīgo ainavu. 

No ainaviskā viedokļa, teritorijā ir jāveido stilistiski vienota apbūve, kas harmoniski 

iekļautos apkārtējā ainavā, veidojot augstvērtīgu telpisko vidi. Ēku fasādēm, žogiem un 

priekšdārziņiem, kas vērsti pret vietējas nozīmes ielu ir jābūt vizuāli līdzvērtīgiem. 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija par lauksaimniecībā neizmantojamo 

zemi veicama saskaņā ar 20.04.2004. MK noteikumiem Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes 

transformācijas atļaujas”, pēc detālplānojuma apstiprināšanas pašvaldībā. 
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3.1.3. Teritorijas bilance un adresācija 

 

Jaunizveidoto zemes parceļu teritorijas bilance, galvenie rādītāji un aprobežojumi sniegti 

3.1. tabulā. 

3.1. tabula. Teritorijas bilance 
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1. DzS 1695 1140 555 30 - 60 

2. DzS 1700 1140 560 30 - 60 

3. DzS 1690 1140 550 30 - 60 

4. DzS 1695 1141 554 30 - 60 

5. DzS 1695 1142 553 30 - 60 

6. DzS 1695 1141 554 30 - 60 

7. DzS 1695 1141 554 30 - 60 

8. DzS 1695 1141 554 30 - 60 

9. DzS 1696 1145 551 30 - 60 

10. DzS 2502 1795 707 30 - 60 

11. DzS 2555 1833 722 30 - 60 

12. DzS 2460 1548 912 30 - 60 

13. DzS 1988 1254 1254 30 - 60 

14. DzS 4791 2148 2643 30 - 60 

15. DzS 4354 1790 2564 30 - 60 

16. DzS 3309 1516 1793 30 - 60 

17. DzS 3381 1365 2016 30 - 60 

18. DzS 3027 909 2118 30 - 60 

19. DzS 2190 652 1538 30 - 60 

20. DzS 2126 704 1422 30 - 60 

21. Dt 2013 683 1330 - - - 

22. DzS 2864 1117 1747 30 - 60 

23. DzS 3173 1399 1774 30 - 60 

24. DzS 3314 1234 2080 30 - 60 

25. DzS 2824 909 1915 30 - 60 

26. DzS 2221 819 1402 30 - 60 

27. DzS 2298 879 1419 30 - 60 

28. Dt 2731 169 2562 - - - 
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29. DrS 1526 998 528 50 100 20 

30. Dt 256 256 - - - - 

31 Lt 8432 - - - - - 

32 Lt 1332 - - - - - 

Kopā  79600 35389 37431    

 

 

Jaunizveidojamajam ciematam projekts piedāvā piešķirt nosaukumu „Lielstrautiņi”.  

Jaunizveidojamā ciematā tiek izveidotas divas ielas, kurām tiek piešķirti sekojoši 

nosaukumi: 

a) ielai ar parceles Nr. 31 - „Strautu”; 

b) ielai ar parceles Nr.32 - „Pļavu” . 

Atbilstoši izstrādātajam plānojumam zemes gabaliem projekts piedāvā apstiprināt sekojošu 

numerāciju: 
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1. Strautu iela 4 11. Strautu iela 24 21. Strautu iela 15 

2. Strautu iela 6 12. Pļavu iela 2 22. Strautu iela 13 

3. Strautu iela 8 13. Pļavu iela 1 23. Strautu iela 11 

4. Strautu iela 10 14. Strautu iela 29 24. Strautu iela 9 

5. Strautu iela 12 15. Strautu iela 27 25. Strautu iela 7 

6. Strautu iela 14 16. Strautu iela 25 26. Strautu iela 5 

7. Strautu iela 16 17. Strautu iela 23 27. Strautu iela 3 

8. Strautu iela 18 18. Strautu iela 21 28. Strautu iela 1 

9. Strautu iela 20 19. Strautu iela 19 29. Strautu iela 2 

10. Strautu iela 22 20. Strautu iela 17 30. Strautu iela 26 

 

  

 

3.2. Inženiertehniskais nodrošinājums 

 

Plānojamo teritoriju paredzēts nodrošināt ar sekojošiem inženiertehniskajiem tīkliem - 

elektroapgāde, siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, telekomunikācijas un ielu apgaismojums. 

Esošās meliorācijas sistēmas tiks saglabātas vai pārkārtotas atbilstoši drenāžas sistēmu 

pārkārtošanas projektam un plānojamai apbūvei.  

 Inženiertehnisko komunikāciju sistēmas projektējamas un izbūvējamas pēc tehnisko 

projektu izstrādes.  

Inženiertehnisko tīklu izvietojums norādīts Grafiskajā daļā plānā M 1: 1000 „Daugavpils 

rajona Laucesas pagasta „Lielstrautiņi” detālplānojums”  
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3.2.1. Ūdensapgāde, kanalizācija un lietus ūdens novadīšana  

 

Teritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi ir veidoti pamatojoties uz VA 

„Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils filiāles (24.04.2007.) izsniegto projektēšanas 

higiēnisko uzdevumu Nr.20-104 detālplānojuma izstrādei. 

Ūdensapgāde un kanalizācija katram jaunizveidotajam zemesgabalam ir nodrošināma lokāli. 

Tādēļ ir jāizveido vietējie urbumi ūdensapgādei un jāizbūvē hermētiski izolēti krāj rezervuāri ar 

regulāru to izvešanu, paredzot perspektīvā pieslēguma iespēju centralizētiem ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem pēc to izbūves. 

Lietus ūdeņu novadīšanai no ceļiem un ielām, gar projektējamo ceļu un ielu malām 

paredzēts izbūvēt grāvi. 

Virszemes ūdeņu novadīšana no katra gruntsgabala ir risināma katrā konkrētā gadījumā, 

izstrādājot būvprojektus un teritorijas labiekārtošanas projektus. 

  

 

3.2.2. Drenāžas sistēmas pārkārtošanas tehniskais risinājums 

 

Detālplānojuma ietvaros, pamatojoties uz „Lielstrautiņi” teritorijas topogrāfiskās 

uzmērīšanas plānu M 1:500 tika izstrādāts Daugavpils rajona Laucesas pagasta īpašuma 

„Lielstrautiņi” drenāžas pārkārošanas projekts. Skatīt grafiskajā daļā, plānā M 1: 1000 

„Daugavpils rajona Laucesas pagasta „Lielstrautiņi” detālplānojums”. 

Teritorijas detālplānojuma plānā parādītas būvlaides un iespējamās būvlaukumu vietas. 

Kolektora aizsardzībai zem projektētā ceļa jāparedz ierīkot ģeorežģi TENAX LBO 440, kas 

aizsargā kolektoru pret transporta dinamiskajām slodzēm.  

Pie būvprojektu izstrādes, gadījumā, ja būvlaukuma vieta mainās, ir jāveic drenāžas sistēmas 

pārkārtošana atbilstoši tai, par tās tehniskajiem risinājumiem un variantiem konsultējoties valsts 

SIA “Meliorprojekts”. 

Tehniskā projekta izstrādāšana drenāžas pārkārtošanai jāveic katram apbūves gabalam 

atsevišķi, ievērtējot konkrētu būvlaukuma atrašanās vietu, kura detālplānojuma izstrādes gaitā ir 

noteikta nosacīti. 

 

 

3.2.3. Elektroapgāde 

 

Detālplānojuma teritorijas elektroapgādes konceptuālā shēma ir izstrādāta pamatojoties uz 

VAS „Latvenergo” sadales tīkli 10.05.07. nosacījumiem Nr.30R1A1-02/620 detālplānojuma 

izstrādei zemes īpašumam „Lielstrautiņi”. 

Plānojamās teritorijas elektroapgādes nodrošināšanai ir nepieciešama jaunas 20/04 kV 

transformatora apakšstacijas būvniecība, kā arī jaunu 20 kV un 0,4 kV kabeļlīniju izbūve.  

Transformatoru apakšstaciju paredzēts izvietot parcelē Nr. 29 (ceļa V673 aizsargjoslā). 

Jaunizveidoto zemes gabalu elektroapgādei ir paredzēta zemsprieguma 0,4 kV kabeļlīnijas izbūve, 

kas izvietojama projektējamo ielu sarkanajās līnijās. Dzīvojamo māju pieslēgšanai ir paredzētas 

uzskaites UAKS tipa (cilpu) kastes.  

Detālplānojums paredz projektējamo ceļu un ielu apgaismojumu, izbūvējot kabeļa izvadu uz 

ārējās apgaismošanas sadali. Elektroapgaismošanai paredzēts izbūvēt kabeli, balsti - metāla, 

pielietojamas apgaismošanas armatūras ar energoefektīvām spuldzēm. 

Perspektīvās kabeļu zonas, pa kurām tiks guldīti kabeļi objektu elektroapgādei un saišu 

veidošanai starp apakšstacijām, rekomendēts izvietot zem ietvēm. Kabeļi zemē noguldāmi 0,7 m 

dziļumā no ietves virsmas. Zem brauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem, kur ir paredzētas kabeļu 

līnijas, kabeļi ir jāgulda aizsargcaurulēs, obligāti paredzot arī rezerves cauruļu noguldīšanu. Virs 
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kabeļiem, kas nav aizsargcaurulēs, 0,25 m no zemes virsmas noguldāma signāllente. 

Elektrotīklu tehniskais projekts izstrādājams atsevišķi, saskaņā ar VAS „Latvenergo” 

Sadales tīkli projektēšanas uzdevumu. 

 

 

3.2.4. Gāzes apgāde 

 

Gāzes pievade šī detālplājuma ietvaros nav paredzēta.  

 

 

3.2.5. Sakaru komunikācijas 

 

 Saskaņā ar SIA „Lattelecom” 04.19.2007. izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.7351-1 

detālplānojuma teritorija ir nodrošināma ar telekomunikāciju sakariem: 

1) jaunas kabeļu kanalizācijas izbūvi no tuvākās sakaru līnijas līdz detālplānojuma teritorijai, 

2) kabeļu kanalizācijas izbūvi pa projektējamiem ceļiem/ielām,  

3) kabeļu kanalizācijas ievadu izbūvi līdz katrai telefonizējamai ēkai, 

4) sadales skapju uzstādīšanu jaunizveidoto līnijapbūves teritoriju sarkanajās līnijās. 

Augstāk minēto pasākumu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas 

un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelekom” tehniskajiem standartiem. Ēku iekšējie 

telekomunikāciju tīkli izbūvējami atbilstoši Eiropas standarta EN 50173 „Information technology - 

Generic cabling systems” prasībām. 

 

 

3.2.6. Ugunsdrošības nodrošinājums 

 

„Lielstrautiņi” zemesgabalu sadalījums ir izplānots tā, lai ugunsdzēsības transports varētu 

tieši piekļūt katram zemes gabalam. Projektējamā iela  zemes gabala dienvidos veido cilpu un 

pagriezienu uz perspektīvo individuālo dzīvojamo māju rajonu, līdz ar to teritorijā neveidojas 

strupceļi. Ielu risinājums norādīts Grafiskajā daļā plānā M 1: 1000 „Daugavpils rajona Laucesas 

pagasta „Lielstrautiņi” detālplānojums”. 

Detālplānojums paredz ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu - pazemes vai virszemes 

ugunsdzēsības rezervuāru  izbūvi nodrošināt zemes gabalā ar parceli Nr.21. Pazemes vai virszemes 

ugunsdzēsības rezervuāra tilpumam jānodrošina 5 l/sek uz 3 stundām, jau līdz ar pirmajām 

ekspluatācijā nodotajām stundām. Teritorijā tiek nodrošināts 200 m ugunsdzēsības rādiuss no ūdens 

ņemšanas vietām (pazemes ugunsdzēsības rezervuāriem) līdz ēkām un būvēm. 

Detālplānojums paredz iespēju pēc centralizēto ūdens apgādes tīklu izbūves nodrošināt 

ugunsdzēsības ūdens ņemšanu no hidrantiem, kuri tiks izvietoti ielu sarkanās līnijās atbilstoši 

izstrādātajam tehniskajam projektam. 

Izstrādājot inženierinfrastruktūras tīklu un objektu tehniskos projektus un projektējot būvju 

izvietojumu, ir jāievēro LBN 201-96, LBN 222-99 un Civilās aizsardzības likuma prasības. 

 

 

3.3. Transporta organizācija 

 

Plānojot ceļu/ielu tīklu, tika ievēroti VA „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils 

nodaļas izsniegtie nosacījumi Nr.4.6.6-65 (13.04.2007.) detālplānojuma izstrādei, ņemti vērā un 

saskaņoti blakus esošo īpašumu nobrauktuvju novietojums un parametri.  

Piebraukšana detālplānojuma teritorijai ir paredzēta no valsts ceļa V673 „Daugavpils-

Elerne-Lielborne”.  
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Iekšējais teritorijas ielu un piebraucamo ceļu tīkls ir plānots, lai nodrošinātu ērtu un drošu 

piekļūšanu katrai jaunizveidotajai zemes parcelei. Projekta grafiskajos materiālos ir doti ielu 

šķērsprofilu risinājumi ar sarkanajām līnijām, būvlaidēm un inženiertehnisko komunikāciju 

izvietojumu. Stūra zemes gabaliem ir nodrošināti redzamības brīvlauki. 

 

Detālplānojuma teritorijā tiek paredzētas: 

 

1) vietējas nozīmes ielas - ar ielas koridora platumu sarkanajās līnijās 15 m (brauktuves platums – 

6m, ietves platums – 2,5 m), kas nodrošinās gājēju un transporta piekļuvi dzīvojamām ēkām un 

citiem objektiem detālplānojuma teritorijas iekšienē.  

2) piebraucamie ceļi ar ceļa koridora platumu 3,5 m, kas nodrošina piekļūšanu katrai 

jaunizveidotajai zemes parcelei no vietējās nozīmes ielas.  

Ceļi/ielas ir izdalīti kā atsevišķas zemes vienības, to statuss nosakāms saskaņā ar MK 

noteikumiem – „Adresācijas noteikumi” un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 

noteikumi”. 

Gājējiem paredzēta ietve gar vienu ceļa/ielas pusi. Ietvju platums ir pietiekams apvienotas 

gājēju un velosatiksmes nodrošināšanai. Grafiskajā daļā plānā M 1: 1000 „Daugavpils rajona 

Laucesas pagasta „Lielstrautiņi” detālplānojums”. 

 

3.4. Grafiskais materiāls 

 

3.4.1. Topogrāfiskais plāns  M 1:500  (Pielikums Nr.1) 
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II. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI.  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

 
4. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI 

 

 

Detālplānojuma teritorijā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, tiek nodrošinātas vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas inženiertehniskajiem apgādes tīkliem/objektiem. 

 

4.1.Vides un dabas resursu aizsargjoslas un pagrūtinājumi 

 

Vides un dabas resursu aizsargjoslas tiek noteiktas, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz 

ūdens ekosistēmām un saglabātu tām raksturīgo ainavu. 

 

1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas un apgrūtinājumi 

 

Vides un dabas resursu aizsargjoslas tiek noteiktas, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz 

ūdens ekosistēmām tam raksturīgo ainavu. 

Parceles Nr. 14-28 daļēji atrodas Gļinovkas upes  aizsargjoslā. 

 

4.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas 

 

Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu gar transporta, 

inženierkomunikāciju līnijām un objektiem, lai nodrošinātu to efektīvu un drošu ekspluatāciju un 

attīstības iespējas. 

Inženiertehniskās apgādes komunikāciju aizsargjoslas, kas ietilpst ielu un piebraucamo ceļu 

sarkanajās līnijās detālplānojuma projektā netiek uzrādītas. Izstrādājot inženiertīklu projektus un 

izvietojot tos ielu sarkanajās līnijās, ir jāievēro minimālo attālumu prasības starp cauruļvadiem un 

kabeļiem. 

 

1) Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem 

Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu un autoceļu 

negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī 

izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai, kā arī 

inženierkomunikāciju izvietošanai. 

Aizsargjoslas gar piebraucamajiem ceļiem ir atzīmētas kā sarkanās līnijas (projektēto ceļu 

robežas) un būvlaides (līnijas, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei). Ceļu 

aizsargjoslā aizliegts izvietot apbūvi, izņemot ar inženiertīklu ekspluatāciju saistītas būves. 

Detālplānojuma teritorijā tiek noteiktas ceļu/ielu sarkanās līnijas-15m. 

 

 

2) Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām 

Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām un to iekārtam tiek noteiktas, lai nodrošinātu to 

maksimālo aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes. 
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Detālplānojuma teritorijā projektējamie kabeļu kanalizācijas vadi ir izvietojami 

projektējamo ielu sarkanajās līnijās. 

 

3) Aizsargjoslas ap elektriskajiem tīkliem 

Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un 

būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un 

drošību. 

Projektējamās 20kV un 0,4kV elektropārvades kabeļu līnijas un transformatoru apakšstaciju 

paredzēts izvietot projektējamo ielu/ceļu sarkanajās līnijās, kur tiek nodrošināta 

komunikāciju ekspluatācija un drošība. 

 

4) Aizsargjosla ap meliorācijas būvēm un iekārtām 

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu meliorācijas 

būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību. 

 

Kopējo aizsargjoslu izvietojumu un apgrūtinājumu platības katram jaunizveidotajam zemes 

gabalam skatīt  Grafiskajā daļā plānā M 1: 1000 „Daugavpils rajona Laucesas pagasta 

„Lielstrautiņi” detālplānojums”. 
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5. APBŪVES NOTEIKUMI 
 

 

5.1.Vispārīgie izmantošanas noteikumi 

 

Detālplānojuma teritorijā ir paredzēts izvietot savrupmāju apbūves teritorija (DzS), dabas 

teritorijas (Dt), darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (DrS) un tehnisko 

līnījbūvju teritorijas (TL).  

 

Zemes gabalus nav atļauts sadalīt. 

 

Definīcijas 

1) savrupmāju apbūves teritorija (DzS) – nozīmē zemes gabalus, kur primārais zemes 

izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju un rindu māju apbūve, bet atļautas arī citas 

izmantošanas. 

2) dabas teritorijas (Dt)- nozīmē teritoriju, kur primārais izmantošanas veids ir saistīts ar 

ekstensīvu dabas atpūtu, izziņas tūrismu, dabas aizsardzību, mikroklimata uzlabošanu. 

Pieļaujams ierīkot atpūtas vietas, informācijas infrastruktūras elementi, gājēju takas, sporta 

iekārtas (t.sk.slēpošanas trases), autostāvvietas, pagaidu būves.  

3) darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (DrS)- nozīmē zemes gabalu, kur 

primārais zemes izmantošanas veids ir darījumu iestādes, mazumtirdzniecības un 

pakalpojumu objektu apbūve, pārvaldes, izglītības, reliģijas, kultūras, ārstniecības, sociālās 

aprūpes, sporta, atpūtas, valsts aizsardzības un drošības iestāžu būves, ugunsdzēsēju depo 

u.c. – nekomerciālā rakstura iestāžu un uzņēmumu apbūve, kas kalpo sabiedriskiem un 

sociāliem nolūkiem, bet atļautas arī citas izmantošanas. 

4) tehnisko līnījbūvju teritorijas (TL)- nozīmē zemes gabalu, kur primārais zemes 

izmantošanas veids ir inženierkomunikāciju koridori – ūdensapgādes, kanalizācijas, 

drenāžas, telekomunikāciju, elektroapgādes un citas tehniskās infrastruktūras tīklu un 

attiecināto objektu izvietojums. Ceļš, iela, gājēju un velosipēdistu ceļi, satiksmes apkalpes 

objekti (sabiedriskā transporta pieturvietas, īslaicīgas uzturēšanās stāvlaukumi un tml.) un 

citi objekti, kas kalpo satiksmes infrastruktūras uzturēšanas un darbības nodrošināšanai. 

 

 

ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA 

 

1. Jebkuru apbūves teritoriju, ievērojot apbūves noteikumus, atļauts izmantot ēku un citu būvju 

izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī: 

a) apstādījumu ierīkošanai; 

b) inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai; 
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c) automašīnu (līdz 3,5t) novietošanai, ja tas nenonāk pretrunā ar vides aizsardzības 

prasībām; 

d) palīgizmantošanai, kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to un izvietota 

tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana. 

   

AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA 

 

Nevienā apbūves gabalā nedrīkst: 

 

1) Izvietot ēkas un būves (t.sk. žogus) aizsargjoslās, ceļu un ielu sarkanajās līnijās. 

 

2) Būvēt mājdzīvnieku, mājputnu (govju, cūku, aitu, vistu utt.) novietnes, sausās atejas.    

 

3) Novietot, savākt vai glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus. 

 

4) Vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un būvgružus. 

 

5) Uzstādīt un izmantot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas, izņemot 

gadījumus, ja zemesgabalam vēl ir būvlaukuma statuss. 

 

6) Veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai. 

 

7) Redzamības brīvlaukos nav atļauts veidot stādījumus augstākus par 0,5 m, izvietot reklāmas, 

ceļazīmes, norādes, virszemes inženierkomunikāciju objektus, mobilus objektus u.c. 

 

INŽENIERTEHNISKAIS APRĪKOJUMS 

 

1) Dzīvojamām mājām ir jābūt nodrošinātām ar lokālām ūdens ieguves vietām un ar lokālām ūdens 

attīrīšanas ietaisēm vai hermētiski izsmeļamām bedrēm. Perspektīvā iespējams pieslēgties 

centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. 

 

2) Pirms apbūves uzsākšanas ir jāizbūvē inženierkomunikācijas, piebraucamo ceļu/ielu tīkls un 

virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas.  

 

 

 

 ŽOGI  

 

1) Atsevišķu zemes gabalu būvprojektos jāiekļauj arī žoga projekts, kas saskaņojams Daugavpils 

rajona Būvvaldē. 

 

2) Zemes gabalus drīkst norobežot: 

- ielas pusē - pa ielas sarkano līniju, 

- stūra zemesgabalos - pa redzamības trīsstūra līniju, 

- gar aizsargjoslām; 

- pārējos gadījumos - pa zemes gabala robežām, izņemot Gļinovkas upes tauvas joslu (10m). 

 

3) Gar ceļa vai ielas fronti drīkst ierīkot caurredzamu žogu ar vismaz 50% caurredzamību vai 

dzīvžogu ne augstāku par 1,6 m no zemes līmeņa. 
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4) Gar zemes gabala iekšējo robežu drīkst ierīkot žogu ne augstāku par 1,8 m vai dzīvžogu ne 

augstāku par 1,8 m no zemes līmeņa.  

 

5) Uz zemes gabala robežas žogu drīkst ierīkot atbilstoši saskaņotai projekta dokumentācijai.  

 

6) Nav atļauta stiepļu vai dzeloņstiepļu materiālu izmantošana ielas frontes nožogošanai. Žogu 

stabu atbalstus nav atļauts izvietot ceļu vai ielu sarkano līniju koridoros. 

 

7) Žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru. 

 

 

MELIORĀCIJAS SISTĒMAS 

 

1) Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, izstrādājot būvprojektus katrā jaunveidojamajā 

zemes gabalā obligāti ir jāsaglabā vai jāpārkārto esošās meliorācijas sistēmas atbilstoši drenāžas 

pārkārtošanas projektam un jānodrošina meliorācijas sistēmu uzturēšana darba režīmā, lai 

nodrošinātu optimālo gruntsūdens režīmu un virszemes ūdeņu novadīšanu. 

 

2) Tehniskā projekta izstrādāšana drenāžas pārkārtošanai jāveic katram apbūves gabalam atsevišķi  

ievērtējot konkrētu būvlaukuma atrašanās vietu, kura detālplānojuma izstrādes gaitā ir noteikta 

nosacīti. 

 

 

BŪVJU IZVIETOŠANA PIE KAIMIŅU ZEMES GABALA ROBEŽAS 

 

Ēkas un būves jāizvieto atbilstoši pieņemtajai būvlaidei. 

Ja ēka vai būve ar kaimiņa rakstisku piekrišanu tiek izvietota uz zemesgabala robežas, tās 

ēkas sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim, ar iespēju kaimiņam 

piebūvēt savu ēku vai būvi, nepārkāpjot pirmās uzbūvētās ēkas sienas augstuma atzīmi. Jumta 

kritums jāveido uz sava zemes gabala pusi (LBN 209.3.1.1.p.) Pret zemes gabala sānu robežu 

pavērstā fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m šai robežai. 

 

 

 

AUTOSTĀVVIETU IZVIETOJUMS 

 

Autostāvvietas var izvietot priekšpagalmā, ar nosacījumu, ka autostāvvietu platība 

nepārsniedz 50% no priekšpagalma platības, sānpagalmā vai aizmugures pagalmā. Paredzot 

darījumu vai sabiedrisko iestādi, nepieciešamais autostāvvietu skaits aprēķināms saskaņā ar LBN. 

 

 

KOMPOSTA VIETU IZVIETOŠANA 

 

Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā, kā arī tuvāk par 1,5 m no kaimiņu 

zemesgabala robežas. 

 

 

5.2. Detalizēti jaunizveidoto parceļu (zemesgabalu) izmantošanas noteikumi 
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SAVRUPMĀJU  APBŪVES TERITORIJAS (DZS)  

PARCELES  NR 1-20, 22-27 

 

1) Atļautā izmantošana. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta 

savrupmāju dzīvojamai apbūvei (DzS), ir: 

- savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja), 

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas), 

- saimniecības ēka (pirts, suņu būda, utt). 

 

2) Uz zemes gabala atļauts izvietot vienu savrupmāju vai dvīņu māju un palīgēku. 

 

3) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 30%.  

 

4) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija: 60%. 

 

5) Maksimālais stāvu skaits un augstums; 

- dzīvojamai ēkai: 2 stāvi un bēniņu izbūve, nepārsniedzot 12m no teritorijas izbūvētās vai 

iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes,  

- saimniecības ēkai: 1 stāvs, bet ne augstāk par 6m no zemes virsmas līdz jumta korei. 

 

6) Būvlaide (priekšpagalma minimālais dziļums): 6m. 

 

7) Sānpagalma minimālais dziļums (attālums līdz kaimiņu zemes gabala robežai):3m. 

 

8) Apbūves minimālais augstums: līdz 6m. 

 

9) Ēku fasādēm, kas vērstas pret vietējas nozīmes ielām un pašvaldības ceļu jābūt vizuāli 

līdzvērtīgām un izteiksmīgām. Detālplānojums rekomendē pielietot dabīgos materiālus un 

apmetumu krāsotu pasteļtoņos, izņemot zilos un sarkanos. Jumta materiāla toni piemeklēt atbilstoši 

sienu krāsojumam.   

 

10) Nav atļauts turēt mājlopus un veikt citu lauksaimniecisko darbību. 

 

 

 

 
DARĪJUMU UN SABIEDRISKO OBJKETU APBŪVE (DrS) 

PARCELES Nr 29, 30 

 

1) Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta 

darījumu un sabiedrisko objektu apbūvei (DrS), ir: 

 

- darījuma iestādes; 

- mazumtirdzniecības un pakalpojuma objekts; 

- pārvaldes objekts; 

- izglītības objekts; 

- reliģijas objekts; 

- kultūras objekts; 

- ārstniecības objekts; 
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- sociālās aprūpes objekts; 

- sporta un atpūtas objekts; 

- drošības iestāžu objekts; 

- nekomerciāla rakstura objekts u.c. 

 

2) Uz zemes gabala atļauts izvietot vienu ēku vai ēku kompleksu. 

 

3) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 50%.  

 

4) Zemes gabala maksimālā intensitāte:100% 

 

4) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija: 20%. 

 

5) Maksimālais stāvu skaits un augstums; 

- dzīvojamai ēkai: 3 stāvi un bēniņu izbūve, nepārsniedzot 15 m no teritorijas izbūvētās vai 

iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes,  

 

6) Būvlaide (priekšpagalma minimālais dziļums): 6 m. 

 

7) Sānpagalma minimālais dziļums (attālums līdz kaimiņu zemes gabala robežai): 3 m. 

 

8) Apbūves minimālais augstums: līdz 10 m. 

 

9) Ēku fasādēm, kas vērstas pret vietējas nozīmes ielām un valsts ceļu jābūt vizuāli izteiksmīgām.  

 

 

DABAS TERITORIJAS (Dt)  

PARCELES NR. 28, 30 
 

1) Atļautā izmantošana. 

Nolūki, kādos atļauts, labiekārtot, ierīkot un būvēt uz zemes, kas paredzēta dabas teritorijā (Dt) 

ir: 
- brīvdabas atpūtai paredzētās būves; 
- dabas izziņas tūrisms; 
- mikroklimata uzlabošana; 
- informācijas infrastruktūras izvietošana; 
- atpūtas vietas; 
- gājēju takas;  
- sporta iekārtas; 
- autostāvvietas; 
- pagaidu būves. 

 

2) Būvlaide (priekšpagalma minimālais dziļums): 6 m. 

 

3) Sānpagalma minimālais dziļums (attālums līdz kaimiņu zemes gabala robežai): 3 m. 

 
4) Zeme dabas teritorijā ir publiska teritorija, kurā jānodrošina brīva iedzīvotāju pārvietošanās 
iespēja. Nav pieļaujama teritorijas norobežošana ar barjerām vai citām būvēm, kas ierobežotu 
iedzīvotāju kā arī tehnisko dienestu kustību.  
 
5) Zeme dabas teritorijā var tikt sadalīta tikai domājamās daļās, kā visu gruntsgabalu īpašnieku 
kopīpašums. 



DETĀLPLĀNOJUMS “LIELSTRAUTIŅI” 

SIA “Reģionālie projekti”, 2007  - 22 - 

 

LĪNIJBŪVJU APBŪVES TERITORIJAS (LT) 
PARCELES Nr 31, 32 

 

1) Atļautā izmantošana: 
- vietējas nozīmes iela, 
- nobraucamais ceļš,  
- apgriešanās laukums, 
- inženiertehnisko komunikāciju objekti, 
- inženiertehniskās apgādes tīkli un būves. 
 

2) Zeme zem ielām, ceļiem un laukumiem ir publiska teritorija, kurā jānodrošina brīva iedzīvotāju 
un transporta līdzekļu pārvietošanās iespēja. Nav pieļaujama brauktuves norobežošana ar 
barjerām vai citām būvēm, kas ierobežotu transporta kustību.  

 
3) Zeme zem ielām un ceļiem var tikt sadalīta tikai domājamās daļās, kā visu gruntsgabalu 

īpašnieku kopīpašums. 
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6. DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA 

 
Nekustamā īpašuma „Liestrautiņi”  īpašniece – Valentīna Gololobova apņemas veikt par 

saviem līdzekļiem detālplānojumā paredzēto inženierkomunikāciju tīklu un projektēto ceļu/ielu 

izbūvi, pēc normatīvajiem aktiem atbilstoši izstrādātiem un apstiprinātiem tehniskajiem projektiem.  

„Lielstrautiņi” detālplānojuma projektā paredzēts izbūvēt sekojošas inženierkomunikācijas: 

elektroapgādi, telekomunikācijas, ielu apgaismojumu, vietējo ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī 

veikt projektēto ielu/ceļu un lietus ūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošanu. 

 

Pēc detālplānojuma apstiprināšanas tiks uzsākta augstāk minēto inženierkomunikāciju 

projektēšana un ierīkošana, saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem: 

1) Izprojektēti un izbūvēti ceļi un ielas zemes klātnes līmenī ar šķembu segumu, atbilstoši 

detālplānojumam, lietus ūdeņu novadīšanai izbūvējams grāvis; 

2) Izbūvēta jauna 20/04 kV transformatoru apakšstacija parceles Nr. 29 teritorijā un 20 kV un 0,4 

kV kabeļu līnijas vietējas nozīmes ceļu/ielu sarkanajās līnijās, un ierīkotas uzskaites VAKS tipa 

(cilpu kastes); 

3) Vietējas nozīmes ceļu/ielu sarkanajās līnijās izbūvēti sakaru kabeļi un uzstādīti sadales skapji; 

4) Katram apbūves gabalam ir ierīkojams vietējais urbums, ko veic katra jaunizveidotā zemes 

gabala īpašnieks; 

5) Katram apbūves gabalam ir izbūvējams hermētiski izolēts krājrezervuārs vai uzstādāmas 

bioloģiskās attīrīšanas ierīces, ko veic katra jaunizveidotā zemes gabala īpašnieks; 

6) Tiek uzsākta ēku projektēšana un būvniecība, ko veic katra jaunizveidotā zemes gabala 

īpašnieks ievērojot piedāvāto ēku fasāžu un jumta krāsu gammu, kas tiek saskaņota Daugavpils 

rajona būvvaldē ;  

7) Izstrādāts drenāžas sistēmas pārkārtošanas tehniskais projekts, gadījumā, ja būvlaukums skar 

esošo drenāžas sistēmu, ko veic katra jaunizveidotā zemes gabala īpašnieks. 

 

Visu augstāk minēto būvdarbu izpildes nobeiguma stadijā tiek veikta ceļu un ielu asfalta 

seguma ieklāšana, teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana un ielu apgaismojuma izbūve. Pēc 

minēto darbu veikšanas Strautu iela ir slēdzama smagajam transportam līdz zemes gabala robežai, 

izņemot komunālo dienestu transportu. 

 

Jaunizveidoto zemes gabalu realizācija un ēku būvniecība var tikt uzsākta pēc 1.), 2.), 3.) 

punktu izpildes. 

 

Gadījumā, ja mainās zemes gabala „Lielstrautiņi” (kad. nr. 4464 002 0107) īpašnieks, 

6.punktā „Detālplānojuma realizācijas kārtība” uzskaitītās saistības tiek nodotas jaunajam zemes 

gabala īpašniekam. 

 

V.Gololobova  apņemas ievērot detālplānojuma realizācijas kārtību. 

 

                               

   V.Gololobova ___________________________ 
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III GRAFISKĀ DAĻA.  

SAISTOŠĀ  DAĻA 

 
7. KARTOGRĀFISKAIS MATERIĀLS  

 

7.1. Eksplikācijas un aizsargjoslu plāns M 1:1000 (pielikums Nr.2) 

 

7.2. Komunikāciju plāns (pielikums Nr. 3) 



DETĀLPLĀNOJUMS “LIELSTRAUTIŅI” 

SIA “Reģionālie projekti”, 2007  - 25 - 



DETĀLPLĀNOJUMS “LIELSTRAUTIŅI” 

SIA “Reģionālie projekti”, 2007  - 26 - 
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IV DAĻA 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 
 

 

8. LAUCESAS  PAGASTA PADOMES IZEJDOKUMENTI DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 
 

 

8.1. Lēmumi 

 

 22.03.2007.g. lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.5, 4.&) „Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma 

organizēšanu zemes īpašumam „Lielstrautiņi””. 

 

 22.06.2007.g. lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.10., 15.&) „Par izstrādātā detālplānojuma 
īpašumam „Lielstrautiņi” pirmās redakcijas izskatīšanu un otrā posma sabiedriskās  apspriešanas 
organizēšanu” 

 

 

8.2. Darba uzdevums  

 

 Darba uzdevums zemes gabala „Lielstrautiņi”, kadastra Nr.4464 002 0107 detālplānojuma 

izstrādei. 

 

(skatīt nākamajās lapās) 
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9. ZEMES ROBEŽU PLĀNS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠI DOKUMENTI 

 
9.1. Zemes robežu plāns 

 

- Daugavpils rajona Laucesas  pagasta nekustamā īpašumā „Lielstrautiņi” Zemes robežu plāns; 

 

 

 

9.2. Zemes grāmatu apliecība 

 

- Daugavpils rajona Laucesas pagasta „Lielstrautiņi” Zemesgrāmatu apliecība; 

 

 

 (skatīt nākamajās lapās) 
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10. VALSTS INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN TO APKOPOJUMS 
 

10.1. Valsts institūciju nosacījumi 

 

10.1.1.Daugavpils Reģionālā vides pārvalde (01.03.2007., Nr.2.5.-21./681); 

10.1.2. LR VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa (17.04.2007., Nr.2A-3.1/828); 

10.1.3. VA “Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils filiāle (24.04.2007., Nr.20-104); 

10.1.4. Daugavpils rajona padome (04.06.2007., Nr.10-12/250); 

10.1.5. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigāde (12.04.2007., Nr. 22/9-

196); 

10.1.6. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļa (13.04.2007., Nr. 4.6.6-65); 

10.1.7. A/S „Latvijas Gāze” (27.04.2007., Nr.14-2/1228); 

10.1.8. SIA „Lattelecom”(29.03.2007., Nr. 5305-1); 

10.1.9. AS „Latvenergo”(10.05.2007., Nr.30R1A1-02/620); 

10.1.10. Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

(19.04.2007., Nr. 1.1-13/260); 

10.1.11. Tabores pagasta padome(09.05.2007., Nr.313.2/20) 

10.1.12.Latgales plānošanas reģiona attīstības aģentūra (04.04.2007., Nr 2007/104); 

10.1.13.Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (12.04.2007., Nr.07/02-33) 
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10.2. Valsts institūciju nosacījumu apkopojums 

Nr. 

p.k. 

Valsts institūcija/ 

datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījumu ievērošana 

1. Daugavpils 

Reģionālā vides 

pārvalde 

(11.05.2007., 

Nr.2.5.-21./1494) 

1.Detālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā 

ar LR 22.05.2002. likuma „Teritorijas 

plānošanas likums” un LR MK 19.10.2004. 

noteikumu Nr.883 „ Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi" prasībām. 

 

2. Detālplānojumu jāizstrādā ņemot vērā  LR 

05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” 

prasības. Plānos jāatzīmē vides un dabas 

resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās 

un drošības aizsargjoslas. Jānosaka 

saimnieciskās darbības aprobežojumus  dotajā 

teritorijā atbilstoši augstāk minētā likuma 

prasībām. Plānojot zemes gabala apbūvi, īpašu 

uzmanību pievērst tam, ka: 

2.1.  Glinovkas upes 10 m platā joslā aizliegts 

celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai 

skaitā nožogojumus (izņemot kultūras 

pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas 

ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī 

citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un 

tiltu būves, kuģošanas drošības nepieciešamās 

būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens 

transportlīdzekļu piestātnes un šo 

transportlīdzekļu  uzpildes stacijas, ja 

attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā  vai 

ūdensobjekta  apsaimniekošanas plānā); 

2.2.Aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar 

applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt 

gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, 

mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši 

paredzētās aizsargbūves vai teritorijas 

uzbēršanu 

 

3. Plānojot inženierkomunikāciju izvietojumu, 

jāievēro LR MK 28.12.2004. noteikumu 

Nr.1069 „Noteikumi par ārējo  

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 

ciemos un lauku teritorijās” prasības. 

 

4.Plānojot zemes gabala ar kadastra nr.4464-

002-0107 „Lielstrautiņi”, Laucesas pagastā, 

Daugavpils rajonā apbūvi, detālplānojumā 

atrisināt sadzīves notekūdeņu  savākšanas un 

utilizācijas jautājumu (ievērojot LR MK 

22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par 

piesārņojošo vielu  emisiju ūdenī” un LR MK 

15.06.1999. noteikumiem  Nr.214 apstiprinātā  

Latvijas Būvnormatīva  LBN 223-99 

„Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” prasības). 

1) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

2) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

4) Tika ņemts vērā. 
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5. Detālplānojumā atrunāt teritorijas ūdens 

apgādes un apkures jautājumus. 

 

6. Detālplānojumā atspoguļot jautājuma 

risinājumu par lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes  transformācijas  veikšanu saskaņā ar 

LR MK 20.07.2004. noteikumu Nr.619 

„Kārtība, kādā  lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi transformē par lauksaimniecībā 

neizmantojamo zemi un izsniedz zemes 

transformācijas atļaujas” prasībām un meža 

zemes transformācijas veikšanu saskaņā ar LR 

MK 28.09.2004. noteikumu Nr.806 „Meža 

zemes transformācijas noteikumi” prasībām.  

 

7. Detālplānojuma 1. redakciju iesniegt  LR 

Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālo 

vides pārvaldē izskatīšanai saskaņā ar LR MK 

19.10.2004. noteikumu Nr.883 „ Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 

65.2. p. prasībām. 

 

 

5) Tika ņemts vērā. 

 

 

6) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

2. VZD 

Dienvidlatgales 

reģionālā nodaļa 

(17.04.2007., Nr.2A-

3.1/828) 

1. Detālplānojuma grafisko  daļu izstrādā  

digitālā veidā  vektordatu formā Latvijas 

ģeodēzisko  koordinātu sistēmā  LKS-92 

(turpmāk – koordinātu sistēma LKS-92) uz 

topogrāfiskajiem plāniem  (ne vecākiem par 

vienu gadu) ar mēroga noteiktību  no M:500 

līdz M1:2000. Topogrāfiskā uzmērīšana veic 

digitālā veidā koordinātu sistēmā LKS - 92 un 

1977.gada Baltijas augstumu sistēmā. 

Detālplānojuma grafisko materiālu izdrukas 

var kārtot mērogā 1:1000.  

 

2. Detālplānojuma izstrādāšanā izmanto 

aktuālu VZD reģionālās nodaļas no 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas izsniegtu grafisko un 

teksta informāciju. 

 

3. Ja detālplānojums paredz zemes vienību 

sadali, apvienošanu vai zemes vienību robežu 

pārkārtošanu un zemes vienības robežas ir 

noteiktas ar ierādīšanas metodi, pirms 

topogrāfiskās informācijas iesniegšanas  

saskaņošanai VZD reģionālajā nodaļā, veikt 

plānojuma teritorijā esošo zemes vienību  

robežu instrumentālo uzmērīšanu un 

reģistrāciju  Nekustamā īpašuma  valsts 

kadastra informācijas sistēmā.  

  

4. Ar VZD saskaņotu topogrāfisko plānu ar 

savienotu kadastra kartes informāciju ievieto 

detālplānojuma lietā. 

1) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

3) Zemes vienību sadale, 

apvienošana vai zemes vienību 

robežu pārkārtošana nav 

paredzēta. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tika ņemts vērā. 
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5. Lai nodrošinātu aizsargjoslu robežu līniju 

savietojamību, detālplānojuma grafisko daļu  

izstrādājot ievēro blakus esošās teritorijas 

detālplānojumu, ja tāds ir izstrādāts, grafiskajā 

daļā noteiktās aizsargjoslu robežas  

 

6. Detālplānojuma teritorijā izvērtēt spēkā 

esošos lietošanas tiesību aprobežojumus 

zemes vienībai  un noteiktās aizsargjoslas, kā 

arī noteikt visas esošās vides, objektu un 

komunikāciju aizsargjoslas un grafiski iezīmēt 

plānojuma materiālos, t.sk., objektu 

aizsargjoslas, kuri izvietoti ārpus  

detālplānojuma teritorijas, bet aizsargjoslas 

zona atrodas detālplānojuma teritorijas 

robežās. Ja detālplānojuma teritorijā  ir un tiek 

projektētas ielas, ceļi un ir vai tiks no jauna 

projektētas „sarkanās līnijas” , tad to 

pagriezienu punktu koordinātas koordinātu 

sistēmā LKS – 92 ierakstāmas grafiskajā 

materiālā  vai to saraksts pievienojams  

plānojuma lietai.  

 

7. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā 

daudzstūrus, kuri saistīti ar aizsargjoslas  

kodu, kas  ir atbilstošs  Nekustamā īpašuma 

objekta apgrūtinājumu klasifikācijas 

apakšgrupai, ja tādas nav – grupai un 

aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīt ar 

objekta, kuram noteikta aizsargjosla, pilnu 

nosaukumu  un adresi, ja tāda ir. 

     Detālplānojuma grafiskā materiāla 

aizsargjoslu sadaļas izstrādē jāievēro 

sekojošais: 

7.1. Ja detālplānojuma grafiskā daļa tiek 

gatavota MicroStation vidē vai AutCad vidē, 

tad aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai 

katrs detālplānojumā attēlotais aizsargjoslu 

veids būtu izvietots unikālā  līmenī.  

7.2.Ja detālplānojuma grafiskā daļa tiek 

gatavota ArcWiev vidē, tad aizsargjoslas 

nepieciešams attēlot tā, lai katrs 

detālplānojumā attēlotajam aizsargjoslu  

veidam būtu piešķirts unikāls kods. 

Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā 

īpašuma objekta apgrūtinājuma  kodam. 

 

8. Izstrādāto detālplānojumu iesniedz VZD 

reģionālajā nodaļā atzinuma sniegšanai, 

manuālā veidā iesietu dokumentu un uz 

elektroniskā datu nesēja (CD). Grafiskos 

materiālus iesniedz digitāli  vektordatu 

(vēlams *.dgn  (MicroStation)  formā 

koordinātu sistēmā LKS – 92. Detālplānojuma 

 

5) Tika ņemts vērā.  

 

 

 

 

 

6) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Tiks ņemts vērā. 
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grafiskai daļai elektroniskajā datu nesējā 

pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos 

apzīmējumus ar paskaidrojumiem.  

 

9. Apstiprinātā detālplānojuma eksemplāru, 

kurā ietverti grafiskie materiāli, pašvaldība  

VZD  reģionālajā nodaļā iesniedz divu nedēļu 

laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās uz 

elektroniskā datu nesēja un manuālā veidā 

iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības 

lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu 

kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma 

publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 

informāciju par  teritorijas plānojuma 

izstrādātāju un aizsargjoslu  grafisko datu 

sagatavošanas mēroga noteiktību. 

     Dokumentu izrakstus un norakstus 

(kopijas) noformē atbilstoši 1996.gada 

23.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas noteikumi". 

 

 

10. Apstiprinātā detālplānojuma grafiskos 

materiālus (datus) iesniedz digitālā veidā  

koordinātu sistēmā LKS – 92. Iekļaušanai  

aizsargjoslu datu bāzē  iesniedz aizsargjoslu 

robežas grafiski  attēlotas kā daudzstūrus, kuri 

saistīti ar aizsargjoslas kodu, kas ir atbilstošs 

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikācijas  apakšgrupai, ja tādas nav – 

grupai, un aizsargjoslu  robežas daudzstūri  

sasaistītu ar objekta, kuram noteikta 

aizsargjosla , pilnu nosaukumu un adresi, ja 

tāda ir. Detālplānojuma grafiskajai daļai  

elektroniskajā datu nesējā pievieno 

aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus 

ar paskaidrojumiem.  

 

 

 

 

 

9) Tiks ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Tiks ņemts vērā. 

 

 

 

3. VA “Sabiedrības 

veselības aģentūra” 

Daugavpils filiāle 

(24.04.2007., Nr.20-

104) 

1. Teritorijas detaļplānojumu izstrādāt saskaņā 

ar Laucesas pagasta teritorijas plānojuma 

izmantošanas un apbūves noteikumu 

prasībām.  

 

2. Dzīvojamajām mājām jābūt nodrošinātām 

ar visu veidu komunālajām ērtībām. 

Ūdensapgāde no projektējamā artēziskā 

urbuma. Kanalizācija – izskatīt bioloģisko 

attīrīšanas iekārtu celtniecības jautājumu.  

Siltumapgāde – vietējā ar cieto kurināmo. 

 

3. Dzīvojamās mājas izvietot tā , lai būtu 

nodrošinātas aizsargjoslas no upes, 

automaģistrāles, plānotā artēziskā urbuma, 

plānotās  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas .   

1) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

2) Tika ņemts vērā. (?-

kanalizācija. Kāpēc 

siltumapgādei nevar izmantot 

šķidro kurināmo) 

 

 

 

3) Tika ņemts vērā. (? Kurā vietā 

jāparedz notekūdeņu attīrīšanas 

iekārta) 
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4. Dzīvojamās mājas izvietot, ņemot vērā vēju 

rozi un vietas reljefu.   

 

5. Celtniecībai plānotajā teritorijā paredzēt 

lietus kanalizācijas ierīkošanu, teritorijas 

labiekārtošanu. Ierīkot ērtus pievedceļus katrai 

dzīvojamajai mājai. 

 

6. Izlemt sadzīves atkritumu savākšanas un 

utilizācijas jautājumu 

 

 

4) Tika ņemts vērā. 

 

 

5) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

6) Tika ņemts vērā.  

4. Daugavpils rajona 

padome 

(04.06.2007., Nr.10-

12/250) 

1. Viena apbūves gabala minimālais laukums 

0,15 ha. 

 

2. Veikt topogrāfiju. 

 

3. Izstrādāt ielu tīklu, sarkanās līnijas, apbūves 

līnijas. 

 

4. Izstrādāt ūdensapgādes un kanalizācijas 

komunikācijas. 

 

5. Paredzēt rekreācijas un atpūtas teritorijas.  

 

6. Ievērot darba uzdevumam paredzēto valsts 

institūciju nosacījumus, kas attiecas uz 

plānojumā iekļauto teritoriju. 

 

7. Paredzēt sabiedriskās un apkalpojošās 

sfēras teritorijas. 

 

8.Izstrādāt meliorācijas sistēmas plānu. 

 

9. Detālplānojuma ietvertā teritorijā paredzēt  

mazstāvu dzīvojamo apbūvi un dot ainavisko 

risinājumu. 

 

10.Ievērot Laucesas pašvaldības saistošo 

apbūves noteikumu prasības. 

 

11.Detāplānojumu skiču stadijā saskaņot ar 

rajona galveno arhitekti. 

 

1) Tika ņemts vērā. 

 

 

2) Tika ņemts vērā. 

 

3) Tika ņemts vērā. 

 

 

4) Tika ņemts vērā. 

 

 

5) Tika ņemts vērā. 

 

6) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

7) Tika ņemts vērā. 

 

 

8) Tika ņemts vērā.  

 

9) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

10) Tika ņemts vērā. 

 

 

11) Tika ņemts vērā. 

5. Valsts 

Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

Daugavpils brigāde  

(12.04.2007., Nr. 

22/9-196) 

1. Pielietoto terminu un to definīciju, kā arī 

jēdzienu skaidrojumiem jāatbilst spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

2. Jāņem vērā Aizsargjoslu likumu, kā arī 

ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu 

noteikšanas metodika. 

 

3. Jāņem vērā LBN 201-96 „Ugunsdrošības 

normas”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo 

aktu prasības par piebrauktuvēm un 

1) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

2) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

3) Tika ņemts vērā. 
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caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas 

tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu 

shēmas. 

 

4. Jāņem vērā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp  

dažādu ugunsdrošības  pakāpju un 

funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm.  

 

5. Jāņem vērā ugunsdzēsības ūdens apgādes 

nodrošinājums saskaņā ar LBN 229-99 

„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 

prasībām. 

 

 

 

 

 

4) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

5) Tika ņemts vērā. 

 

6. VAS „Latvijas 

Valsts ceļi” 

(13.04.2007., Nr. 

4.6.6/65) 

Izstrādājot detālplānojumu, jāņem vērā 

sekojošus nosacījumus: 

 

1. Piebraukšanai zemesgabaliem izmantot 

esošo servitūta ceļu. 

 

2. Zemes gabala apbūvi veikt ārpus autoceļa 

V673 Daugavpils-Elerne-Lielborne 

aizsardzības joslas. 

 

3. Pieslēgumus servitūtu ceļam izveidot 

atbilstoši LVS. 

 

4. Detālplānojuma projektu saskaņot ar VAS 

„Latvijas Valsts ceļi: Daugavpils nodaļu. 

 

 

 

 

1) Tika ņemts vērā.  

 

 

2) Tika ņemts vērā. 

 

 

3) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

4) Tiks ņemts vērā. 

 

7. A/S „Latvijas Gāze” 

(27.04.2007., Nr.14-

2/1228) 

Izstrādājot detālplānojumu lūdzam paredzēt: 

 

1. peraspektīvā vidējā spiediena SGRP (gāzes 

regulēšanas punkta) novietni pašvaldības ceļa 

un projektējamās ielas krustojuma rajonā; 

 

2. perspektīvā vidējā spiediena sadales 

gāzesvada novietni projektējamo ielu 

sarkanajās līnijās atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 

ciemos un lauku teritorijās” . 

 

3. iespējas vidējā spiediena gāzes pievadu 

izbūvei katram patērētājam atsevišķi; 

 

4. izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar 

akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Stratēģijas 

un attīstības daļu. 

 

5. Izstrādātā detālplānojuma grafisko daļu 

digitālā veidā un izdrukas veidā iesniegt  

akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”  Stratēģijas 

un attīstības daļā. 

 

 

 

1) Nav plānots gāzes 

pieslēgums. 
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8. SIA „Lattelecom” 

(19.04.2007., 

Nr.7351-1) 

1. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši 

spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot arī 

aizsargjoslu likumu un Ekspluatācijas 

aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas  

metodikā (MK noteikumi Nr.465) ietvertās 

normas; 

 

2. Teritorijas aizsargjoslu plānā atzīmēt  arī 

elektronisko sakaru līniju un objektu 

aizsargjoslām; 

 

3. Privātie un publiskie elektronisko  sakaru 

tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši  MK 

apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu 

ierīkošanas  un būvniecības kārtība” (MK 

noteikumi Nr.256); Latvijas Būvnormatīvs  

LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli” (MK  

noteikumi  Nr.257); 

 

4. Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla 

infrastruktūras attīstības plānošanu un 

pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, 

vēlams laicīgi informēt Lattelecom par 

pilsētas attīstības plānā iekļauto jauno 

dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu 

celtniecību; 

 

5. Tuvākais pieslēguma punkts Lattelecom 

sakaru komunikācijām Daugavpils pilsētas  

HOST sadales skapis Silenes un Lielās ielu 

krustojumā. 

 

6.Atzinuma saņemšanai izstrādātie dokumenti 

un kartogrāfiskie materiāli iesniedzami 

atzinuma saņemšanai SIA „Lattelecom” 

Komercdienesta Tīkla attīstības daļā. 

 

1) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

2) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

3) Tiks ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

6) Tika ņemts vērā. 

9. VAS “Latvenergo” 

(10.05.2007., 

Nr.30R1A1-

021/620)  

1.  Teritorijas plānojumā jāattēlo plānotās 20 

kV (~ 620 m) un 0,4 kV (KL ~600 m) 

elektropārvades līnijas un plānotās 

transformatoru apakšstacijas (kompakta tipa) 

aizsardzībai un  ekspluatācijai paredzētās un 

noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu 

attēlošanai izmantot attiecīgo mērogu. Plānoto 

kompakta tipa transformatora apakšstaciju 

vēlams  izvietot uz zemes robežas ar kadastra 

Nr.4464 002 0002.  

 

2.Veicot teritorijas plānojuma izstrādi ievērot 

īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus 

elektropārvades līniju  (EPL) aizsargjoslās, 

kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35. un 

45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei 

esošo  inženierkomunikāciju apkalpei un 

1) Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tika ņemts vērā. 
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rekonstrukcijai. 

 

3.)Parādīt  iespējamo elektrisko 

komercuzskaites sadaļņu, spēka sadaļņu  un 

ēku pievadu atrašanās vietas, 

inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas 

funkcionēšanai  nepieciešamajām 

inženierkomunikācijām 

 

4. Sagatavoto detālplānojuma projektu , 

pirms atzinuma pieprasīšanas, saskaņot ar 

AS „Latvenergo” Austrumu reģiona 

tehnisko vadītāju. 

 

 

2) Tika ņemts vērā 

 

 

 

 

 

 

3.)Tiks ņemts vērā 

 

 

 

 

10. LAD 

Dienvidlatgales  

reģionālā 

lauksaimniecības 

pārvalde 

(19.04.2007.,  

Nr. 1.1-13/260) 

1. Izstrādājot  detaļplānojumu vadīties no 

spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem: 

1.1. Meliorācijas likums; 

1.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodekss, (66.1.p.); 

1.3. MK 08.04.2004. noteikumi Nr.272 

„Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumi”; 

1.4. MK 05.06.2004. noteikumi Nr.520 

„Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi 

zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas 

sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai to 

izmantošanas tiesību ierobežošanu”; 

1.5. Aizsargjoslu likums; 

1.6. MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1018 

„Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 

būvju būvniecības kārtība”; 

1.7. MK 30.06.1998. noteikumi Nr.236 

„Noteikumi par ekspluatācijas 

aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un 

ierīcēm  noteikšanas metodiku 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un 

meža zemēs”; 

1.8. MK20.07.2004. noteikumi Nr.619 

„Kārtība kādā lauksaimniecībā  

izmantojamo zemi transformē par 

lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un 

izsniedz zemes transformēšanas atļaujas”; 

 

2.Būvniecības gaitā neradīt zaudējumus 

piegulošo zemju īpašniekiem. 

 

3.Nepieļaut meliorētās teritorijas drenu 

kolektoru bojājumus uz drenu sistēmām. 

Bojājuma gadījumā veikt to atjaunošanu. 

 

1)Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jautājums izskatām pēc 

detālplānojuma apstiprināšanas 

 

3) Jautājums izskatām pēc 

detālplānojuma apstiprināšanas 

 

11.  Tabores pagasta 

padome 

 

1. Netiek sniegti nosacījumi detālplānojuma 

izstrādei. 

 

12. Latgales plānošanas 

reģiona attīstības 

1. Jāņem vērā Latgales plānošanas reģiona 

teritorijas plānojuma projektā iestrādātās  

1)Tika ņemts vērā 
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padome 

 

prasības un nostādnes 

13. Latvijas vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

aģentūra 

1. Netiek sniegti nosacījumi detālplānojuma 

izstrādei.  
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11.VALSTS INSTITŪCIJU ATZINUMI/SASKAŅOJUMI UN TO APKOPOJUMS 
 

11.1. Valsts institūciju atzinumi/saskaņojumi 

 

11.1.1.LR VVD Daugavpils Reģionālā vides pārvalde (24.09.2007., Nr.2.5.-23/2943); 

11.1.2. LR VZD Vidusdaugavas reģionālā nodaļa (25.09.2007., Nr.2A-3.1/1853); 

11.1.3. VA “Sabiedrības veselības aģentūra” Daugavpils filiāle (13.09.2007., Nr.20/88); 

11.1.4. Daugavpils rajona padome (24.09.2007., Nr.10-12/379); 

11.1.5. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigāde (21.09.2007., Nr. 

22/9-70); 

11.1.6. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļa (21.09.2007., Nr.4.6.6-

168); 

11.1.7. A/S „Latvijas Gāze” (25.09.2007.) (saskaņots); 

11.1.8. SIA „Lattelecom”(04.09.2007., Nr.17570-1); 

11.1.9. VAS “Latvenergo” (24.09.2007., Nr.30R1A1-01.01/474); 

11.1.10. Daugavpils rajona Tabores pagasta padome (17.09.2007., Nr. 07/02-88); 

11.1.11.Lauku atbalsta dienesta  Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

(05.09.2007., Nr.1.1.-13/1456); 

11.1.12. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (31.08.2007. Nr.4-3/2560); 

11.1.13.Latgales plānošanas reģions (28.08.2007., Nr.2-4.3/234) 
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11.2. Valsts institūciju atzinumu/saskaņojumu apkopojums 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

 

Valsts 

institūcija 

Saskaņojuma 

vai atzinuma 

saņemšanas 

datums/Nr. 

 

Atzinums 

 

Risinājums/ 

darbība 

 
1. LR VVD 

Daugavpils 

reģionālā vides 

pārvalde 

 

24.09.2007., 

Nr.2.5.-

23/2943 

Pēc lēmuma par īpašuma „Lielstrautiņi” 

detālplānojuma apstiprināšanu pieņemšanas, 

informēt  par to VVD Daugavpils RVP. 

Piezīmes: 

1.Paskaidrojuma raksta sadaļā „Teritorijas 

plānotā izmantošana” un „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 

jānorāda informācija par paredzēto 

dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku 

siltumapgādi. 

2.Paskaidrojuma raksta sadaļā „3.Teritorijas 

plānotā (atļautā)  izmantošana ir no norādīts, 

ka „...ūdensapgāde un kanalizācija katram 

jaunizveidotam zemes gabalam ir 

nodrošināma lokāli. Tādēļ ir jāizveido 

vietējie urbumi ūdensapgādei un jāizbūvē 

hermētiski  izolēti krājrezervuāri ar regulāru 

to izvešanu...” Ņemot vērā to, ka 

detālplānojumā tālāk tomēr ir informācija 

par to, ka perspektīvā ir iespējama 

centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīlu izbūve un detālplānojuma grafiskajā 

daļā  komunikāciju plānā ir iezīmēti  

centralizētie ūdensvada  un kanalizāciju 

tīkli, detālplānojuma „Paskaidrojuma rakstā” 

un „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos”, arī detālplānojuma grafiskajā 

daļā  Jums nepieciešams precizēt 

informāciju par centralizētā ūdens ieguves 

avota paredzēto iespējamo atrašanās vietu, 

grafiskajā daļā iezīmējot attiecīgas 

aizsargjoslas. 

3.Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos jānorāda informācija par 

ekspluatācijas aizsargjoslām gar ūdensvada 

un kanalizācijas tīkliem, par aizsargjoslām 

ap ūdens ņemšanas vietām un par sanitārām 

aizsargjoslām ap notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām. 

4.Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu sadaļas „5.Apbūves noteikumi” 

apakšsadaļā „Aizliegtā izmantošana” ir 

minēts, ka aizliegts izvietot ēkas un būves  

(t.sk. žogus) aizsargjoslās, ceļu un ielu 

sarkanajās līnijās. Bet detālplānojuma  

grafiskajā daļā redzams, ka savrupmāju 

apbūves teritorija (DzS) – parceles Nr.14-28 

– daļē`ji atrodas arī virszemes ūdensobjektu 

Nosacījumi 

ievēroti. 
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aizsargjoslā (Gļinovkas upes aizsargjoslā). 

Jāprecizē informācija par apbūvi 

aizsargjoslās  detālplānojuma „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos”. 

5.Ņemot vērā, ka detālplānojuma grafiskajā 

daļā  komunikāciju plānā ir iezīmēts  

projektējamais  spiedkanalizācijas vads, tad 

jāparedz sūkņu stacijas iespējamā atrašanās 

vieta.  

 

2. LR Valsts 

zemes dienesta 

Dienvidlatgales 

reģionālā nodaļa 

 

25.09.2007., 

Nr.2A-

3.1/1853 

Izskatot minēto detālplānojumu sniedz 

pozitīvu atzinumu. 

Piezīmes: 

1.Detālplānojuma teksta daļā ir parādītas 

esošas un projektējamās komunikācijas, bet 

grafiskajā daļā nav attēlotas attiecīgās 

aizsargjoslas; 

2.Teksta un grafiskās daļās nav parādīts 

aizsargjoslu platums saskaņā ar Aizsargjoslu 

likumu. 

3.Aizsargjolu robežas grafiski jāattēlo kā 

daudzstūri nevis līnijas. 

 

Nosacījumi 

ievēroti. 

3. VA 

„Sabiedrības 

veselības 

aģentūra” 

Daugavpils 

filiāle 

 

13.09.2007., 

Nr.20/88 

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, VA 

„Sabiedrības Veselības aģentūra” 

Daugavpils filiāle neiebilst projekta 

risinājumam. 

 

Nosacījumi 

ievēroti. 

4. Daugavpils 

rajona padomes 

būvvalde 

 

24.09.2007. 

Nr.10-12/379 

Piedāvātā detālplānojuma redakcijā apbūve 

izstrādāt ievērojot esošo reljefu. Teritorijas 

apbūves noteikumu prasībās iestrādāti visi 

nepieciešamie institūciju ieteikumi un 

atzinumi, kā arī ņemti vērā  pieguļošo zemju 

īpašnieku izteiktās prasības. Visumā 

detālplānojuma projekts profesionāls un 

detalizēts. 

 

Nosacījumi 

ievēroti. 

5. Valsts 

Ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienesta 

Daugavpils 

brigāde 

 

21.09.2007., 

Nr.22/9-70 

Neiebilst projekta realizācijai. Nosacījumi 

ievēroti. 

6. VAS „Latvijas 

valsts ceļi” 

Latgales reģiona 

Daugavpils 

nodaļa 

21.09.2007. 

Nr.24.6.6-168 

VAS „Latvijas valsts ceļi” Daugavpils 

nodaļa atzinīgi novērtē Laucesas pagasta 

zemes gabala „Lielstrautiņi”  izstrādātā 

detālplānojuma pirmo redakciju.  

 

Nosacījumi 

ievēroti. 

 

7. AS „Latvijas 

Gāze” 

Stratēģijas un 

attīstības daļa 

25.09.2007. Saskaņots Nosacījumi 

ievēroti. 



DETĀLPLĀNOJUMS “LIELSTRAUTIŅI” 

SIA “Reģionālie projekti”, 2007  - 85 - 

 

8. SIA 

„Lattelecom” 

04.09.2007., 

Nr.17570-1 

 

Detālplānojuma 1.redakcijā  ietvertas 

Tehnisko nosacījumu prasības. 

 

Nosacījumi 

ievēroti. 

9. VAS 

„Latvenergo”  

 

24.09.2007. 

Nr.30R1A1-

01.01/474 

Detālplānojums redakcijā zemes gabalam 

„Lielstrautiņi” ar kad.Nr.4464 002 0107 

Laucesas pag., Daugavpils raj. Ir ievērotas 

nepieciešamas AS „Sadales tīkls” Austrumu 

reģiona prasības objekta perspektīvai 

elektroapgādei. Priekšlikumu un 

papildinājumu nav. 

 

Nosacījumi 

ievēroti. 

10. Daugavpils 

rajona Tabores 

pagasta padome 

17.09.2007. 

Bez.Nr. 

Tabores pagasta padomei nav iebildumu 

detālplānojuma 1.redakcijai zemesgabalam 

„Lielstrautiņi”  ar kad.Nr.4464 002 0107 

Daugavpils rajona Laucesas pagastā. 

Nosacījumi 

ievēroti. 

11. Lauku atbalsta 

dienesta  

Dienvidlatgales 

reģionālā 

lauksaimniecība

s pārvalde 

05.09.2007., 

Nr.1.1-13/1456 

Detālplānojuma projekts atbilst 

Dienvidlatgales RLP izsniegtajiem 

nosacījumiem 

Nosacījumi 

ievēroti. 

12. Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

aģentūra 

31.08.2007. 

Nr.4-3/2560 

LVĢMA rīcībā esošā informācija pašreiz 

neatbilst detālplānojumiem nepieciešamās  

detalizācijas pakāpei. Līdz ar to LVĢMA 

nevar sniegt atzinumu Daugavpils rajona 

Laucesas pag. Zemes gabala „Lielstrautiņi” 

detālplānojuma 1.redakcijai 

 

 

13 Latgales 

plānošanas 

reģions 

28.08.2007. 

Nr.2-4.3-234 

Latgales plānošanas reģiona padome ir 

izskatījusi detālplānojumu zemes īpašumam 

„Lielstrautiņi” un neiebilst pret tālāku 

dokumenta virzību” 

Nosacījumi 

ievēroti. 
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12. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI 

 
12.1. Pasākumu saraksts 

 

1. Lēmuma pieņemšana par detālplānojuma izstrādāšanu un darba uzdevuma detālplānojuma 

izstrādāšanai apstiprināšana (22.03.2007.) 

 

2. Sludinājuma publicēšana LR laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (13.04.2007) un Daugavpils 

rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (13.04.2007.) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un 

sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu.  

 

3. Detālplānojuma „Lielstrautiņi” sabiedriskās apspriešanas pirmais posms (16.04.2007. – 

05.05.2007.).  

 

4. Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma sanāksme 03.05.2007. 

 

5. Nosacījumu pieprasīšana no darba uzdevumā minētajām valsts institūcijām (02.04.2007.). 

 

6. Ar detālplānojuma „Lielstrautiņi” risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašnieku 

informēšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmo 

posmu (informējošu vēstuļu izsūtīšanu, 14.04.2007.). 

 

7. Nosacījumu detālplānojuma izstrādei saņemšana no valsts institūcijām. 

 

8. Saņemto priekšlikumu un nosacījumu apkopošana. 

 

9. Detālplānojuma 1.redakcijas iesniegšana Laucesas pagasta padomē. 

 

10. Laucesas pagasta padomes lēmuma  „Par izstrādātā detālplānojuma īpašumam 

„Lielstarutiņi” pirmās redakcijas izskatīšanu un otrā posma sabiedriskās  apspriešanas 

organizēšanu” pieņemšana. (22.06.2007.) 

 

11. Sludinājumu publicēšana  LR laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (11.07.2007.) un Daugavpils 

rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (06.07.2007.) par detālplānojuma sabiedriskās 

apspriešanas otro posmu. 

 

12. Sabiedriskās apspriešanas otrais posms (12.07.2007.-26.07.2007.). 

 

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

 

14. Ar detālplānojuma „Lielstrautiņi” risinājumu saistīto nekustamo īpašumu  īpašnieku 

informēšana par detālplānojuma  sabiedriskās apspriešanas  otro posmu (09.07.2007.). 

 

15. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme (24.07.2007.). 

 

16. Atzinumu vai saskaņojumu saņemšana no darba uzdevumā minētajām institūcijām un 

iebildumu un priekšlikumu saņemšana no fiziskām un juridiskām personām.  
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17. Sabiedriskās apspriešanas materiālu apkopošana un pilnveidotā detālplānojuma (saskaņā ar 

sabiedriskās apspriešanas rezultātiem) sagatavošana un iesniegšana Daugavpils rajona 

Laucesas pagasta padomē apstiprināšanai. 
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12.2. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu īss apraksts 

 

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Laucesas pagasta padomes 22.03.2007. 

lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes īpašumam „Lielstrautiņi” (sēdes protokola izraksts 

Nr. 5, 4&) (skatīt 8.1., 8.2.  punktu) .  

Uzsākot detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, tika publicēts paziņojums 

LR laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils rajona laikrakstā “Latgales”, kuros tika norādīts 

pirmās sabiedriskās apspriešanas termiņš, informācija par vietu un laiku, priekšlikumu un iebildumu 

iesniegšanas kārtību. (skatīt 11.3. punktu). Līdz sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņa 

beigām (05.05.2007.) netika saņemti iebildumi un priekšlikumi par detālplānojuma izstrādes mērķi 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” (14.04.2007.), tika nosūtīti paziņojumi (informējoši - anketējošas vēstules) ar 

detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem par detālplānojuma izstrādes 

mērķi, sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņu, apmeklējumu pieņemšanas un rakstisko 

priekšlikumu iesniegšanas laiku un vietu. (skatīt 11.4. punktu). 

Detālplānojuma izstrādei tika pieprasīti nosacījumi no Laucesas pagasta padomes 

22.03.2007. apstiprinātajā darba uzdevumā norādītajām institūcijām –  

o SIA „Lattelecom”,  

o VAS „Latvijas valsts ceļi”,  

o LR Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde,  

o Daugavpils rajona būvvalde,  

o VA „Sabiedrības veselības aģentūra”,  

o Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālā nodaļa,  

o AS „Latvijas Gāze”,   

o Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigāde,  

o AS „Latvenergo”,   

o Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde,  

o Latgales plānošanas reģiona attīstības aģentūra,  

o Tabores pagasta padome,  

o Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. 

Visas iepriekšminētās institūcijas sniedza nosacījumus detālplānojuma izstrādei, kas tika 

apkopoti un izvērtēti (skatīt 10.1.  un 10.2.  punktu). 

Detālplānojuma pirmā redakcija tika iesniegta Laucesas pagasta padomei lēmuma 

pieņemšanai par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai.  

Sabiedriskās apspriešanas 2.posms tika uzsākts, pamatojoties uz 22.06.2007. Daugavpils 

rajona Laucesas pagasta padomes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.10.,15&) „Par izstrādātā 

detālplānojuma īpašumam „Lielstarutiņi” pirmās redakcijas izskatīšanu un otrā posma sabiedriskās  

apspriešanas organizēšanu” (skatīt 8.1.punktu). 

Par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otro posmu LR laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

un Daugavpils rajona laikrakstā „Latgales Laiks” tika publicēts paziņojums, norādot detālplānojuma 

1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņu, sabiedriskās apspriešanas sapulces norises laiku un 

vietu, kā arī kārtību, kādā iespējams iepazīties ar detālplānojuma 1.redakciju un izteikt 

priekšlikumus (skatīt 12.3.3. un 12.3.4. punktu). 

Par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otro posmu tika informēti ar detālplānojuma 

risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašnieki (skatīt 12.4.punktu). Priekšlikumi vai iebildumi 

netika saņemti. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi”, detālplānojuma „Lielstrautiņi” pirmā redakcija tika iesniegta institūcijām, kas bija 
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devušas nosacījumus detālplānojuma izstrādei, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai. 

Saskaņojumi vai atzinumi tika saņemti no sekojošām institūcijām: 

o SIA „Lattelecom”,  

o VAS „Latvijas valsts ceļi”,  

o LR Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde,  

o Daugavpils rajona būvvalde,  

o VA „Sabiedrības veselības aģentūra”,  

o Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālā nodaļa,  

o AS „Latvijas Gāze”,   

o Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigāde,  

o AS „Latvenergo”,   

o Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde,  

o Latgales plānošanas reģiona attīstības aģentūra,  

o Tabores pagasta padome,  

o Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. (atzinumus un to apkopojumu 

skatīt 11.punktā). 

24.07.2007. Daugavpils rajona Laucesas pagasta padomes telpās notika sabiedriskās 

apspriešanas sanāksme. Priekšlikumi vai iebildumi no fiziskajām vai juridiskajām personām netika 

saņemti. 

Strādājot pie detālplānojuma „Ābeles” sagatavošanas, SIA “Reģionālie projekti” 

speciālistiem tikās ar valsts institūciju pārstāvjiem ar kuriem tika saskaņoti detālplānojuma 

risinājumi.  
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12.3. Publikācijas presē 

 

11.3.1. LR laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (13.04.2007., laidienā Nr.61); 

 

11.3.2. Daugavpils  rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (13.04.2007.); 

 

11.3.3. LR laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (11.07.2007., laidienā Nr.111); 

 

11.3.4. Daugavpils  rajona laikrakstā „Latgales Laiks” (06.07.2007.); 
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12.4. Paziņojumi ar detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem  

 

12.4.1. Izsūtītie paziņojumi ar detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem  

 

Nr.p.k. Adresāts/zemes īpašums Saturs Datums Numurs 

 

1. 

 

Ar detālplānojuma risinājumu 

saistīto nekustamo īpašumu 

īpašnieki: 

   

 SIA „Live 24H” 

Anniņmuižas  iela 32-1, Rīga, 

LR 

Zemes īpašums „Vlada”, 

kad.Nr.4464 002 0002 

Par detālplānojuma izstrādi 

 zemes gabalam 

 „Lielstrautiņi”  

(kad.Nr.4464 002 0107) 

 

14.04.07. Nr. 07/02-37 līdz  

Nr.07/02-42 

 

  

Rihards Šidlovskis 

Jātnieku  iela 81-32, Daugavpils 

Zemes īpašums „Saulītes” , 

kad.Nr.4492 002 0734 

   

  

Viktors Andrejevs 

Tautas iela 30-54, Daugavpils 

Zemes īpašums „Rūķi” , 

kad.Nr.4492 002 0524 

   

  

Aleksandrs Beļavskis 

Lielā iela 216a-1, Daugavpilī 

Zemes īpašums „Krastiņi” , 

kad.Nr.4492 002 0035 

   

  

Daina Lipiņa 

Lasenberga iela 1-12, Tabore, 

Daugavpils raj. 

Zemes īpašums „Pļavas” , 

kad.Nr.4492 002 0033 

   

  

LR Satiksmes ministrija 

Gogoļa iela 3, Rīga 

*)Valsts autoceļi, kad.Nr.4464 

002 0215 

*)Jaunsudrabiņi-Skrudaliena , 

kad.nr.4492 002 0689 

 

   

 

2. 

 

Ar detālplānojuma risinājumu 

saistīto nekustamo īpašumu 

īpašnieki: 

   

 SIA „Live 24H” 

Anniņmuižas  iela 32-1, Rīga, 

LR, zemes īpašums „Vlada”, 

kad.Nr.4464 002 0002 

Paziņojums par sabiedriskās 

apspriešanas otro posmu. 

09.07.07. Nr.07/02-73 līdz 

Nr.07/02-77 
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Rihards Šidlovskis 

Jātnieku  iela 81-32, Daugavpils 

Zemes īpašums „Saulītes” , 

kad.Nr.4492 002 0734 

   

  

Viktors Andrejevs 

Tautas iela 30-54, Daugavpils 

Zemes īpašums „Rūķi” , 

kad.Nr.4492 002 0524 

   

  

Aleksandrs Beļavskis 

Lielā iela 216a-1, Daugavpilī 

Zemes īpašums „Krastiņi” , 

kad.Nr.4492 002 0035 

   

  

Daina Lipiņa 

Lasenberga iela 1-12, Tabore, 

Daugavpils raj. 

Zemes īpašums „Pļavas” , 

kad.Nr.4492 002 0033 
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13. ZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA  ATBILSTĪBU VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA PRASĪBĀM 

 
 

 Daugavpils  rajona Laucesas pagasta  teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadiem kā plānotā 

(atļautā) detālplānojuma teritorijas izmantošana  ir noteikta savrupmāju apbūves teritorija. 

 Izstrādātais zemes gabala „Lielstrautiņi” (kad.Nr.4464 002 0107) detālplānojums atbilst 

Daugavpils rajona Laucesas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadiem, prasībām 


