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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS
1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA
1.

Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiskās daļas
kartē „Funkcionālais zonējums” norādītajā lokālplānojuma teritorijā - zemes vienībās ar
kadastra apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 006 0005, 4494 006 0006,
4494 006 0003, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 4468 007 0139 un daļā no 4494 005 0287,
kā arī daļā no 44700010238.

2.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskās daļas karte "Funkcionālais
zonējums" groza Daugavpils novada domes 2014.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr.13
“Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012. - 2023.gadam teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un grafiskā daļa”:
2.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības attiecībā uz lokālplānojuma
teritorijas izmantošanu un apbūvi;

2.2.

Grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums" noteikto lokālplānojuma teritorijas
funkcionālo zonējumu.

1.2. DEFINĪCIJAS
Nenosaka
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI
2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA
Nenosaka
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI
3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI
3.

Visa poligona teritorija ir militārs objekts, kurā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku prasībām
nosakāmi pārvietošanās ierobežojumi. Informācijai par pārvietošanās ierobežojumiem uz
publiskiem ceļiem militāro mācību laikā ir jābūt pieejamai saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu un satiksmes organizēšanu uz
ceļiem.

4.

Lokālplānojuma teritorijā, izņemot mikroliegumu teritorijas, ir pieļaujama pārvietošanās ar
militāro tehniku, kā arī ar vieglo un kravas transportu, gan izbūvējot attiecīgas kravnesības
un platuma ceļus un laukumus, gan pa bezceļiem, ja to nepieciešamību nosaka militāro
mācību specifika.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM
5.

Lokālplānojuma teritorijā inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti projektējami un
izbūvējami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atbildīgo institūciju izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI
6.

Prasības apbūvei ir nosakāmas pirms būvprojekta izstrādes, ņemot vērā konkrētā militārā
objekta raksturu un funkciju.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM
Nenosaka

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI
7.

Akustiskā trokšņa pieļaujamie rādītāji vides troksnim un telpām jāpieņem atbilstoši normatīvo
aktu prasībām attiecīgajam izmantošanas veidam.

8.

Prettrokšņa pasākumi projektējami un īstenojami atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ēku
fasāžu apdarei pielieto skaņu izolējošus apdares materiālus un pakešu logus ar papildus
skaņu slāpējošu efektu. Nepieciešamības gadījumos jāveido papildus individuālā trokšņa
aizsardzība telpā atkarībā no tās paredzētās izmantošanas.
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM
KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ
Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam
“Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P1)
4.4.1.1. Pamatinformācija
9.

Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu
un nekomerciālu publiska rakstura, tai skaitā militāra rakstura iestāžu un objektu izvietošanu,
paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

10.

Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta
pasākumiem, sporta un atpūtas būves.

11.

Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido aizsardzības spēku,
policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas
valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un būves.

12.

Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, mežaparki, publiski pieejami
pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās
ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai.

13.

Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas,
jauniešu kopmītnes un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas, kā arī citi izmitināšanas
pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

14.

Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali,
aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai
pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), kafejnīcas, kā arī
sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un
motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus.
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4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
15.

Rindu māju apbūve (11005): Dzīvojamā apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri bloķētas
individuālās dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu.

16.

Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu.
4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

17.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

2500 m2

līdz 15 1

60 1

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

1. Noteiktais apbūves parametrs neattiecas uz militārām vajadzībām nepieciešamajām būvēm.

4.4.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA
4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)
4.7.1.1. Pamatinformācija
18.

Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu
veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru un attīstībai
nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.
4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

19.

Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un
inženiertīkli.

20.

Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Autoceļi un un citas kompleksas transporta
inženierbūves, tai skaitā tilti, estakādes un citas līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta
infrastruktūru.
4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka
4.7.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
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4.7.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA
Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA
4.10.1. Mežu teritorija (M2)
4.10.1.1. Pamatinformācija
21.

Mežu teritorija (M2) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu
ilgtspējīgai attīstībai, mežu saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai, kā arī
lai kalpotu kā resurss militāro mācību specifisko apstākļu nodrošināšanai.
4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

22.

Mežsaimnieciska izmantošana (21001): Meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izmantošanai,
aizsardzībai nepieciešamā meža infrastruktūra, ietverot rekreācijas objektus, malkas meža,
celulozes meža un lietaskoku un citu meža produktu audzēšanu un ciršanu.

23.

Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002): Meža apsaimniekošana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

24.

Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, mežaparki, publiski pieejami
pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās
ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai.

25.

Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma
labiekārtojuma infrastruktūras.

(24002):

Dabas

teritorijas

bez

apbūves un

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
26.

Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali,
aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai
pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), kafejnīcas, kā arī
sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

27.

Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas
un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

28.

Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta
pasākumiem, sporta un atpūtas būves.
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4.10.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

29.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

2 ha

līdz 9 2

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

2. Noteiktais apbūves parametrs neattiecas uz militārām vajadzībām nepieciešamajām būvēm.

4.10.1.5. Citi noteikumi
30.

Meža apsaimniekošana, attīstība un izmantošana militārajām mācībām, kā arī pieejamība
civilpersonām jānodrošina atbilstoši Aizsardzības ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem,
poligona teritorijas iekšējam iedalījumam, ievērojot normatīvo aktu prasības par
mikroliegumu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī par sugu un biotopu aizsardzību.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L1)
4.11.1.1. Pamatinformācija
31.

Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā
lauksaimniecības zemes izmantošanu.

zona,

ko

nosaka

lai

nodrošinātu

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
32.

Lauksaimnieciska izmantošana (22001): Augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība,
lauksaimniecībai alternatīvie saimniekošanas veidi (piemēram, sēņu audzēšana).
4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

33.

Mežsaimnieciska izmantošana (21001): Meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izmantošanai,
aizsardzībai nepieciešamā meža infrastruktūra, ietverot rekreācijas objektus, savvaļas
dzīvnieku dārzus, malkas meža, celulozes meža un lietaskoku, Ziemassvētku eglīšu un citu
meža produktu audzēšanu un ciršanu.

34.

Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Autoceļi un citas kompleksas transporta
inženierbūves, tai skaitā tilti, estakādes un citas līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta
infrastruktūru.

35.

Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un
inženiertīkli.
4.11.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka
4.11.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka
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4.12. ŪDEŅU TERITORIJA
Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
5.1.1. Militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorija (TIN114)
5.1.1.1. Pamatinformācija
36.

Militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorija (TIN114) nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes
un būvju izmantošanas veids ir Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstība, lai
stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas un uzņemošās valsts atbalsta spējas.
5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka
5.1.1.3. Citi noteikumi
37.

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes militārā poligona
"Meža Mackeviči" teritorijā, var izrietēt no militāro mācību īpatnībām un ar tām saistīto
izmantošanas nepieciešamību.

38.

Teritorijas apsaimniekošana, attīstība un izmantošana militārajām mācībām, kā arī
pieejamība civilpersonām jānodrošina atbilstoši Aizsardzības ministrijas iekšējiem
normatīvajiem aktiem, poligona teritorijas iekšējam iedalījumam, ievērojot normatīvo aktu
prasības par mikroliegumu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī par sugu un biotopu
aizsardzību.

39.

Militārās bāzes un poligona teritorija nožogojama un marķējama ievērojot normatīvo aktu
prasības par militāro objektu apzīmēšanu.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA
Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA
Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS
TERITORIJA
Nenosaka
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5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA
Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
40.

Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību atbilstoši šīm
lokālplānojuma prasībām.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS
Nenosaka
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