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LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UN  

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS 

 
I.  LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA UN 1.0 REDAKCIJAS SAGATAVOŠANA 

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Ilūkstes novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) domes 
27.05.2021. sēdes lēmumu Nr.202 (prot. Nr.9, 29.§)  “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” un apstiprināto 
darba uzdevumu (Pielikums Ilūkstes novada domes 27.05.2021. lēmumam Nr.202 (prot. Nr.9, 29.§)) -  apskatāmi 
Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības 
plānošana”. 
 
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēts Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv, Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv un Augšdaugavas novada pašvaldības 
mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv (skatīt I. nodaļas 2. punktu).  
 
Lokālplānojuma izstrādei saņemti nosacījumi no darba uzdevumā norādītajām institūcijām. Saskaņā ar Ministru 
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 81.punkta 81.1.apakšpunktu sagatavots saņemto institūciju nosacījumu apkopojums (institūciju 
nosacījumus un to apkopojumu skatīt I. nodaļas 3. punktā).  
 
Saskaņā ar 23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” 5.punktu saņemts Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas un Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta 
Latgales kontroles nodaļas viedoklis par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību (skatīt I. 
nodaļas 3. punktu) – saņemtie institūciju dokumenti un iesniegums “Par plānošanas dokumenta Lokālplānojuma 
Zemnieku ielā 42, Ilūkstes pilsētā, Augšdaugavas novadā, izstrādes uzsākšanu, grozot Ilūkstes novada teritorijas 
plānojumu” iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā lēmuma pieņemšanai par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru lokālplānojumam. 
 
08.09.2021. saņemts Vides pārraudzības valsts biroja elektroniski parakstīts dokuments  - Lēmums Nr.4-02/84 
“Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” (skatīt I. nodaļas 4. punktu). 
 
Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, nav saņemti fizisko vai juridisko personu priekšlikumi. 
 

II.  LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA  

Augšdaugavas novada pašvaldības dome 16.09.2021. sēdē pieņēma lēmumu Nr.137 (prot. Nr.8, 17.&)  “Par 
lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. 
 
Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 28.09.2021. līdz 26.10.2021., bet tehnisku iemeslu dēļ TAPIS vidē 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206 lokālplānojuma redakcijas materiāli bija publiski pieejami no 
04.10.2021. . Lai visiem interesentiem nodrošinātu iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju četras nedēļas 
un sniegt priekšlikumus, publiskās apspriešanas termiņš tika pagarināts līdz 02.11.2021. . 
 
Paziņojumi par lokālplānojuma publisko apspriešanu publicēts Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv, Ilūkstes pilsētas administrācijas plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā un Augšdaugavas 
novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos (skatīt II. nodaļas 7. punktu).  
 
Ar lokālplānojuma materiāliem publiskās apspriešanas laikā bija iespējams iepazīties elektroniskā veidā: 
Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls)  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206 
un Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalpl
anojumi/ un izdrukas veidā: Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā - Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, 
administrācijas darba laikā un Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā - Rīgas iela 2, Daugavpils, 
pašvaldības darba laikā. 

3

http://www.geolatvija.lv/
http://www.geolatvija.lv/
http://www.ilukste.lv/
http://www.daugavpilsnovads.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206
http://www.geolatvija.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalplanojumi/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalplanojumi/


 
Tika nodrošinātas iespējas iesniegt priekšlikumus līdz 02.11.2021.: 

− iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste) 
un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils); 

− elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi: administracija@ilukste.lv ; 

− vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē  “Iesniegt priekšlikumu”. 
 

20.10.2021. plkst. 17.00 notika publiskās apspriešanas sanāksme, kas organizēta, izmantojot tiešsaistes 
videokonferences sarunu rīku - Zoom platformu. Piekļuves informācija tiešsaistes sanāksmei bija publicēta pie 
lokālplānojuma publiskās apspriešanas paziņojuma. (sanāksmes materiālus skatīt  II. nodaļas 8. punktā) 
 
Par lokālplānojuma redakciju saņemti pozitīvi atzinumi bez iebildumiem vai priekšlikumiem no Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes (skatīt  II. 
nodaļas 9. punktu). 
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I.  LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA UN 1.0 REDAKCIJAS SAGATAVOŠANA  

 

 
1. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

 
 

 Ilūkstes novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) domes 2021.gada 27.maija sēdes lēmums Nr.202 (prot. 
Nr.9, 29.§)  “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”. 
 

 Darba uzdevums (Pielikums Ilūkstes novada domes 2021.gada 27.maija lēmumam Nr.202 (prot. Nr.9, 29.§)). 

 

 Ilūkstes novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) domes 2021.gada 15.jūnija sēdes lēmums Nr.234 (prot. 
Nr.10, 25.§)    “Par grozījumiem 27.05.2021. domes  lēmumā Nr.202  “Par  lokālplānojuma  izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā””. 
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LATVIJAS REPUBLIKA
ILI]KSTES NOVADA DOME

202l.gada27.maija

Par lokalplanoj um a izstriides
rpasumam

Brlvrbas iel6 7, IllkstE,LY-5447
T-alr. 65 447 850, e-pasts dome(@ilukste.lv

LEMUMS
IlDkstE

Nr.202
prot. Nr.9, 29.$

uzsEk5anu un darba uzdevuma apstiprina5anu nekustamajam
Zemnieku iela 42,IliikstEo IlUkstes novadii

Pl6not6 biivnieclbas iecere -Valsts ugunsdzEslbas un gldb5anas dienesta depo Ekas
biivniecTba, Istenojama veicot groz-rjumus Ihkstes novada teritorijas pldnojumd 2019.-2030. gadam
- izstrddajot lokdlpldnojumu funkciondld zonEjuma mai4ai no Dabas un apstddrljumu teritorijas
(DA) uz Publisk6s apblves teritoriju (P) zemes vienrbai Zemnieku ield 42,Il[kstE, Iliikstes novada
(kadastra apzTmOjums 4407 001 0297), preciz6jot teritorijas izmanto5anas veidu saska4a ar MK
noteikumu Nr.240 "VispdrTgie teritorijas pldno5anas, izmanto5anas un apbuves noteikumi"
pielikumu Nr.3 "Teritorijas izmanto5anas veidu klasifikators".

Saska46 ar Iliikstes novada domes 20l8.gada 20.decembra saisto5ajiem noteikumiem
Nr.13/2018 "Il[kstes novada teritorijas pldnojums 2019.-2030.gadam" grafisko dalu un "Teritorijas
izmanto5anas un apblves noteikumi", zemes vienlba ar kadastra apzr-mEjumu 4407 00I 0297
atrodas Dabas un apstadTjumu teritorija (DA) un Lauksaimnieclbas teritorijd (L2), kuras galvenais
izmanto5anas veids ir labiekdrtota publiskddrtelpa vai publiskadrtelpabezlabiekdrtojuma, un nav
atlauta aizsardzlbas un dro5lbas apbiive.

Pamatojoties uz likuma"Par pa5valdibam" 2I.panta pirmds dalas 3.punktu, Teritorijas un
atusubas pldnoSanas likuma 23.panta ceturto dafu un 24.pantu, Ministru kabineta 14,07.2014.
noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pa5valdTbu teritorijas atustTbas pldnojumu dokumentiern" 2.,
75.,76. un 93,punktu, ar 14 balsTm PAR (Stefans Rdzna, Maigurs Krievdns, Artiirs Bogdanovids,
Guntars Cepur-ttis, Jdnis Krievdns, Vitolds Kveders, Jdzeps Maduks, Dainis Millers, Artis
Simanovids, Dace Stalidzdne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasi4avids, Irona K[li4a, Andis $.Tsis),
PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolcma:

l. Uzsdkt lokdlpldnojuma, kas groza Iltikstes novada teritorijas pldnojumu 2019.- 2030. gadam,
izstrddi zemes vienTbai Zemnieku ield 42 (kadastra apzlmOjum s 4407 001 0297),IlDkstE,
Il[kstes novad6.

2, Apstiprindt lokalplanojuma izstrddes darba uzdevumu saska4d ar pielikumu.
3. Uzdot Iliikstes novada pa5valdTbas StratEgiskds plano5anas nodafai piecu darba dienu laikd

pEc 5T lEmuma std5ands spekd nodroSindt paziqojumu par lokdlpldnojuma izstrddes
uzsdk5anu un 5T lEmuma ievieto5anu Teritorijas atUsUbas plano5anas inform6cijas sistem6
(TAPIS), kd arl publicE5anu Illkstes novada pa5valdlbas mdjas interneta vietnE
www.ilukste.lv.

4. Par lokdlpldnojuma izstrddes vad-rtaju apstiprindt Illkstes novada pa5valdTbas attTstTbas
pldno5anas specidlisti Zandu Lisovsku.
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5. Kontroli par lEmuma izpildi uzdot Ilflkstes novada pa5valdTbas izpilddirektorei.

Pielikuma: Darba uzdevums ar grafisko materidlu.

Domes priekSsEdEtdjs fans Razna
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Pielikums
IlDkstes novada domes

2021 .gada 27 .maija lEmumam Nr.202
(prot. Nr.9, 29.9)

DARBA UZDEVUMS

Lokalplanojuma izstriidei teritorijas planojuma groz-rjumiem zemes vienlbai Zemnieku iela
42,IlukstE, rlnkstes novad6, kadastra apzlmEjum s 4407 00l0zg7

1" Lokalplanojumu izstriidii, pamatojoties uz:
Teritorij as atusUbas pldnoSanas likumu;
Aizsargjoslu likumu;
Ministru kabineta 2014.gada l4.oktobra noteikumiem Nr.62g ,,Noteikqmi par

pa5val dlbu teritorij as attTst-r bas p ldno San as dokumenti em " ;

1.1.

|.2.
1.3.

1.4. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprTfa noteikumiem Nr.240 ,,Vispdrrgie teritorijas
pldno5anas, izmanto5anas un apbDves noteikumi,';
1'5. Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 ,,Dokumentu
izstrddd5anas un noformEsanas kdrUba" ;1.6. Iliikstes novada Ilgtsp6jlgas attistTbas stratEgiju 2013.-2031.gadam;
1.7 . Iliikstes novada teritorijas pldnojumu 2019, _ 2030. gadam.
Lokilpliinojuma izstriides pamatojums

Lokalpldnojuma izstrade ir saska4d ar Iliikstes novada Ilgtspojlgas atusubas strategiju 2013.-
2030. gadam. Saska4d gr Teritorijas pldnojumu rot<aipianojuma teritorijai noteiktais
funkciondlais zon0jums ir dabas apstdd-rjumu teritorija (DA) un lauksaimniecTbas teritorija (L2).
LaiTstenotu Apbtivi, nepiecie5ams mainTt funkciondio zonejumu, kas nav pretrund ar IAS.

2. . I,okiilpliinojuma izstriides m€rkis - mainTt funkcionalo zonEjumu no dabas apstdd-rjumu
teritorija (DA) un lauksaimniecTbas teritorija(L2) uz publiskds apbgves teritorija(p) un detaliz1t
Teritorijas izmanto5anas un apb[ves noteikumus (TIAN), nosakot teritoiiias galvenos
izmanto5anas veidus saska4d ar MI( noteikumu Nr. i+O "Vispartgie teritorijas pla-noSanas,
izmantoSanas un apbDves noteikumi" pielikuma nr.3 "Teritori-jas izmanto5anas veidu
klasifikators".

3. Lokalplanojuma teritorija - zemes vienlba 'oZemnieku 42", kadastra apzTmEjums 4407
001 0297 Ilukst6, Iltrkstes novadd. Lokdlplanoj uma izstr-ades robeZas atbilst zemes
vienTbas "Zemnieku 42",kadastra apzTmEjums 1407 OOt OZgl,robeZdm. platTba - 0,7 ha.

4. Nepiecie5amie dati un dokumenti lokiilpliinojuma izstrfldes uzsiik5anai un pl6no5anas
procesa nodro5inii5anai:

4.1. IlUkstes novada domes lEmumi par:
a.1'1' lokdlplanojuma izstr6dei uzsdk5anu, lokalplanojuma izstrades va6rtdja

apstiprindsanu, I okdlpldnoj uma darba uzdevuma apstipiindsanu ;
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4.1.2. lokdlplanojuma l.redakcijas nodo5anu publiskai apsprieSanai un atzinumu
sa4emSanai;

4. 1 .3. lokdlplEnoj uma proj ekta galTgds redakcij as un apstiprindsanu;
darb a uzdevums lokdlp ldnoj uma izstrddei ;
instit[ciju (skat. 6.punktu) nosacrjumi lokalplanojumd ietvertajai teritorijai;
instituciju (skat.6.punktu) atzinumi lokalpldnojuma redakcijas 

" 
uibilrtibui to

izsniegtaj iem nosacr.j umiem ;

lokdlpldnojuma grafisko dalu sagatavo uz topogrdfiskds pamatnes, izmantojot
aktualako pieejamo Latvijas Qeotelpiskds informacijas agentiiras uztureto topogr6fisko
karti;

.Lokdlpldnojuma grafiskaja' dalajaiekfauj nekustam6 -rpa5uma valsts kadastra refistra
informdcija.

5. Praslbas lok6lplEnojuma izstriidei (lokalplanojuma sastf,vs):
5. l. paskaidrojunla raksts.:

5.1.1. teritorijas pa5reizEjds izmanto5anas apraksts un teritorijas atustrbas nosac-rjumi;
5.1.2. lokalpldnojuma mErl;i un uzdevumi;
5. 1 . 3. lokalpldnojuma risindj umu apraksts un pamatoj ums.

5.2. grafiska dala:
5 .2.1 . tedtorij as funkciondld zon6j uma pl6ns M I : I 0 000 uz topogrdfiskds kartes,

5.3. teritorijas izmanto5anas un apb[ves noteikumi. (t.sk. nosakol teritorijas izmantoSanas
nosacrljumus un apbfrves parametrus, kd arT nosakot citas prasTbas, airobeZojumus un

, nosac-rjumus, lemot vErd teritorijas Tpatnlbas, specifiku);
5.4. pdrskats par lokdlpldnojuma izstrddi:

5.4.1, Illkstes novada domes lEmumi (sk. 4.1. apak5punktu);
5,4.2. zemes robeZu pl6na kopijas;
5.4.3, darbauzdevums lokdlpldnojuma izstrddei;
5.4.4. priek5likumi, kas sa4emti, uzsdkot lokalplanojuma izstradi, un publisk6s

apsprie5anas materidli ;

5.4.5. zi$ojums par vEra 4emtajiem un noraidTtajiem priekSlikumiem un iebildumiem;
5'4.6. institticiju izsniegtd informdcija, nosacTjumi lokalplanojuma izstrddei un

atzinumi par to ievEro5anu;
6. Lokalplanojuma izstrf,dE iesaistamiis institiicijas
6.1, Instit[cijas, kuram pieprasa nosacTjumus lokalplanojuma izstrddei un atzinumus par
izstrdddtaj am lokdlp l6noj um a redakcij dm :

6.1.1. valsts vides dienesta Daugavpils refiondld vides pdrvalde;
6. 1 .2. Valsts agentira,,Latvij as eeotelpiskds informdcij as afientfira" ;6.2. Kadastra informdcija sa4emama no valsts zemes dien"stu;

6.3. Vides p-artaudz-tbas valsts biroja lEmums par strategiskd ietekmes uz vidi nov6rtEjuma
procediiras piemEro5anas nepiecielamTbu, pirms tam konsultEjoties ar Valsts Vides
dienestu, veselTbas inspekciju un Dabas aizsirdztbas pdrvaldi.
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7' Praslbas lokalphnojuma izstrEdei, materiElu sagatavoSanai publiskajai apsprie5anai
un apstiprin65anai:

7 'l' Atbilstosi Ministru kabineta 2014.gada l4,oktobra noteikumu Nr.62g ,,Noteikumi par
pasvaldlbu teritorijas atust-rbas pldnoSanis dokumentiem" 8.punkta prasibam, iokalplanojuma
izstradi veic TAPIS (Teritorijas attTsubas pldno5anas informhcijas sistema) vidc.

7 '2' Nosledzot llgumu par lokalpldnojuma izstrddi un izstrades finanscsan u, izstrdddtaja
delegetiem plano5anas specidlistiem tiek pie5lirtas drpakalpojuma sniedzEju tiesTbas
lokdlpldnojuma izstrddei TApIS vidc.

7'3' - Lokdlpldnojuma izskatTsana, nodo5ana publiskajai apsprieSanai un apstiprin6sana notiek
atbilsto5i Ministru kabineta 2014.gad,a i+.ot tob.u noteikumu Nr.ois i,Not.iku.ni par
pasvaldrbu teritorijas attTsubas pldno5anas dokumentiem" 5.2. sadala noteiktajai kartibai.7'4' Projekta materiEli p^ubliskajai apsprie5anai iesniedzami uz izdrukas u*ida un digitala
veida - teksta dalu *.pdf un *.doc foimdt6, grafisko dafu *.shp, *.pdf formdtd. Digitald veidd
iesniedzami 2 dokumentdcijas eksemplari, no kuriem viera et remplara ir dzesti fizisko
personu dati, kuru publisko5ana nav piefaujama saska4d ar Fizisko p..roru datu aizsardzibas
likumu. Publiskajai apspriesanal paredzetai plansetes nedr-rkst satuiot fizisko personu datus,
kuri nav publiskojami saska46 ar Fizisko p..roru datu aizsardzlbas likumu.7-5' Lokdlpldnojumapubliskds apspriesanas laikd organizEpubliskas apspriesanas san6ksmi.

7 '6' Apstiprind5anai sagatavoto lokdlpldnojurnu r.duk.i;u izstradaiajs ierni.a, izstrddes
va{rtdjam digit6la veidd - teksta dafu *.pdf un *.doc formatd, grafisko da}u *.shp, *.pdf
formdtd un viend eksempldrd paplra rormata. Digitala veida iesn-i edzami 2 eksempldri, no
kuriem viend eksemplara ir dzEsti fizjsko p.rrori, dati, kuru publiskosana nay pielaujama
saska4d ar Fizisko personu datu aizsardzlbas likumu.

8. Citas praslbas:
8.1. Apstiprindto lokalplanojumu noformE I sEjuma atbilstosi

4.septembra noteikumiem Nr.55g,,Dokumentu izstradasanas
elektroniskd formdtd datu nesejd.

8.2.. . Lokdlpldnojuma atbilstrbu Latvijas Republikas
lokdlplanoj uma izstr6ddtdj s.

Ministru kabineta 201 8.gada
un noformE5anas kartTba" un

normatr-vo aktu prasTbdm apliecina
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9. Fragments no
Ilukstes novada

Ilukstes novada Teritorijas
IlUkstes pils€tai ar iezlmEtu

plEnojuma funkcioniilii zon€juma
Iokalplanojuma teritorijas robeZu

kartes

E 
Lokdlpldnojuma teritorijas robeZa

, 
,ubas un apstadTjuma teritorija (DA)

rel:@$@

L**.j Lauksaimniecrbas teritonju ({-Z)

\

uomes pfleKssedetaJS Stefans Rdznad,
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LATVIJAS REPUBLIKA

ILUKSTES NOVADA DOME

Brivibas ielS 7, ll0kstE, LV-5447

T5lr. 65447850, e-pasts dome@ilu kste.lv

LEMUMS

IlfrkstE

202l.gada 15.junija Nr.234

prot. Nr.10, 25.$

Par groz-rjumiem 27.05,2021^ domes lEmumii Nr. 202 ooPar lokAlplEnojuma izstriides
uzsiik5anu un darba uzdevuma apstiprinii5anu nekustamajam ipa5umam Zemnieku ielii

42, Ilukst6, Iltrkstes novadfl"

Pamatojoties uz likuma ,,Par pa5valdrbam" 2l.panta pirmas dalas 27.punktu, Ministru
kabineta 14.07.2014. noteikumu Nr.658 ,,Noteikumi par pa5valdlbu teritorijas atustrbas

pldno5anas dokumentiem" un Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu ,,Zemes kadastrdlds

uzmErlsanas noteikumi" nosac{umiem, ar 13 balsr-m PAR (Stefans Rdzna, Maigurs Krievdns,

Guntars Cepurr=tis, Janis Krievdns, Vitolds Kveders, Jdzeps Maduks, Dainis Millers, Artis
Simanovids, Dace Stalidzane, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasir,ravids, Irena K[1i4a, Ilvars

(Isis), PRET -rtav, ATTURAS -rray, novada dome nolEma:

1. Izdarrt Ihkstes novada domes 27.05.2021. lEmumaNr. 202 "Par lokalplanojuma izstrades

uzsdk5anu un darba uzdevuma apstiprindsanu nekustamajam -rpa5umam Zemnieku ield.42,

IltikstE, Ilukstes novad6" pielikuma 56dus grozr.j umus :

I.l. aizstat lemuma pielikuma 3. punkta skaitli oo0,'7" ar skaitli 000,6251" 
.

1.2. papitdindt 3.punktu ar vdrdiem oosaskar,rd ar zemes robeZu shdmu" un zemes vienibas

nosaukumu vardu "ielt', izsakot to 56dd redakcija "Zemnieku iela 42" .

1.3. precizdt lokalpldnojuma teritorijas robeZas lEmuma pielikuma 9.punktd "Fragments no

Teritorijas planojuma funkcionalazondjuma kartes (Il[kstes pilseta)" saska46 ar zemes

robeZu shEmu.

2. Uzdot Il[kstes novada pa5valdibas Stratdgiskds plano5anas noda]ai nodroSindt 51 lEmuma

ievieto5anu Teritorijas attrsUbas un plano5anas sistema (TAPIS), kd ari Ilukstes novada

pa5valdlbas mdj as interneta vietnE www. iiukste. lv.

Pielikumd: Fragments no Iltikstes novada Teritorijas planojuma funkcionalas zonEjuma kartes

Ihkstes novada Iltkstes pilsOtai ar iezrmEtu lokalpldnojuma teritorijas robeZu.
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Pielikums

9. Fragments no Iliikstes novada Teritorijas pliinojuma funkcioniilEs zonEjuma kartes
Ilflkstes novada Illkstes pils6tai ar iezimEtu lokfllplflnojuma teritorijas robeZu

Fragments no llulcstes novada Teritorijas planojumafunkcionalas zondjuma kartes (Ililkstes pilsdta)

Apzlm6jumi

Lokalplanojuma teritorijas robeZa

Dabas un apstdd-rjuma teritorija (DA)

LauksaimniecTbas teritorij a (L2)

t_l
ffi

Domes priek5sdd6tdjs t St.fum Razna
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2. PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU  
 
 

1) Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206 
 

2) Ilūkstes novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) pašvaldības mājaslapā  
https://www.ilukste.lv/ilukstes-novada-teritorijas-planojums-2017-2028-gadam/ 

 
3) Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā 

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalplanojumi/  
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VALSTS VIENOTĀ ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ (ĢEOPORTĀLS) www.geolatvija.lv 
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16



9/24/21, 1:55 PM Lokālplānojumi - Augšdaugavas novada pašvaldība

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalplanojumi/ 1/4

LOKĀLPLĀNOJUMI

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU 
Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku
iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

2021.gada 16.septembra lēmums Nr.137 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, redakciojas nodošanu publiskajai apspriešanai”

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada 26.oktobrim. Publiskās
apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā,

Piekļuves informācija ZOOM platformā : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija: 
Paskaidrojuma raksts 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
Funkcionālais zonējums 
Pārskats par redakcijas izstrādi

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties: 
•Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, pašvaldības darba laikā. 
•Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā: Rīgas iela 2, Daugavpils, pašvaldības darba laikā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 26.10.2021.: 
1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-
5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) 
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv; 
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

 

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA “ZEMNIEKU IELA 42” IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

lūkstes novada dome 2021.gada 27.maijā pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, §29.) Nr.202 “Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes
novadā”, ar ko tiek grozīts Ilūkstes novada Teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam.

Lokālplānojuma teritorija: nekustamais īpašums Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Ilūkstes novadā, 0,6251 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4407 001 0297.
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3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN VIEDOKĻI PAR IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA  

PROCEDŪRU UN TO APKOPOJUMS 

 
3.1. Institūciju nosacījumi un viedokļi par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru  

1) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 16.07.2021. Nr.542/7/1‐14 
 

2) Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde 26.07.2021. Nr.11.2/237/LA/2021 
 

3) Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 20.07.2021. Nr.4.8/4114/2021‐N 
 

4) Veselības  inspekcijas  Sabiedrības  veselības  departamenta  Latgales  kontroles  nodaļa  05.08.2021. 
Nr.4.6.2.‐1./ 

 

18



O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. 28655590, fakss 29370505, e-pasts info@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.lv 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rīgā 

 

16.07.2021 Nr.542/7/1-14 
Uz 14.07.2021 Nr.728 

 

Augšdaugavas novada pašvaldība 

Ilūkstes pilsētas administrācija 
dome@ilukste.lv 

 
Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei  

stratēģiskā novērtējuma procedūru 

 

Atbildot uz Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas 2021. gada 14. 

jūlija vēstuli Nr. 729 “Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei stratēģiskā novērtējuma 

procedūru” lokālplānojuma izstrādeo īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Ilūkstes novadā, 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - Aģentūra) sniedz sekojošus nosacījumus: 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas 

izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei: 

1.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 

7. punktam pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko topogrāfisko 

pamatni atbilstoši nepieciešamajam mērogam. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo 

Aģentūra uzturēto ortofotokarti. 

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir 

Aģentūra, lokālplānojuma teritorijai ir pieejamas 2020. gadā sagatavotā topogrāfiskā karte 

mērogā 1:10 000 un ortofotokarte ar 0,25 m izšķirtspēju, kas sagatavota no 2017.gada 

aerofotografēšanas materiāliem 

1.2. atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. punktu plānošanas dokumentu 

izstrādātājam jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām 

izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar datu turētāju. 

1. Atbilstoši Noteikumu 6. punktam lokālplānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot 

normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu 

sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga 

noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem 

un grafiskās daļas izstrādātāju. 

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā 

informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas 

lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības 

plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti. 
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3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr. 392 “Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” IV daļas 29. punktā un V daļas 40. un 41.1. 

punktā un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. pantu lokālplānojumā jāiekļauj 

informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem: 

3.1. Lokālplānojuma teksta daļā norādīt plānojuma teritorijā esošo valsts ģeodēziskā 

tīkla punktu skaitu un pievienot valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu, norādot informācijas 

avotu un datumu. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktus 

un, ja plāna grafiskā noteiktība atļauj, attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslas (50 

un 5 m).  

Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011. gada 15. novembra MK noteikumu Nr. 879 

„Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25. punkts. 

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur 

pieejama aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija 

datubāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā 

tīkla datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv. 

3.2. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām Ekspluatācijas aizsargjoslu 

uzskaitījumā minēt valsts ģeodēziskā tīkla punktus. Norādīt, ka veicot plānojuma teritorijā 

jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, 

inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko 

darbību, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic 

saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par darbiem valsts ģeodēziskā 

tīkla punktu aizsargjoslā.  

Informējam, ka saskaņā ar 15.07.2021. datiem lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā 

tīkla punktu.  

Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā 

nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu, turklāt norādot informācijas iegūšanas datumu. 

 

Direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos   V.Bērziņš 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Liepiņa 25646136 

Zoja.Liepina@lgia.gov.lv  

Žavnere 26329658 

Arta.Zavnere@lgia.gov.lv  

 

 

20

http://geodezija.lgia.gov.lv/
mailto:Zoja.Liepina@lgia.gov.lv
mailto:Arta.Zavnere@lgia.gov.lv


 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LATGALES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219  | Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597  
e-pasts: latgale@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

Daugavpilī 
 

1 no 2 

26.07.2021. Nr. 11.2/237/LA/2021
Uz 14.07.2021.  Nr. 727
 

 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

Ilūkstes pilsētas administrācijai 
Nosūtīšanai eAdresē 

 

Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei un 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību 
 

Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde (turpmāk – VVD Latgales RVP) 
izskatīja Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas (turpmāk – Ilūkstes 
pilsētas administrācija) vēstuli, kurā tiek lūgts sniegt nosacījumus lokālplānojuma izstrādei 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0297, Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Augšdaugavas 
novadā1 (turpmāk – Lokālplānojums), kā arī sniegt viedokli par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamību augstāk minētajam Lokālplānojumam. 

Saskaņā ar Ilūkstes pilsētas administrācijas norādīto informāciju, Lokālplānojums tiek 
izstrādāts ar mērķi mainīt funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu teritorijas (DA) un 
lauksaimniecības teritorijas (L2) uz publiskās apbūves teritoriju (P) un detalizēt teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot teritorijas galvenos izmantošanas veidus saskaņā 
ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.240) prasībām, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām nepieciešamo ēku un 
būvju būvniecību. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 14. panta pirmo daļu un Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr. 628) 51., 56. un 58. punktu 
prasībām, VVD Latgales RVP izvirza sekojošus nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei: 

1. Lokālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma, 
Noteikumu Nr. 628 un Noteikumu Nr. 240 prasībām, kā arī ievērojot Ilūkstes novada 
teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam2 (pirms 01.07.2021. administratīvi teritoriālās 
reformas) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības. 

2. Lokālplānojums jāizstrādā ņemot vērā Aizsargjoslu likuma prasības. Grafiskajā daļā 
jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības 
aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās darbības aprobežojumi saskaņā ar augstāk minētā 
likuma prasībām. 

3. Lokālplānojumā jāuzrāda paredzētais būvju izvietojums, t.sk. uzrādīt plānotos ceļus, ēkas 
un/vai autostāvvietas, izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju un transporta kustības 
shēmas. 

 
1 Pirms 01.07.2021. administratīvi teritoriālās reformas Ilūkste atradās Ilūkstes novadā. 
2 Apstiprināts ar Ilūkstes novada domes 20.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018 „Ilūkstes novada 
teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

21



2 no2 
 

4. Lokālplānojumā jānosaka prasības siltumapgādei, nepieciešamības gadījumā paredzot 
pasākumus iespējamā gaisa piesārņojuma novēršanai/ samazināšanai, lai netiktu 
pārsniegti Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par 
gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi. 

5. Lokālplānojumā jānosaka prasības ūdensapgādes nodrošināšanai. Ūdensapgādes 
tehniskos risinājumus plānot, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 30 jūnija noteikumu 
Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” ” 
prasības. 

6. Lokālplānojumā jānosaka prasības sadzīves notekūdeņu (nepieciešamības gadījumā arī 
ražošanas notekūdeņu) un lietus notekūdeņu savākšanai un apsaimniekošanai, ievērojot 
Ministru kabineta 2015. gada 30 jūnija noteikumu Nr. 327 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un Ministru kabineta 2002. gada              
22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasības, 
t.sk.: 

 Paredzēt sadzīves un ražošanas notekūdeņu lokālo kanalizācijas sistēmu pieslēgumu 
Ilūkstes pilsētas attiecīgajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Jānodrošina 
ražošanas notekūdeņu attiecīga priekšattīrīšana pirms to novadīšanas centralizētajos 
kanalizācijas tīklos. 

 Jāizvērtē jautājums par lietus notekūdeņu no transporta apbūves teritorijas savākšanu 
un to tālāku novadīšanu Ilūkstes pilsētas centralizētajos lietus notekūdeņu 
kanalizācijas tīklos. Nepieciešamības gadījumā jāparedz lietus notekūdeņu attiecīga 
attīrīšana pirms novadīšanas. 

7. Izstrādājot Lokālplānojumu, nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus traucējošā 
trokšņa novēršanai apkārtējā teritorijā, lai tiktu ievēroti Ministru kabineta 2014. gada              
7. janvāra noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktie 
robežlielumi. 
 

Atzinuma saņemšanai par izstrādātā Lokālplānojuma redakciju, lūdzam informēt VVD 
Latgales RVP saskaņā ar Noteikumu Nr. 628 56.3. punkta prasībām. 

 
Vienlaicīgi VVD Latgales RVP dara zināmu, ka saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 231.panta pirmās daļas prasībām, uzsākot tāda dokumenta sagatavošanu, kuram 
saskaņā ar šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai 
institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības  ielā 23, Rīgā) rakstveida iesniegumu  
lēmuma pieņemšanai par ietekmes uz  vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. 

VVD Latgales RVP vēlas atzīmēt, ka uz doto brīdi VVD Latgales RVP nesaskata 
būtiskus vidi ietekmējošus faktorus, kuru dēļ būtu nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz 
vidi novērtējumu Lokālplānojumam. 

Vienlaicīgi VVD Latgales RVP uzsver, ka plānošanas stadijā ir grūti secināt, vai 
plānošanas dokumentam ir prognozējama ietekme uz vidi. Līdz ar to, gadījumā, ja augstāk 
minētā plānošanas dokumenta izstrādei tiks piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, 
tad Ilūkstes pilsētas administrācijai ir jāiesniedz VVD Latgales RVP Vides pārskata projekts, 
saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams 
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” 14. punkta prasībām. 

 
Direktore                                                                                                                 I. Lobanoka 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

Medvedeva 28665977 
jevgenija.medvedeva@vvd.gov.lv 
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LATGALES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA 
Galdnieku iela 8, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64 605 860, e-pasts: latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rēzeknē 

20.07.2021. Nr. 4.8/4114/2021-N 
uz 14.07.2021.  Nr.726 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
Ilūkstes pilsētas administrācijai 

Brīvības ielā 7, Ilūkstē 
 Augšdaugavas novadā, LV-5447 

e-pasts: dome@ilukste.lv 
 

Par lokālplānojumu Ilūkstē, Zemnieku ielā 
 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk - Pārvalde) ir 
saņēmusi Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas 14.07.2021. 
iesniegumu Nr. 726 ar lūgumu sniegt viedokli par lokālplānojuma īstenošanas iespējamo ietekmi 
uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību lokālplānojuma 
teritorijai - nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 420,6251 ha platībā, Ilūkstē, Augšdaugavas 
novadā, zemes vienībā ar kadastra Nr. 4407 001 0297 (turpmāk – Paredzētā darbība).  
  Pārvalde, ņemot vērā pieejamo informāciju un datu bāzes, konstatēja, ka Paredzētās 
darbības norises vieta atrodas ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Dabas datu pārvaldības 
sistēmā “Ozols”  Paredzētās darbības norises vietā un tās tuvākā apkārtnē nav reģistrētas Ministru 
kabineta 2000.gada 14. novembra noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un 
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2. pielikumā iekļautās īpaši 
aizsargājamās sugas, kā arī īpaši aizsargājamie biotopi, kas iekļauti Ministru kabineta 2000. gada 
5.decembra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” 
pielikumā. Paredzētās darbības norises vietā nav konstatēti Ministru kabineta 2010.gada 16. marta 
noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 8.nodaļā norādītie dabas pieminekļi.  

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumu 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 51.punkta 
nosacījumiem, Pārvalde uzskata, ka Paredzētā darbība nav pretrunā ar dabas aizsardzību 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem un neradīs ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām – līdz ar to nav apstākļu kopuma, kuri norādītu uz 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību Paredzētajai darbībai.   

Latgales reģionālās administrācijas direktore      A.Zeize 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Bružika 22035020 
inita.bruzika@daba.gov.lv  
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Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404 

 tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

F001-v2 

Daugavpilī
 

05.08.2021. Nr. 4.6.2.-1./
 

Uz 14.07.2021. Nr. 726
 

 Ilūkstes pilsētas administrācijai
 dome@ilukste.lv 

 
Par ietekmes uz vidi stratēģiskā  
novērtējuma nepieciešamību

 
 Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļa 
(turpmāk - Inspekcija) savas kompetences ietvaros izskatīja Jūsu 2021. gada 14. jūlija vēstuli Nr. 
726 „Par konsultācijām par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru”, kur lūdzat sniegt 
viedokli par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību lokālplānojuma izstrādei 
nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4407 001 0297 Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Augšdaugavas 
novadā.  

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes nepieciešamību nosaka likums „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu”, kā arī 2004. gada 23. marta MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā 
veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” 2. un 2.2. punktu noteiktās prasības. 
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu teritorija 
un lauksaimniecības teritorija uz publiskās apbūves teritorija un detalizēt Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus, nosakot teritorijas galvenos izmantošanas veidus saskaņā ar 2013. gada 
30. aprīļa MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” pielikumu Nr. 3, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju 
depo un tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību. Saskaņā ar Inspekcijai sniegto 
informāciju plānotie objekti un darbības teritorijā nav noteiktas likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 1. un 2. pielikumā.  

Uzskatām, ka lokālplānojumā plānotie risinājumi nav saistīti ar likuma „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā noteikto darbību īstenošanu un neparedz darbības, kas varētu 
negatīvi ietekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, radīt sabiedrības veselības riskus un nav saistīta ar 
būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Inspekcija neuzstāj uz Stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu jaunajam lokālplānojumam.  
 
 

Sabiedrības veselības departamenta  
Latgales kontroles nodaļas vadītāja 

                
                     Ludmila 
Vainiņa 

 
Madara Vingre, 65424547,  
madara.vingre@vi.gov.lv 
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3.2. Institūciju nosacījumu un viedokļu par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru apkopojums 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. 

Nosacījums  Komentārs 

1. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas 
aģentūra 
16.07.2021. 

Nr.542/7/1‐14 
 

Atbildot  uz  Augšdaugavas  novada  pašvaldības  Ilūkstes 
pilsētas administrācijas 2021. gada 14.  jūlija vēstuli Nr. 729 
“Par  nosacījumu  sniegšanu  lokālplānojuma  izstrādei 
stratēģiskā  novērtējuma  procedūru”  lokālplānojuma 
izstrāde  īpašumam  Zemnieku  ielā  42,  Ilūkste,  Ilūkstes 
novadā,  Latvijas  Ģeotelpiskās  informācijas  aģentūras 
(turpmāk ‐ Aģentūra) sniedz sekojošus nosacījumus: 
1. Nepieciešams  ievērot  normatīvo  aktu  prasības  attiecībā 

uz  ģeotelpisko  informāciju,  kas  izmantojama 
lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei: 
1.1.  Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu  Nr. 628  “Noteikumi  par  pašvaldību 
teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentiem” 
(turpmāk  –  Noteikumi)  7. punktam  pašvaldības 
teritorijas  plānojuma  izstrādei  jāizmanto  aktuālāko 
topogrāfisko  pamatni  atbilstoši  nepieciešamajam 
mērogam. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo 
Aģentūra uzturēto ortofotokarti. 

Informējam,  ka  Ģeotelpisko  pamatdatu 
informācijas  sistēmā,  kuras  pārzinis  ir  Aģentūra, 
lokālplānojuma  teritorijai  ir  pieejamas  2020.  gadā 
sagatavotā  topogrāfiskā  karte  mērogā  1:10 000  un 
ortofotokarte  ar  0,25  m  izšķirtspēju,  kas  sagatavota 
no 2017.gada aerofotografēšanas materiāliem 

1.2.  atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. 
punktu  plānošanas  dokumentu  izstrādātājam 
jānodrošina  institūcijas  izsniegto  datu  nemainību, 
par  nepieciešamajām  izmaiņām  informējot  un 
saskaņojot tās ar datu turētāju. 

2.  Atbilstoši  Noteikumu  6. punktam  lokālplānojuma 
grafiskās  daļas  materiālus  noformē,  ievērojot 
normatīvajos  aktos  par  dokumentu  noformēšanu 
noteiktās  prasības,  norādot  koordinātu  sistēmu, 
koordinātu  tīklu,  kartes  nosaukumu,  kartes  pamatnes 
mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no 
kartes  pamatnes  mēroga),  lietotos  apzīmējumus  ar 
skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. 

Vienlaikus  norādām,  ka  atbilstoši  Ģeotelpiskās 
informācijas  likuma  25. pantam  ģeotelpiskā  informācija, 
tajā  skaitā  ģeotelpiskās  informācijas  pamatdati,  kas 
izmantoti  teritorijas  lokālplānojuma  grafiskās  daļas 
izstrādei,  ir  autortiesību  objekts  un  teritorijas  attīstības 
plānojuma  grafiskajā  daļā  ir  nepieciešama  norāde  uz 
datu turētāju, kura dati izmantoti. 

3.    Lai  izpildītu  prasības,  kādas  ir  noteiktas MK Noteikumu 
Nr. 392  “Teritorijas  attīstības  plānošanas  informācijas 
sistēmas noteikumi”  IV daļas 29. punktā un V daļas 40. 
un  41.1.  punktā  un  saskaņā  ar  Aizsargjoslu  likuma  20., 
35. un 49. pantu lokālplānojumā jāiekļauj informācija par 
valsts ģeodēziskā tīkla punktiem: 
3.1.  Lokālplānojuma  teksta  daļā  norādīt  plānojuma 

teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla punktu skaitu 
un  pievienot  valsts  ģeodēziskā  tīkla  punktu 
sarakstu,  norādot  informācijas  avotu  un  datumu. 

 
 
 
 
 
 
 
1.: 
 
 
1.1. Ņemts vērā; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
2. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.: 
 
 
 
 
 
3.1. Lokālplānojuma 
teritorijā nav valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu; 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. 

Nosacījums  Komentārs 

Teritorijas  plānojuma  grafiskajā  daļā  attēlot  valsts 
ģeodēziskā  tīkla  punktus  un,  ja  plāna  grafiskā 
noteiktība  atļauj,  attēlot  valsts  ģeodēziskā  tīkla 
punktu aizsargjoslas (50 un 5 m).  

Valsts  ģeodēziskā  tīkla  iedalījumu  nosaka  2011. gada 
15. novembra  MK  noteikumu  Nr. 879  “Ģeodēziskās 
atskaites  sistēmas  un  topogrāfisko  karšu  sistēmas 
noteikumi” 25. punkts. 
Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts 
ģeodēziskā  tīkla  datubāzē,  kur  pieejama  aktuālākā 
informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā 
informācija  datubāzē  regulāri  tiek  papildināta,  lūdzam 
sekot  līdzi  izmaiņām  datubāzē.  Valsts  ģeodēziskā  tīkla 
datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv. 
3.2.  Lokālplānojuma  teksta  daļā  par  aizsargjoslām 

Ekspluatācijas  aizsargjoslu  uzskaitījumā  minēt 
valsts ģeodēziskā tīkla punktus. Norādīt, ka veicot 
plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai 
skaitā  esošo  ēku  renovāciju  un  rekonstrukciju, 
inženierkomunikāciju,  ceļu  un  tiltu  būvniecību, 
teritorijas  labiekārtošanu  un  citu  saimniecisko 
darbību,  kas  skar  valsts  ģeodēziskā  tīkla  punkta 
aizsargjoslu,  šo  darbu  projektētājiem  ir  jāveic 
saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās  informācijas 
aģentūru  par  darbiem  valsts  ģeodēziskā  tīkla 
punktu aizsargjoslā.  

Informējam,  ka  saskaņā  ar  15.07.2021.  datiem 
lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu.  
Lokālplānojuma  paskaidrojuma  rakstā  ar  vienu  teikumu 
minēt,  ka  lokālplānojuma  teritorijā  nav  valsts  ģeodēziskā 
tīkla punktu, turklāt norādot informācijas iegūšanas datumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Lokālplānojuma 
teritorijā nav valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā, iekļauts 
Paskaidrojuma rakstā. 
 
 
 

2. Valsts vides dienesta 
Latgales reģionālā 
vides pārvalde 
26.07.2021.  

Nr.11.2/237/LA/2021 

Valsts  vides  dienesta  Latgales  reģionālā  vides  pārvalde 
(turpmāk  –  VVD  Latgales  RVP)  izskatīja  Augšdaugavas 
novada  pašvaldības  Ilūkstes  pilsētas  administrācijas 
(turpmāk – Ilūkstes pilsētas administrācija) vēstuli, kurā tiek 
lūgts  sniegt  nosacījumus  lokālplānojuma  izstrādei  zemes 
vienībā  ar  kadastra  apzīmējumu 4407  001  0297,  Zemnieku 
ielā  42,  Ilūkstē,  Augšdaugavas  novadā1  (turpmāk  – 
Lokālplānojums),  kā  arī  sniegt  viedokli  par  stratēģiskā 
ietekmes  uz  vidi  novērtējuma  nepieciešamību  augstāk 
minētajam Lokālplānojumam. 
Saskaņā  ar  Ilūkstes  pilsētas  administrācijas  norādīto 
informāciju,  Lokālplānojums  tiek  izstrādāts  ar mērķi mainīt 
funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu teritorijas (DA) 
un  lauksaimniecības  teritorijas  (L2)  uz  publiskās  apbūves 
teritoriju  (P)  un  detalizēt  teritorijas  izmantošanas  un 
apbūves  noteikumus,  nosakot  teritorijas  galvenos 
izmantošanas  veidus  saskaņā  ar  Ministru  kabineta  2013. 
gada  30.  aprīļa  noteikumu  Nr.  240  “Vispārīgie  teritorijas 
plānošanas,  izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk 
–  Noteikumi  Nr.240)  prasībām,  lai  nodrošinātu 
ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienestu,  ugunsdzēsēju  depo 
un tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību. 
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 14. panta 

Pieņemts zināšanai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Pirms 01.07.2021. administratīvi teritoriālās reformas Ilūkste atradās Ilūkstes novadā. 
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pirmo  daļu  un  Ministru  kabineta  2014.  gada  14.  oktobra 
noteikumu  Nr.  628  “Noteikumi  par  pašvaldības  teritorijas 
attīstības  plānošanas  dokumentiem”  (turpmāk  ‐  Noteikumi 
Nr. 628) 51., 56. un 58. punktu prasībām, VVD Latgales RVP 
izvirza sekojošus nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei: 
1. Lokālplānojumam  jābūt  izstrādātam  saskaņā  ar 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma, Noteikumu Nr. 
628  un Noteikumu Nr.  240  prasībām,  kā  arī  ievērojot 
Ilūkstes  novada  teritorijas  plānojuma  2019.  –  2030. 
gadam2  (pirms  01.07.2021.  administratīvi  teritoriālās 
reformas)  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves 
noteikumos noteiktās prasības. 

2. Lokālplānojums  jāizstrādā  ņemot  vērā  Aizsargjoslu 
likuma  prasības.  Grafiskajā  daļā  jāatzīmē  vides  un 
dabas  resursu  aizsargjoslas,  ekspluatācijas,  sanitārās 
un  drošības  aizsargjoslas.  Jānosaka  saimnieciskās 
darbības  aprobežojumi  saskaņā  ar  augstāk  minētā 
likuma prasībām. 

3. Lokālplānojumā  jāuzrāda  paredzētais  būvju 
izvietojums,  t.sk.  uzrādīt  plānotos  ceļus,  ēkas  un/vai 
autostāvvietas,  izstrādāt  teritorijas 
inženierkomunikāciju un transporta kustības shēmas. 

4. Lokālplānojumā  jānosaka  prasības  siltumapgādei, 
nepieciešamības  gadījumā  paredzot  pasākumus 
iespējamā  gaisa  piesārņojuma  novēršanai/ 
samazināšanai,  lai netiktu pārsniegti Ministru kabineta 
2009.  gada  3.  novembra  noteikumu  Nr.  1290 
“Noteikumi  par  gaisa  kvalitāti”  noteiktie  gaisa 
kvalitātes normatīvi. 

5. Lokālplānojumā  jānosaka  prasības  ūdensapgādes 
nodrošināšanai.  Ūdensapgādes  tehniskos  risinājumus 
plānot,  ievērojot  Ministru  kabineta  2015.  gada  30 
jūnija  noteikumu  Nr.  326  “Noteikumi  par  Latvijas 
būvnormatīvu  LBN  222‐15  “Ūdensapgādes  būves”  ” 
prasības. 

 

6. Lokālplānojumā  jānosaka  prasības  sadzīves 
notekūdeņu  (nepieciešamības  gadījumā  arī  ražošanas 
notekūdeņu)  un  lietus  notekūdeņu  savākšanai  un 
apsaimniekošanai,  ievērojot  Ministru  kabineta  2015. 
gada  30  jūnija  noteikumu  Nr.  327  “Noteikumi  par 
Latvijas  būvnormatīvu  LBN  223‐15  “Kanalizācijas 
būves” un Ministru kabineta 2002. gada                  22. 
janvāra noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī” prasības, t.sk.: 

 Paredzēt  sadzīves  un  ražošanas  notekūdeņu 
lokālo  kanalizācijas  sistēmu  pieslēgumu 
Ilūkstes  pilsētas  attiecīgajiem  centralizētajiem 
kanalizācijas  tīkliem.  Jānodrošina  ražošanas 
notekūdeņu attiecīga priekšattīrīšana pirms  to 
novadīšanas centralizētajos kanalizācijas tīklos. 

 Jāizvērtē  jautājums  par  lietus  notekūdeņu  no 
transporta apbūves teritorijas savākšanu un to 

 
 
 
 
 
1.  Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 

2.  Ņemts vērā, atbilstoši 
lokālplānojuma izstrādes 
mēroga precizitātei. 
Aizsargjoslu likuma 
prasības netiek dublētas. 
 

3.  Ņemts vērā, iekļauts 
Paskaidrojuma rakstā. 

 
4.  Ņemts vērā, atbilstoši 
lokālplānojuma izstrādes 
kompetencei. 

 

 

 
5.  Ņemts vērā, atbilstoši 
lokālplānojuma izstrādes 
kompetencei. TIAN 
iekļauta prasība par 
pieslēgumu 
centralizētajiem 
ūdensapgādes tīkliem. 

6.  Ņemts vērā, atbilstoši 
lokālplānojuma izstrādes 
kompetencei. 

 
 

 
 

 
‐ TIAN iekļauta prasība 

par pieslēgumu 
centralizētajiem 
sadzīves notekūdeņu 
kanalizācijas tīkliem. 
Ražošanas notekūdeņi 
nav paredzēti; 

‐ Ņemts vērā, TIAN 

 
2 Apstiprināts ar Ilūkstes novada domes 20.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018 „Ilūkstes novada teritorijas 
plānojuma 2019.‐2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
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tālāku  novadīšanu  Ilūkstes  pilsētas 
centralizētajos  lietus  notekūdeņu  kanalizācijas 
tīklos.  Nepieciešamības  gadījumā  jāparedz 
lietus  notekūdeņu  attiecīga  attīrīšana  pirms 
novadīšanas. 

7. Izstrādājot Lokālplānojumu, nepieciešamības gadījumā 
paredzēt  pasākumus  traucējošā  trokšņa  novēršanai 
apkārtējā teritorijā,  lai tiktu  ievēroti Ministru kabineta 
2014.  gada  7.  janvāra  noteikumos  Nr.  16  “Trokšņa 
novērtēšanas  un  pārvaldības  kārtība”  noteiktie 
robežlielumi. 

 
Atzinuma  saņemšanai  par  izstrādātā  Lokālplānojuma 
redakciju,  lūdzam  informēt  VVD  Latgales  RVP  saskaņā  ar 
Noteikumu Nr. 628 56.3. punkta prasībām. 

 
Vienlaicīgi  VVD  Latgales  RVP  dara  zināmu,  ka  saskaņā  ar 
likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 231.panta pirmās 
daļas  prasībām,  uzsākot  tāda  dokumenta  sagatavošanu, 
kuram saskaņā ar šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, 
tā  izstrādātājs  iesniedz  kompetentajai  institūcijai  (Vides 
pārraudzības  valsts  birojā,  Rūpniecības    ielā  23,  Rīgā) 
rakstveida  iesniegumu    lēmuma pieņemšanai  par  ietekmes 
uz  vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. 
VVD  Latgales  RVP  vēlas  atzīmēt,  ka  uz  doto  brīdi  VVD 
Latgales RVP nesaskata būtiskus vidi  ietekmējošus faktorus, 
kuru  dēļ  būtu  nepieciešams  veikt  stratēģisko  ietekmes  uz 
vidi novērtējumu Lokālplānojumam. 
Vienlaicīgi VVD Latgales RVP uzsver, ka plānošanas stadijā ir 
grūti  secināt, vai plānošanas dokumentam  ir prognozējama 
ietekme  uz  vidi.  Līdz  ar  to,  gadījumā,  ja  augstāk  minētā 
plānošanas dokumenta izstrādei tiks piemērots stratēģiskais 
ietekmes  uz  vidi  novērtējums,  tad  Ilūkstes  pilsētas 
administrācijai ir jāiesniedz VVD Latgales RVP Vides pārskata 
projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta 
noteikumu  Nr.  157  “Kārtība,  kādā  veicams  stratēģiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums” 14. punkta prasībām. 

iekļauta prasība par 
notekūdeņu no 
autonovietnēm 
attīrīšanu. 

 
7. Ņemts vērā, iekļauts TIAN.
 
 
 
 
 
 
Iesniegts atzinumam. 
 
 
 
Viedoklis pieņemts 
zināšanai. Vides 
pārraudzības valsts birojs 
08.09.2021. pieņēma 
lēmumu Nr. 4‐02/84 “Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras 
nepiemērošanu”. 
 

3. Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales 

reģionālā 
administrācija 
20.07.2021. 

Nr.4.8/4114/2021‐N 
 

Dabas  aizsardzības  pārvaldes  Latgales  reģionālā 
administrācija  (turpmāk  ‐  Pārvalde)  ir  saņēmusi 
Augšdaugavas  novada  pašvaldības  Ilūkstes  pilsētas 
administrācijas  14.07.2021.  iesniegumu  Nr.  726  ar  lūgumu 
sniegt  viedokli  par  lokālplānojuma  īstenošanas  iespējamo 
ietekmi  uz  vidi  un  cilvēku  veselību,  kā  arī  par  stratēģiskā 
novērtējuma  nepieciešamību  lokālplānojuma  teritorijai  ‐ 
nekustamajam  īpašumam  Zemnieku  ielā  420,6251  ha 
platībā,  Ilūkstē,  Augšdaugavas  novadā,  zemes  vienībā  ar 
kadastra Nr. 4407 001 0297 (turpmāk – Paredzētā darbība).  
 Pārvalde, ņemot vērā pieejamo  informāciju un datu bāzes, 
konstatēja,  ka  Paredzētās  darbības  norises  vieta  atrodas 
ārpus  īpaši  aizsargājamām  dabas  teritorijām.  Dabas  datu 
pārvaldības  sistēmā  “Ozols”    Paredzētās  darbības  norises 
vietā  un  tās  tuvākā  apkārtnē  nav  reģistrētas  Ministru 
kabineta  2000.gada  14.  novembra  noteikumu  Nr.396 
“Noteikumi  par  īpaši  aizsargājamo  sugu  un  ierobežoti 
izmantojamo  īpaši  aizsargājamo  sugu  sarakstu”  1.  un  2. 
pielikumā  iekļautās  īpaši  aizsargājamās  sugas,  kā  arī  īpaši 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija pieņemta 
zināšanai. 
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aizsargājamie  biotopi,  kas  iekļauti  Ministru  kabineta  2000. 
gada  5.decembra  noteikumu  Nr.421  “Noteikumi  par  īpaši 
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikumā. Paredzētās 
darbības  norises  vietā  nav  konstatēti  Ministru  kabineta 
2010.gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo 
dabas  teritoriju  vispārējie  aizsardzības  un  izmantošanas 
noteikumi” 8.nodaļā norādītie dabas pieminekļi.  
Ņemot  vērā minēto un  saskaņā  ar Ministru  kabineta  2014. 
gada  14.oktobra  noteikumu  Nr.628  “Noteikumi  par 
pašvaldību  teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentiem” 
51.punkta  nosacījumiem,  Pārvalde  uzskata,  ka  Paredzētā 
darbība  nav  pretrunā  ar  dabas  aizsardzību  regulējošajiem 
normatīvajiem  aktiem  un  neradīs  ietekmi  uz  īpaši 
aizsargājamām  dabas  teritorijām,  īpaši  aizsargājamiem 
biotopiem un sugām –  līdz ar to nav apstākļu kopuma, kuri 
norādītu  uz  stratēģiskā  novērtējuma  nepieciešamību 
Paredzētajai darbībai.   

 
 
 
 
 
 
 
Viedoklis pieņemts 
zināšanai. Vides 
pārraudzības valsts birojs 
08.09.2021. pieņēma 
lēmumu Nr. 4‐02/84 “Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras 
nepiemērošanu”. 
 

4. Veselības inspekcijas 
Sabiedrības veselības 

departamenta  
Latgales kontroles 

nodaļa 
05.08.2021. 
Nr.4.6.2.‐1./ 

Veselības  inspekcijas  Sabiedrības  veselības  departamenta 
Latgales  kontroles  nodaļa  (turpmāk  ‐  Inspekcija)  savas 
kompetences  ietvaros  izskatīja 2021. gada 14.  jūlija  vēstuli 
Nr. 726  “Par konsultācijām par  ietekmes uz vidi  stratēģiskā 
novērtējuma  procedūru”,  kur  lūdzat  sniegt  viedokli  par 
stratēģiskā  ietekmes  uz  vidi  novērtējuma  nepieciešamību 
lokālplānojuma  izstrādei  nekustamajam  īpašumam  ar 
kadastra  Nr.  4407  001  0297  Zemnieku  ielā  42,  Ilūkstē, 
Augšdaugavas novadā.  
Stratēģiskās  ietekmes  uz  vidi  novērtējuma  izstrādes 
nepieciešamību  nosaka  likums  “Par  ietekmes  uz  vidi 
novērtējumu”,  kā  arī  2004.  gada  23.  marta  MK  noteikumi 
Nr.157 “Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums”  2.  un  2.2.  punktu  noteiktās  prasības. 
Lokālplānojuma  izstrādes  mērķis  ir  mainīt  funkcionālo 
zonējumu  no  dabas  apstādījumu  teritorija  un 
lauksaimniecības teritorija uz publiskās apbūves teritorija un 
detalizēt  Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumus, 
nosakot teritorijas galvenos izmantošanas veidus saskaņā ar 
2013.  gada  30.  aprīļa  MK  noteikumu  Nr.  240  “Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
pielikumu Nr. 3, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām nepieciešamo 
ēku  un  būvju  būvniecību.  Saskaņā  ar  Inspekcijai  sniegto 
informāciju  plānotie  objekti  un  darbības  teritorijā  nav 
noteiktas likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. 
pielikumā.  
Uzskatām, ka lokālplānojumā plānotie risinājumi nav saistīti 
ar  likuma  “Par  ietekmes  uz  vidi  novērtējumu”  1.  un  2. 
pielikumā  noteikto  darbību  īstenošanu  un  neparedz 
darbības,  kas  varētu  negatīvi  ietekmēt  iedzīvotāju  dzīves 
kvalitāti, radīt sabiedrības veselības riskus un nav saistīta ar 
būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām. 
Pamatojoties  uz  augstāk  minēto,  Inspekcija  neuzstāj  uz 
Stratēģiskās  ietekmes  uz  vidi  novērtējuma  procedūras 
piemērošanu jaunajam lokālplānojumam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viedoklis pieņemts 
zināšanai. Vides 
pārraudzības valsts birojs 
08.09.2021. pieņēma 
lēmumu Nr. 4‐02/84 “Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras 
nepiemērošanu”. 
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4. LĒMUMS PAR STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA PROCEDŪRAS NEPIEMĒROŠANU 
 

 
Vides pārraudzības valsts biroja elektroniski parakstīts dokuments 08.09.2021. Lēmums Nr.4‐02/84 “Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. 
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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgā 

08.09.2021  

Lēmums Nr. 4-02/84 
Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras  

nepiemērošanu 
 

Adresāts: 

1. Augšdaugavas novada dome, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV–5401, 
elektroniskā pasta adrese: dome@daugavpilsnovads.lv; 

2. SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b–501, Rīga, LV–1045,  
elektroniskā pasta adrese: birojs@rp.lv. 

Plānošanas dokumenta nosaukums: 

Lokālplānojums Zemnieku ielā 42, Ilūkstes pilsētā, Augšdaugavas novadā1 (turpmāk – 
Lokālplānojums).   

Izvērtētā dokumentācija: 

SIA “Reģionālie projekti” (turpmāk – Izstrādātāja) 2021. gada 12 augusta vēstule Nr. 21–129–
e “Par iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu”, iesniegums “Par 
plānošanas dokumenta Lokālplānojuma Zemnieku ielā 42. Ilūkstes pilsētā, Augšdaugavas 
novadā, izstrādes uzsākšanu, grozot Ilūkstes novada teritorijas plānojumu” (turpmāk – 
Iesniegums), Ilūkstes novada domes 2021. gada 27. maija lēmums Nr. 202 (protokols Nr. 9, 
29.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” ar Darba uzdevumu, 
Ilūkstes novada domes 2021. gada 15. jūnija lēmums Nr. 234 (protokols Nr.10, 25.§) “Par 
grozījumiem 27.05.2021. domes sēdes lēmumā Nr. 202 ”Par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, 
Ilūkstē, Ilūkstes novadā””, Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes (turpmāk 
– VVD Latgales RVP) 2021. gada 26. jūlija vēstule Nr. 11.2/237/LA/2021 “Par nosacījumu 
sniegšanu lokālplānojuma izstrādei un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību”, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas (turpmāk – 
DAP administrācija) 2021. gada 20. jūlija vēstule Nr. 4.8/4114/2021–N “Par lokālplānojumu 
Ilūkstē, Zemnieku ielā” un Veselības inspekcijas 2021. gada 5. augusta vēstule Nr. 4.6.2–1. 
“Par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”. 

 

 

 
1 Lokālplānojums ietver nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4407 001 0297 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4407 001 0297. 
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Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis: 

Izstrādātāja, izvērtējot plānošanas dokumenta izstrādes mērķi, uzskata, ka Lokālplānojumam 
nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk – Stratēģiskais 
novērtējums). 

 

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 

1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 23. viens prim panta pirmā 
daļa paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo 
Likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai – Vides 
pārraudzības valsts birojam (turpmāk – Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida 
iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības 
veselības institūcijām un iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam 
piemērot Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. 
Likuma 23. trīs prim panta 1. punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai 
konkrētam plānošanas dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais novērtējums. 

2. 2021. gada 12. augustā Birojā saņemta Izstrādātāja 2021. gada 12 augusta vēstule Nr. 21–
129–e “Par iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu” un Iesniegums, 
kurā sniegta informācija, ka ar Ilūkstes novada domes 2021. gada 27. maija lēmumu Nr. 202 
(protokols Nr.9, 29.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” 
(turpmāk – Lēmums) tiek uzsākta Lokālplānojuma izstrāde. Atbilstoši Iesniegumam un 
Lēmumam:  
2.1. Lokālplānojums tiek izstrādāts saskaņā ar Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2019. – 

2030. gadam (turpmāk – Teritorijas plānojums)2, Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2013. – 2030. gadam un spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām. Plānošanas dokumenta izstrādes mērķis ir veikt Teritorijas plānojuma 
grozījumus, lai mainītu funkcionālo zonējumu un detalizētu Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus (turpmāk – TIAN), nosakot teritorijas galvenos izmantošanas 
veidus saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – 
Noteikumi Nr. 240) pielikuma Nr. 3 “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators” 
prasībām, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ugunsdzēsēju depo un 
tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību. 

2.2. Lokālplānojuma teritorija ietver vienu zemes vienību – Augšdaugavas novada, Ilūkstes 
pilsētas nekustamā īpašuma Zemnieku iela 42 (kadastra Nr. 4407 001 0297) zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0297 (turpmāk – Īpašums). Īpašuma platība 
ir 0,6251 ha. 

2.3. Saskaņā ar Teritorijas plānojumu Lokālplānojuma teritorijai noteiktais funkcionālais 
zonējums ir Dabas apstādījumu teritorija (DA). Funkcionālajā zonējumā Dabas 
apstādījumu teritorija (DA) nav atļauts  izmantošanas veids Aizsardzības un drošības 
iestāžu apbūve (12006), tāpēc ar Lokālplānojumu paredzēts mainīt esošo funkcionālo 
zonējumu uz Publiskās apbūves teritoriju (P), vienlaicīgi detalizējot TIAN. 

2.4. Iesniegumā norādīts, ka ar plānošanas dokumentu netiek paredzētas Likuma 1. un 
2. pielikuma darbības.  

 
2 Apstiprināts ar Ilūkstes novada domes 20.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018 “Ilūkstes novada 
teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
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2.5. Saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” iekļauto informāciju 
Lokālplānojuma teritorija neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (turpmāk – 
ĪADT), tostarp Natura 2000 teritorijā, mikroliegumā. Īpašumā nav reģistrētas īpaši 
aizsargājamas sugas.  

3. Iesniegumam pievienotas: 
3.1.  VVD Latgales RVP 2021. gada 26. jūlija vēstule Nr. 11.2/237/LA/2021 “Par 

nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei un stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamību”. VVD Latgales RVP ieskatā plānošanas dokumentam 
nav jāveic Stratēģiskais novērtējums, bet ir izvirzīti nosacījumi Lokālplānojuma 
izstrādei: 

3.1.1. Lokālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma, Noteikumu Nr. 240 prasībām, kā arī ievērojot Ilūkstes novada teritorijas 
plānojuma 2019. – 2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteiktās prasības; 

3.1.2. Lokālplānojums jāizstrādā ņemot vērā Aizsargjoslu likuma prasības. Grafiskajā 
daļā jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un 
drošības aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās darbības aprobežojumi saskaņā ar 
augstāk minētā likuma prasībām; 

3.1.3. Lokālplānojumā jāuzrāda paredzētais būvju izvietojums, t.sk. uzrādīt plānotos 
ceļus, ēkas un/vai autostāvvietas, izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju un 
transporta kustības shēmas; 

3.1.4. Lokālplānojumā jānosaka prasības siltumapgādei, nepieciešamības gadījumā 
paredzot pasākumus iespējamā gaisa piesārņojuma novēršanai/ samazināšanai, 
lai netiktu pārsniegti Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu 
Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi”; 

3.1.5. Lokālplānojumā jānosaka prasības ūdensapgādes nodrošināšanai. Ūdensapgādes 
tehniskos risinājumus plānot, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 30 jūnija 
noteikumu Nr. 326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222–15 
“Ūdensapgādes būves” ” prasības; 

3.1.6. Lokālplānojumā jānosaka prasības sadzīves notekūdeņu (nepieciešamības 
gadījumā arī ražošanas notekūdeņu) un lietus notekūdeņu savākšanai un 
apsaimniekošanai, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 30 jūnija noteikumu 
Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223–15 “Kanalizācijas 
būves” un Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasības, t.sk.: 1) paredzēt 
sadzīves un ražošanas notekūdeņu lokālo kanalizācijas sistēmu pieslēgumu 
Ilūkstes pilsētas attiecīgajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Jānodrošina 
ražošanas notekūdeņu attiecīga priekšattīrīšana pirms to novadīšanas 
centralizētajos kanalizācijas tīklos un 2) jāizvērtē jautājums par lietus notekūdeņu 
no transporta apbūves teritorijas savākšanu un to tālāku novadīšanu Ilūkstes 
pilsētas centralizētajos lietus notekūdeņu kanalizācijas tīklos. Nepieciešamības 
gadījumā jāparedz lietus notekūdeņu attiecīga attīrīšana pirms novadīšanas; 

3.1.7. Izstrādājot Lokālplānojumu, nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus 
traucējošā trokšņa novēršanai apkārtējā teritorijā, lai tiktu ievēroti Ministru 
kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība” noteiktie robežlielumi. 

3.2. DAP administrācijas 2021. gada 20. jūlija vēstule Nr. 4.8/4114/2021–N “Par 
lokālplānojumu Ilūkstē, Zemnieku ielā”, kurā atzīmēts, ka saskaņā ar dabas datu 
pārvaldības sistēmā “Ozols” iekļauto informāciju Lokālplānojuma teritorijā nav ĪADT, 
mikroliegumu, īpaši aizsargājamu sugu vai Eiropas Savienības nozīmes biotopu. DAP 
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administrācija nav izvirzījusi nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei un DAP 
administrācijas vērtējumā Lokālplānojumam nav jāveic Stratēģiskais novērtējums. 

3.3.  Veselības inspekcijas 2021. gada 5. augusta vēstule Nr. 4.6.2–1. “Par ietekmes uz vidi 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”. Veselības inspekcija uzskata, ka plānošanas 
dokumentam nav nepieciešams piemērot Stratēģisko novērtējumu, jo Lokālplānojumā 
plānotie risinājumi nav saistīti ar Likuma 1. un 2. pielikumā noteikto darbību īstenošanu 
un neparedz darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, radīt 
sabiedrības veselības riskus un nav saistīta ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām 
izmaiņām. 

4. Lokālplānojums nav ietverts to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar Ministru 
kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums” 2. punktu Stratēģiskais novērtējums būtu nepieciešams, 
neatkarīgi no plānošanas nolūka un saturiskās ieceres. Līdz ar to jautājums par Stratēģiskā 
novērtējuma nepieciešamību izriet no vērtējuma par sagaidāmās ietekmes būtiskumu. 
Novērtējis Biroja rīcībā esošo informāciju, kā arī vadoties no Likuma 23. divi prim pantā 
noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka konkrētais Lokālplānojums atbilst plānošanas 
dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams: 

4.1.  Likuma 23. divi prim pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību, ņem vērā plānošanas dokumenta būtību (23. divi prim panta 1. punkts), 
tostarp to, cik lielā mērā tajā tiek ietverti priekšnoteikumi paredzēto darbību un projektu 
realizācijai, ievērojot vietas izvēli, darbības veidu, apjomu, nosacījumus un resursu 
izmantošanu, kā arī to, cik lielā mērā dokuments ietekmē citus plānošanas dokumentus 
atšķirīgos plānošanas līmeņos, pastiprina vai rada vides problēmas (23. divi prim panta 
1. punkta a., b., c., d. apakšpunkts). Tāpat Likuma 23. divi prim panta 2. punkts noteic, 
ka jāņem vērā iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas un sagaidāmās ietekmes 
raksturs – ilgums, summārās ietekmes, pārrobežu ietekmes, avāriju riski u.c. Savukārt 
Likuma 23. divi prim panta 3. un 4. punkts paredz, ka jāņem vērā ietekmei pakļautās 
teritorijas jutīgums, tostarp ietekme uz aizsargājamām dabas un kultūras vērtībām, 
vides resursiem. 

4.2.  Likuma 4. panta trešās daļas 1. un 2. punkts noteic, ka Stratēģisko novērtējumu citu 
starpā veic plānošanas dokumentiem, kurus apstiprina vietējā pašvaldība, kuri saistīti 
ar reģionālo attīstību, zemes izmantošanu, teritoriju plānojumiem un ietver 
pamatnosacījumus šā Likuma 1. vai 2. pielikumā paredzēto darbību īstenošanai, kā arī 
plānošanas dokumentiem, kas var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000). Savukārt Likuma 4. panta piektā daļa paredz, ka Stratēģisko 
novērtējumu trešās daļas plānošanas dokumentiem neveic, ja tie attiecas uz nelielu 
teritoriju izmantošanu vietējās pašvaldības līmenī vai nelieliem to grozījumiem, 
izņemot gadījumus, kad šo dokumentu īstenošana var būtiski ietekmēt vidi. 

2.6.  Izvērtējot Iesniegumā norādīto un Darba uzdevumu, Birojs konstatē, ka ar 
Lokālplānojumu plānots mainīt funkcionālo zonējumu Dabas apstādījumu teritorija 
(DA) uz Publiskās apbūves teritoriju (P). Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt 
spēkā esošā Teritorijas plānojuma grozījumus, lai radītu priekšnoteikumus 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām nepieciešamo 
ēku un būvju būvniecībai. Tādējādi ar plānošanas dokumentu tiek paredzētas 
izmaiņas teritorijas līdzšinējā izmantošanā, tomēr konkrētajā gadījumā konsultācijās 
iesaistītās iestādes paudušas viedokli, ka plānotās izmaiņas nevar būtiski (negatīvi) 
ietekmēt vidi, tādējādi plānotai darbībai nav paredzama tik būtiska ietekme uz vidi, lai 
plānošanas dokumentam veiktu Stratēģisko novērtējumu.  

2.7.  Vērtējot iespējamo ietekmes būtiskumu, tai skaitā to, cik lielā mērā Lokālplānojumā 
ietverti priekšnoteikumi Likuma 1. vai 2. pielikumā paredzēto darbību īstenošanai, cik 
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lielā mērā tas varētu ietekmēt plānošanas dokumentus citos plānošanas līmeņos, tajos 
iekļaujamos nosacījumus u.c. aspektus, Birojs nekonstatē, ka Lokālplānojuma 
īstenošana saistīta ar šāda veida būtisku ietekmi uz vidi (Likuma 23. divi prim panta 
1. punkta a. – e. apakšpunkts). Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju 
Lokālplānojumā netiek plānotas Likuma 1. un 2. pielikumā minētās darbības. Arī 
Birojs, izvērtējis Birojā iesniegto informāciju, kas pamato Lokālplānojuma izstrādi, 
nekonstatē, ka attiecīgās darbības Lokālplānojuma teritorijā varētu tikt paredzētas. 
Ievērojot minēto, Lokālplānojums nav pielīdzināms Likuma 4. panta trešās daļas 
1. punktā noteiktam plānošanas dokumentam, kam Stratēģiskais novērtējums 
nepieciešams.  

2.8. Lokālplānojums tāpat neatbilst Likuma 4. panta trešās daļas 2. punktā noteiktam 
plānošanas dokumentam, kam Stratēģiskais novērtējums nepieciešams, jo 
Lokālplānojums neatrodas ĪADT, t.sk. Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas (Natura 
2000) teritorijā.  

4.3. Vērtējot, vai ar Lokālplānojuma risinājumiem varētu tikt radītas konfliktsituācijas 
tuvējā apkārtnē, Birojs secina, ka atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam 
Lokālplānojuma teritorija lielākajā daļā robežojas ar funkcionālo zonējumu 
Lauksaimniecības teritorija, nelielā daļā ar – Dabas apstādījumu teritoriju, bet 
dienvidaustrumu daļā – ar individuālo dzīvojamo māju apbūves teritoriju, kur atrodas 
dzīvojamās mājas. Līdz ar to Birojs uzskata, ka papildus prasības vides problēmu, 
tostarp trokšņa, piesārņojuma un notekūdeņu apsaimniekošanā, pārvaldībai, kā to 
nosacījumos izvirzījusi arī VVD Latgales RVP, iekļaujamas arī TIAN, lai 
Lokālplānojuma teritorijā konkrētās ieceres īstenošana nebūtu priekšnoteikums 
nozīmīgam trokšņa u.c. veida piesārņojuma palielinājumam (Likuma 23. divi prim 
panta 2. punkta a., b., c. d. apakšpunkts). 

4.4.  Lokālplānojuma teritorijā un tās tiešā tuvumā neatrodas ĪADT, t.sk. Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un mikroliegumi, nav norādīts uz 
kultūras pieminekļu vai citu jutīgu teritoriju atrašanos plānošanas teritorijas tuvumā. 
Vērtējot iespējamu netiešu ietekmi uz dabas teritorijām, nav identificējama arī ar 
plānošanas risinājumu būtiska ietekme uz citām pret pārmaiņām jutīgām teritorijām 
(piemēram, ainaviskām un kultūrvēsturiskām teritorijām) (Likuma 23. divi prim panta 
3. punkts, 4. punkta, a. un b. apakšpunkts). 

4.5.  Birojs atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem nekonstatē, ka ar plānošanas dokumenta 
realizāciju būtu paredzētas Likuma 1. un/vai 2. pielikumā minētās darbības. Vienlaikus 
– gadījumā, ja turpmākajā plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tomēr tiek konstatēts, 
ka tiks īstenotas jaunas nozīmīgas izmaiņas (tai skaitā izmaiņas, kas pieļauj Likuma 
1. un/vai 2. pielikuma darbību īstenošanu ar būtisku ietekmi uz vidi), Augšdaugavas 
novada pašvaldībai jākonsultējas ar VVD Latgales RVP par Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību un nepieciešamības gadījumā informācija par izmaiņām sākotnējā 
plānošanas iecerē (par ko pieņemts šis lēmums) jānosūta Birojam jautājuma par 
Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību izlemšanai. 

5. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Birojs atzīst, ka Stratēģiskā novērtējuma procedūra 
konkrētajā gadījumā nav nepieciešama un nebūtu lietderīga, to nepieprasa spēkā esošie 
normatīvie akti, kā arī savas kompetences ietvaros to nepieprasa VVD Latgales RVP, 
Veselības inspekcija un DAP administrācija (tās nepieciešamība neizriet no Likuma 23. divi 
prim panta Stratēģiskā novērtējuma kritērijiem). 

Piemērotās tiesību normas:  

 Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pants, 23. divi prim pants, 23. trīs prim 

pants;  
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 Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5., 6., 7. punkts. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

Birojs saskaņā ar Likuma 23. trīs prim pantā noteikto izvērtēja Izstrādātājas Iesniegumu un tam 
pievienoto dokumentāciju par Lokālplānojuma izstrādi. Ņemot vērā iesniegto informāciju un 
Likuma 23. divi prim pantā noteiktos Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un 
piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Birojs atbilstoši 
Likuma 23. trīs prim panta 1. punktam secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav 
paredzama tik būtiska negatīva ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu. 

Lēmums: 

Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Lokālplānojumam 
Lokālplānojums Zemnieku ielā 42, Ilūkstes pilsētā, Augšdaugavas novadā. 
 
 
Direktora p.i., 
Ietekmes uz vidi novērtējuma daļas vadītāja   (*paraksts)  Iveta Jēgere  
    
 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko paraksts 
 
Lēmums nosūtīts: 
 
1. Augšdaugavas novada domei, E.Adresē; 
2. Valsts vides dienesta Latgales reģionālai vides pārvaldei, E.Adresē. 
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5. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI  

 
5.1. Nekustamā  īpašuma  “Zemnieku  iela  42”  zemesgrāmata,  zemes  robežu  plāns,  situācijas  plāns  un 

apgrūtinājumu plāns.  
 

5.2. Augšdaugavas  novada  pašvaldības  Ilūkstes  pilsētas  administrācijas  dokuments  14.07.2021.  Nr.726  “Par 
konsultācijām par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru”. 

 
5.3. Augšdaugavas  novada  pašvaldības  Ilūkstes  pilsētas  administrācijas  dokuments  14.07.2021.  Nr.727  “Par 

nosacījumu  sniegšanu  lokālplānojuma  izstrādei  un  konsultācijām  par  ietekmes  uz  vidi  stratēģiskā 
novērtējuma procedūru”. 

 
5.4. Augšdaugavas  novada  pašvaldības  Ilūkstes  pilsētas  administrācijas  dokuments  14.07.2021.  Nr.728  “Par 

nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei, stratēģiskā novērtējuma procedūru”. 
 

5.5. SIA ”Ornaments” tehniskie noteikumi pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 
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__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ilūkstē 
 
14.07.2021.  Nr.726 

 
Dabas aizsardzības pārvaldei, pasts@daba.gov.lv    

Veselības inspekcijai, vi@vi.gov.lv   
 
 

Par konsultācijām par ietekmes uz vidi  
stratēģiskā novērtējuma procedūru 
 

Ilūkstes novada dome 2021.gada 27.maija sēdē pieņēma lēmumu (prot. Nr.202, 29§.) 
“Par lokālplānojuma  izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Ilūkstes novadā”, grozot Ilūkstes novada teritorijas 
plānojumu.  

Lokālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums Zemnieku iela 42, Ilūkste, 
Augšdaugavas novadā, 0,6251 ha platībā (precizēta Ilūkstes novada domes 2021.gada 15.jūnija 
sēdes lēmumā Nr.234), kadastra numurs 4407 001 0297. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: mainīt funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu 
teritorija (DA) un lauksaimniecības teritorija(L2) uz publiskās apbūves teritorija(P) un detalizēt 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN), nosakot teritorijas galvenos 
izmantošanas veidus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” pielikuma nr.3 “Teritorijas izmantošanas veidu 
klasifikators”, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā 
funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību. 

Detalizētāku informāciju skatīt lokālplānojuma izstrādes Darba uzdevumā, kas 
pievienots vēstules pielikumā.  

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts attīstības plānošanas speciāliste 
Zanda Lisovska (tālr. 65447866, e-pasts: zanda.lisovska@ilukste.lv). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktu lūdzam sniegt viedokli par 
lokālplānojuma īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.  

Ņemot vērā plānotā objekta svarīgumu (augstas prioritātes) un iespējamos realizācijas 
termiņus, būsim ļoti pateicīgi par atbildes sniegšanu iespējami ātrākā termiņā. 

 

Augšdaugavas novada pašvaldība 

Ilūkstes pilsētas administrācija
Reģ. Nr.90000078782, Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447 

Tālr.65447850, e-pasts: dome@ilukste.lv 
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Pielikumā: 

1. Ilūkstes novada domes 2021.gada 27.maija sēdes lēmums Nr.202. 
2. Ilūkstes novada domes 2021.gada 15.jūnija sēdes lēmums Nr.234. 
3. Darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei. 

 

Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja       Ieva Strode 

 

Z.Lisovska, 65447866 
zanda.lisovska@ilukste.lv 
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__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ilūkstē 
 
14.07.2021.  Nr.727 

 
Valsts vides dienesta Daugavpils 

 reģionālajai vides pārvaldei, daugavpils@vvd.gov.lv   
 
 
 

Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei  
un konsultācijām par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru 
 

Ilūkstes novada dome 2021.gada 27.maija sēdē pieņēma lēmumu (prot. Nr.202, 29§.) 
“Par lokālplānojuma  izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Ilūkstes novadā”, grozot Ilūkstes novada teritorijas 
plānojumu.  

Lokālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums Zemnieku iela 42, Ilūkste, 
Augšdaugavas novadā, 0,6251 ha platībā (precizēta Ilūkstes novada domes 2021.gada 15.jūnija 
sēdes lēmumā Nr.234), kadastra numurs 4407 001 0297. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: mainīt funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu 
teritorija (DA) un lauksaimniecības teritorija(L2) uz publiskās apbūves teritorija(P) un detalizēt 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN), nosakot teritorijas galvenos 
izmantošanas veidus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” pielikuma nr.3 “Teritorijas izmantošanas veidu 
klasifikators”, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā 
funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību. 

Detalizētāku informāciju skatīt lokālplānojuma izstrādes Darba uzdevumā, kas 
pievienots vēstules pielikumā.  

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts attīstības plānošanas speciāliste 
Zanda Lisovska (tālr. 65447866, e-pasts: zanda.lisovska@ilukste.lv). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 79.punktu lūdzam atbilstoši savai 
kompetencei sniegt informāciju un nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktu lūdzam sniegt viedokli par 
lokālplānojuma īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.  

Augšdaugavas novada pašvaldība 

Ilūkstes pilsētas administrācija
Reģ. Nr.90000078782, Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447 

Tālr.65447850, e-pasts: dome@ilukste.lv 
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Ņemot vērā plānotā objekta svarīgumu (augstas prioritātes) un iespējamos realizācijas 
termiņus, būsim ļoti pateicīgi par atbildes sniegšanu iespējami ātrākā termiņā. 

 

Pielikumā: 

1. Ilūkstes novada domes 2021.gada 27.maija sēdes lēmums Nr.202. 
2. Ilūkstes novada domes 2021.gada 15.jūnija sēdes lēmums Nr.234. 
3. Darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei. 

 

Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja       Ieva Strode 

 

Z.Lisovska, 65447866 
zanda.lisovska@ilukste.lv 
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Ilūkstē 
 
14.07.2021.  Nr.728 

 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai,  

info@lgia.gov.lv    
 
 

Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei  
stratēģiskā novērtējuma procedūru 
 

Ilūkstes novada dome 2021.gada 27.maija sēdē pieņēma lēmumu (prot. Nr.202, 29§.) 
“Par lokālplānojuma  izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Ilūkstes novadā”, grozot Ilūkstes novada teritorijas 
plānojumu.  

Lokālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums Zemnieku iela 42, Ilūkste, 
Augšdaugavas novadā, 0,6251 ha platībā (precizēta Ilūkstes novada domes 2021.gada 15.jūnija 
sēdes lēmumā Nr.234), kadastra numurs 4407 001 0297. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: mainīt funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu 
teritorija (DA) un lauksaimniecības teritorija(L2) uz publiskās apbūves teritorija(P) un detalizēt 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN), nosakot teritorijas galvenos 
izmantošanas veidus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” pielikuma nr.3 “Teritorijas izmantošanas veidu 
klasifikators”, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā 
funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību. 

Detalizētāku informāciju skatīt lokālplānojuma izstrādes Darba uzdevumā, kas 
pievienots vēstules pielikumā.  

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts attīstības plānošanas speciāliste 
Zanda Lisovska (tālr. 65447866, e-pasts: zanda.lisovska@ilukste.lv). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 79.punktu lūdzam atbilstoši savai 
kompetencei sniegt informāciju un nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktu lūdzam sniegt viedokli par 
lokālplānojuma īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.  

Augšdaugavas novada pašvaldība 

Ilūkstes pilsētas administrācija
Reģ. Nr.90000078782, Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447 

Tālr.65447850, e-pasts: dome@ilukste.lv 
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Ņemot vērā plānotā objekta svarīgumu (augstas prioritātes) un iespējamos realizācijas 
termiņus, būsim ļoti pateicīgi par atbildes sniegšanu iespējami ātrākā termiņā. 

 

Pielikumā: 

1. Ilūkstes novada domes 2021.gada 27.maija sēdes lēmums Nr.202. 
2. Ilūkstes novada domes 2021.gada 15.jūnija sēdes lēmums Nr.234. 
3. Darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei. 

 

Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja       Ieva Strode 

 

Z.Lisovska, 65447866 
zanda.lisovska@ilukste.lv 
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ORNAMENTS 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 
Reģ. Nr. 41503003743 

Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, LV-5447.  
Tālr.: 65462157, e – pasts: ornaments@ilukste.lv 

  
 

TEHNISKIE NOTEIKUMI 
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 

 
Ilūkste 

 
12.08.2021. Nr. 2021/163 

 
PASŪTĪTĀJS: SIA Projektēšana Konsultācijas Būvuzraudzība 
 
OBJEKTS: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas būvniecība ar papildus 
                     telpām citu iestāžu vajadzībām Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Augšdaugavas  
                     novads 
 
          Izstrādāt būvprojektu ārējā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei 
saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, 
MK 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”,  MK 
22.03.2016. noteikumiem Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas 
nacionālajiem standartiem (LVS), Aizsargjoslu likumu, Ilūkstes novada domes 
28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā ” un citu spēkā esošu 
normatīvo aktu prasībām. 
 
1. Ūdensapgāde 

 
1.1.Būvniecības teritorijā izbūvēt ūdensvadu no PP materiāla caurulēm, cauruļu diametru  
         noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus. 
1.2.Projektējamo ūdensvadu pieslēgt pie Pilskalnes ielā esošā maģistrālā ūdensvada d 110, 

HDPE, pieslēgšanas vietu noteikt projektēšanas gaitā. Pieslēgšanas vietā uzstādīt 
noslēgarmatūru jaunajam pieslēgumam. 

1 .3 . Izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.174 ”Noteikumi 
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 5.panta prasībām. 
Ūdensskaitītaja diametru noteikt projektēšanas gaitā, veicot aprēķinus. 

 
2. Sadzīves kanalizācija 

 
2.1.Būvniecības teritorijā izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus no PP materiāla caurulēm.     
2.2.Cauruļu diametru noteikt projektēšanas gaita veicot aprēķinus. Kanalizācijas pagriezienu un 
      pieslēgumu vietās izbūvēt skatakas. 
2.2.Projektējamo sadzīves kanalizācijas tīklu pieslēgt pie Pilskalnes ielā esošas maģistrālās   
      kanalizācijas d 200 PVC,  pieslēgšanas vietu noteikt projektēšanas gaitā. 
2.4. Sadzīves kanalizācijas tīklos nav atļauts novadīt lietus un virszemes ūdeņus. 
2.5. Notekūdeņu sastāvam un raksturojošiem parametriem pirms to novadīšanas centralizētajā 
       kanalizācijas sistēmā jāatbilst MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu 
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       emisiju ūdenī” prasībām. 
Darbus saskaņot ar visiem nekustāmo īpašumu īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas. 
 
Pēc darbu pabeigšanas atjaunot bojāto virsmas segumu. 
 
Pēc ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanas noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA 
“ORNAMENTS”. 
 
Būvprojekta dokumentāciju saskaņot ar SIA”ORNAMENTS”. 
 
Tehniskie noteikumi ir spēkā divus gadus. 

 
 
 

  Valdes loceklis                                                                                                              J.Altāns 
  
 
 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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  II.  LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA  

 

 
6. LĒMUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU 

 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 16.septembra sēdes lēmums Nr.137 (prot. Nr.8, 17.&)  “Par 
lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. 
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7. PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU UN  

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM   
 
 

7.1. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206 
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https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206


 
7.2. Ilūkstes pilsētas administrācijas plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā: 

 
1) Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapā “SABIEDRISKAI APSPRIEŠANAI NODOS LOKĀLPLĀNOJUMU 

NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM ZEMNIEKU IELĀ 42, ILŪKSTĒ” - https://www.ilukste.lv/nodos-sabiedriskajai-
apspriesanai-lokalplanojumu-nekustamajam-ipasumam-zemnieku-iela-42-ilukste-augsdaugavas-novada/ 
(22.09.2021.) 
 

2) Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapā “PAGARINĀTA LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA LĪDZ 
02.11.2021.” - https://www.ilukste.lv/pagarinata-lokalplanojuma-publiska-apspriesana-lidz-02-11-2021/ 
(21.10.2021.) 
 

3) Facebook mājaslapā “Ilūkstes Novada Vēstis”  
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/posts/1850455065114161 (30.09.2021.) 
 

4) Publiskajā ārtelpā: Informatīvajā stendā – Pilskalnes ielā (blakus Vienības laukumam), Ilūkstē, 
Augšdaugavas novadā 
 

5) Publiskajā ārtelpā: Ilūkstes kultūras un mākslas centrā, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 
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https://www.ilukste.lv/nodos-sabiedriskajai-apspriesanai-lokalplanojumu-nekustamajam-ipasumam-zemnieku-iela-42-ilukste-augsdaugavas-novada/
https://www.ilukste.lv/nodos-sabiedriskajai-apspriesanai-lokalplanojumu-nekustamajam-ipasumam-zemnieku-iela-42-ilukste-augsdaugavas-novada/
https://www.ilukste.lv/pagarinata-lokalplanojuma-publiska-apspriesana-lidz-02-11-2021/
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/posts/1850455065114161


https://www.ilukste.lv/nodos-sabiedriskajai-apspriesanai-lokalplanojumu-nekustamajam-ipasumam-zemnieku-
iela-42-ilukste-augsdaugavas-novada/ 
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https://www.ilukste.lv/nodos-sabiedriskajai-apspriesanai-lokalplanojumu-nekustamajam-ipasumam-zemnieku-iela-42-ilukste-augsdaugavas-novada/
https://www.ilukste.lv/nodos-sabiedriskajai-apspriesanai-lokalplanojumu-nekustamajam-ipasumam-zemnieku-iela-42-ilukste-augsdaugavas-novada/


https://www.ilukste.lv/pagarinata-lokalplanojuma-publiska-apspriesana-lidz-02-11-2021/ 
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https://www.ilukste.lv/pagarinata-lokalplanojuma-publiska-apspriesana-lidz-02-11-2021/


10/24/21, 9:13 PM (1) ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS – Ieraksti | Facebook

https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/posts/1850455065114161 1/5

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
@IlukstesNovadaVestis · Sabiedrības un kultūras notikumu tīmekļa
vietne

Sūtīt ziņojumu

Sveiki! Informē mūs, kā varam palīdzēt.

VairākSākums Par Attēli Video Patīk

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
 · 

Iespēja iepazīties ar lokālplānojuma dokumentiem elektroniskā veidā 
pieejama pašvaldības tīmekļvietnē :  www.augsdaugavasnovads.lv  
sadaļā "Attīstība/Attīstības plānošana/Lokālplānojumi", kā arī 
“Augšdaugavas novada pašvaldība” un “Ilūkstes novada vēstis” 
Facebook profilā, kā arī   elektroniskā veidā portālā www.geolatvija.lv - 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206.

30. septembris plkst. 11:53
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https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/photos/a.425945917565090/1519710281521976/
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/photos/a.425944934231855/1373263272833345/?__tn__=%3C
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/?__cft__[0]=AZW4Te-d5Zrv3n4TDxAubmwHTImsl4PdgWhYcxXh9qD3O1OGRvGKoWnrpABQbssvqt9m6uZ6QFY8VO1Tpi00N1GsHJ9ax0z9V9-rhIO1GFzRXVaptMkTpDcLBuZZsGzQam54wMh7EbARhcTyjMQswsgg&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/?__cft__[0]=AZW4Te-d5Zrv3n4TDxAubmwHTImsl4PdgWhYcxXh9qD3O1OGRvGKoWnrpABQbssvqt9m6uZ6QFY8VO1Tpi00N1GsHJ9ax0z9V9-rhIO1GFzRXVaptMkTpDcLBuZZsGzQam54wMh7EbARhcTyjMQswsgg&__tn__=-UC%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.augsdaugavasnovads.lv%2F%3Ffbclid%3DIwAR2aJpA8boqMzOvUX9GS-8x8tX9wjEd45HJgrDQclXUsUIrImUeOMH8lLoo&h=AT24utZbwLBnme2UfXweaMoWqcGnsEwsOe__YiFiNwWFN1YQqKRpgqhF83qKp34WR8UhWLCBwPl-bGMfJkMBsi91mQj02jCMhod5EYvzTDDmQYgBFjWuJseJSf-1GeO82AtU&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_1LpZnzQda5mpRZfTBqBpfjM55IGkrWFVBgXROfBwBTvvsuwf7dJIAwFJS3lLGK7NXfjszkgUdkqN7EFv_yn3VgyUOVgCTusoYwhhlpI5s97c0IItSqWMeT10tl5FURNcSPm-MdVPPmCjrQooEYDqJEeS8PImlZYEfuPpLWYPtHs
https://www.geolatvija.lv/?fbclid=IwAR1Jh1W555MAGuNKhEvyjkGRn4Pk-bX68phOhBhwuQfcFyGjrSc5PKGfsKE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgeolatvija.lv%2Fgeo%2Ftapis%3Ffbclid%3DIwAR1I2YYwSLe14oH5-yper-7qUKXU81cScVV2Qxjxm6l_4uxXJs9ifTk4L-8%23document_21206&h=AT3YR3W5GpeK_nJ_2oYRKJBu5tZKiD63eHe4NJ--FlZiH6bQ94r9JMBOGI-IOYPq11VWxJhUjzYsRFr6YFNHeDgDEhobR3TyyJj-5F71AMXakqJb1xOfi5b5Wj61Z7c15OJF&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_1LpZnzQda5mpRZfTBqBpfjM55IGkrWFVBgXROfBwBTvvsuwf7dJIAwFJS3lLGK7NXfjszkgUdkqN7EFv_yn3VgyUOVgCTusoYwhhlpI5s97c0IItSqWMeT10tl5FURNcSPm-MdVPPmCjrQooEYDqJEeS8PImlZYEfuPpLWYPtHs
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/?__cft__[0]=AZW4Te-d5Zrv3n4TDxAubmwHTImsl4PdgWhYcxXh9qD3O1OGRvGKoWnrpABQbssvqt9m6uZ6QFY8VO1Tpi00N1GsHJ9ax0z9V9-rhIO1GFzRXVaptMkTpDcLBuZZsGzQam54wMh7EbARhcTyjMQswsgg&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/photos/pcb.1850455065114161/1850454978447503/?__cft__[0]=AZW4Te-d5Zrv3n4TDxAubmwHTImsl4PdgWhYcxXh9qD3O1OGRvGKoWnrpABQbssvqt9m6uZ6QFY8VO1Tpi00N1GsHJ9ax0z9V9-rhIO1GFzRXVaptMkTpDcLBuZZsGzQam54wMh7EbARhcTyjMQswsgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/photos/pcb.1850455065114161/1850455031780831/?__cft__[0]=AZW4Te-d5Zrv3n4TDxAubmwHTImsl4PdgWhYcxXh9qD3O1OGRvGKoWnrpABQbssvqt9m6uZ6QFY8VO1Tpi00N1GsHJ9ax0z9V9-rhIO1GFzRXVaptMkTpDcLBuZZsGzQam54wMh7EbARhcTyjMQswsgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bookmarks/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/


PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Informatīvajā stendā – Pilskalnes ielā (blakus Vienības laukumam), Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Ilūkstes kultūras un mākslas centrā, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 
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7.3.  Augšdaugavas novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos: 

 
1) Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā https://www.daugavpilsnovads.lv/  (Baneris publicēts mājas 

lapas “SĀKUMLAPA” sadaļā “PASĀKUMI” visu publiskās apspriešanas laiku) 
 

2) Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā “PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO 
APSPRIEŠANU” - https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalplanojumi/ 
 

3) Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā “PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO 
APSPRIEŠANU” - https://www.daugavpilsnovads.lv/pazinojums-par-lokalplanojuma-publisko-apspriesanu-3/ 
(30.09.2021.) 
 

4) Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā “PAGARINĀTA LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
LĪDZ 02.11.2021.” - https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalplanojumi/ 
 

5) Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā “PAGARINĀTA LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
LĪDZ 02.11.2021.” - https://www.augsdaugavasnovads.lv/pagarinata-lokalplanojuma-publiska-apspriesana-
lidz-02-11-2021/ (18.10.2021.) 

 
6) Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā https://www.daugavpilsnovads.lv/  (Baneris publicēts mājas 

lapas “SĀKUMLAPA” sadaļā “PASĀKUMI” 20.10.2021. – publiskās apspriešanas sanāksmes norises dienā) 
 

7) Facebook mājaslapā “Augšdaugavas novada pašvaldība” 
https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads/posts/228531402647108 (30.09.2021.) 
 

8) Pašvaldības izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis” “PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO 
APSPRIEŠANU” - https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3131/DNVestis_Nr_129.pdf  
(30.09.2021.) 
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https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalplanojumi/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pazinojums-par-lokalplanojuma-publisko-apspriesanu-3/
https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalplanojumi/
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https://www.augsdaugavasnovads.lv/pagarinata-lokalplanojuma-publiska-apspriesana-lidz-02-11-2021/
https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads/posts/228531402647108
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3131/DNVestis_Nr_129.pdf
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LOKĀLPLĀNOJUMI

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU 
Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku
iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

2021.gada 16.septembra lēmums Nr.137 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, redakciojas nodošanu publiskajai apspriešanai”

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada 26.oktobrim. Publiskās
apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā,

Piekļuves informācija ZOOM platformā : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija: 
Paskaidrojuma raksts 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
Funkcionālais zonējums 
Pārskats par redakcijas izstrādi

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties: 
•Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, pašvaldības darba laikā. 
•Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā: Rīgas iela 2, Daugavpils, pašvaldības darba laikā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 26.10.2021.: 
1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-
5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) 
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv; 
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

 

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA “ZEMNIEKU IELA 42” IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

lūkstes novada dome 2021.gada 27.maijā pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, §29.) Nr.202 “Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes
novadā”, ar ko tiek grozīts Ilūkstes novada Teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam.

Lokālplānojuma teritorija:  nekustamais īpašums Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Ilūkstes novadā, 0,6251 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4407 001 0297.
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https://www.daugavpilsnovads.lv/
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3332/Lem_Nr_137_16092021.pdf
https://ej.uz/il%C5%ABkstes_vudg_depo
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3332/LP_VUDG_Lokalplanojums_Paskaidrojuma_raksts_1_red.pdf
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https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3332/LP_VUDG_Parskats_par_lokalplanojuma_izstradi_1_red.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3332/LP_VUGD_Priekslikumu-veidlapa_2021.docx
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PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

30. septembris, 2021

Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021. gada 16. septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku
iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021. gada 28. septembra līdz 2021. gada 26. oktobrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 20. oktobrī plkst. 17.00. ZOOM platformā, piekļuves
adrese : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija pieejama Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.augsdaugavasnovads.lv
sadaļā “Attīstība/Attīstības plānošana/Lokālplānojumi”, portālā www.geolatvija.lv –
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties: 
•Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, pašvaldības darba laikā; 
•Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā: Rīgas iela 2, Daugavpils, pašvaldības darba laikā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 26.10.2021.: 
1) i i d t klāti ē A šd d š ldīb Ilūk t il ēt d i i t ā ijā (B ī īb i l 7 Ilūk t LV66

https://www.daugavpilsnovads.lv/
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/77210/Lok_plan-1024x697.jpg
https://www.daugavpilsnovads.lv/pazinojums-par-lokalplanojuma-publisko-apspriesanu-3/
https://ej.uz/il%C5%ABkstes_vudg_depo
http://www.augsdaugavasnovads.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206
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« Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā
apspriešana

Kultūras pasākumu plāns oktobrim »

1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-

5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) 
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv; 
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

Lokālplānojums
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LOKĀLPLĀNOJUMI

PAGARINĀTA LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA LĪDZ 02.11.2021.

Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir   nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku
iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks tika noteikts no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada
26.oktobrim. Tehnisku iemeslu dēļ, publiskās apspriešanas laiks pagarināts, līdz ar to  ar dokumentu var iepazīties
un priekšlikumus iesniegt līdz 2021.gada 2.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā, piekļuves
adrese : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija: 
Paskaidrojuma raksts 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
Funkcionālais zonējums 
Pārskats par redakcijas izstrādi

Lokālplānojuma redakcija pieejama portālā www.geolatvija.lv – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 02.11.2021.: 
1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-
5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) 
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv; 
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

 

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU 
Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku
iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

2021.gada 16.septembra lēmums Nr.137 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, redakciojas nodošanu publiskajai apspriešanai”

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada 26.oktobrim. Publiskās
apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā,

Piekļuves informācija ZOOM platformā : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo
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PAGARINĀTA LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA LĪDZ 02.11.2021.

18. oktobris, 2021

Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir   nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku
iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks tika noteikts no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada
26.oktobrim. Tehnisku iemeslu dēļ, publiskās apspriešanas laiks pagarināts, līdz ar to  ar dokumentu var iepazīties
un priekšlikumus iesniegt līdz 2021.gada 2.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā, piekļuves
adrese : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

 

Lokālplānojuma redakcija pieejama Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.augsdaugavasnovads.lv
sadaļā “Attīstība/Attīstības plānošana/Lokālplānojumi”, portālā www.geolatvija.lv –
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206.
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10/20/21, 12:45 PM PAGARINĀTA LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA LĪDZ 02.11.2021. - Augšdaugavas novada pašvaldība

https://www.daugavpilsnovads.lv/pagarinata-lokalplanojuma-publiska-apspriesana-lidz-02-11-2021/ 2/2

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties: 
•Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, pašvaldības darba laikā. 
•Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā: Rīgas iela 2, Daugavpils, pašvaldības darba laikā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 02.11.2021.: 
1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-
5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) 
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv; 
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.
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10/20/21, 12:41 PM Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstes pilsētā 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāks…

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasakums/lokalplanojuma-nekustamajam-ipasumam-zemnieku-iela-42-ilukstes-pilseta-1-redakcijas-publiskas-a… 1/1

« Krievu valodas skolotāju seminārs Gāzbetona ķirbju veidošanas darbnīca kopā ar amatu meistaru Valdi Grebežu »

LOKĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM ZEMNIEKU IELĀ 42, ILŪKSTES PILSĒTĀ 1.REDAKCIJAS
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME

20. oktobris, 2021

Datums: 20.10.2021 
Laiks: 17:00 
Vieta: Tiešsaistē Zoom platformā 
Atbildīgais: Z. Lisovska 
Kategorija:

Pašvaldība
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10/24/21, 9:20 PM (1) Facebook

https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads/posts/228531402647108 1/1

Augšdaugavas novada pašvaldība
 · 

 Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021. gada 16. 
septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota 
lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, 
Augšdaugavas novads redakcija.

Nospied ievadīšanas taustiņu, lai publicētu.

30. septembris plkst. 12:17

DAUGAVPILSNOVADS.LV

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu -
Augšdaugavas novada pašvaldība

44 1 lietotājs dalījās

Patīk Komentēt Dalies

 Rakstīt komentāru...

  1
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Atbildīgie par izdevumu: Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas Informācijas un sabiedrisko 
attiecību nodaļa, e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7069 eks., izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

p u b l i s k ā  a p s p r i e Š a n a

No šī gada 25. augusta Augšdaugavas novada iedzīvotāju 
ģimenēs dzimuši 8 bērniņi - 4 meitenes un 4 puikas.

Septembrī Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
un baznīcās laulību noslēguši 16 pāri, no tiem 9 pāros – 

Augšdaugavas novada iedzīvotāji.

Biķernieku pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sa-
svērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta 
kapsētas kapu kopiņas, koku nozāģēšanu.

Publiskā apspriešana Krivošejevas kapsētā – 20. oktobrī plkst. 09.00-10.00.
Publiskā apspriešana Krasnoje kapsētā – 21. oktobrī plkst. 09.00-10.00.
Atbildīgā par kapu apsaimniekošanu Tatjana Aleksejeva. Tālr. 22444663
Publiskā apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 11. oktobra līdz 1. novembrim.
Lūgums Biķernieku pagasta iedzīvotājiem  noteiktajā publiskās apspriešanas lai-

kā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus 
rakstiski vai ierodoties personīgi Biķernieku pagasta pārvaldē. Tālrunis 65471503.

•Ilūkstes pilsētas adminis-
trācijas ēkā: Brīvības ielā 7, 
Ilūkstē, Augšdaugavas nova-
dā, pašvaldības darba laikā;

•Augšdaugavas novada 
centrālās administrācijas ēkā: 
Rīgas iela 2, Daugavpils, paš-
valdības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus 
var iesniegt līdz 26.10.2021.:

1) iesniedzot klātienē 
Augšdaugavas novada pašval-
dības Ilūkstes pilsētas adminis-
trācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, 
LV-5447 ) un Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrāla-
jā administrācijā (Rīgas iela 2, 
Daugavpils, LV-5401)

2) elektroniski parakstītu ie-
sniegumu nosūtot uz e-pastu 
administracija@ilukste.lv;

3) vietnē www.geolatvija.lv 
publiskās apspriešanas sadaļā 
saitē “ Iesniegt priekšlikumu”.

Saskaņā ar Augšdaugavas 
novada domes 2021. gada 16. 
septembra lēmumu Nr.137 
(protokols Nr.8.,17.&) publis-
kajai apspriešanai un institū-
ciju atzinumu saņemšanai tiek 
nodota lokālplānojuma nekus-
tamajam īpašumam Zemnieku 
iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas 
novads redakcija.

Lokālplānojuma publiskās 
apspriešanas laiks: no 2021. 
gada 28. septembra līdz 2021. 
gada 26. oktobrim. Publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 
attālināti 2021. gada 20. oktob-
rī plkst. 17.00. ZOOM platfor-
mā, piekļuves adrese : https://
ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija 
pieejama Augšdaugavas no-
vada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.augsdaugavasnovads.
lv sadaļā “attīstība/attīstī-
bas plānošana/lokālplānoju-
mi”, portālā www.geolatvija.
lv - https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_21206.

Ar lokālplānojuma redakci-
jas materiāliem izdrukas veidā 
(klātienē) iespējams iepazīties:

paZiŅojums par lokālplānojuma 
publisko apsprieŠanu

 Naujenes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par 3 
(trīs) bērzu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4474 008 0170, Spruktu kapu teritorijā un par 4 (četru) priežu ciršanu, kas 
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 002 0321, Krivānu 
kapu teritorijā. 
 Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 21.09.2021. līdz 11.10.2021. 
Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā publiskās apspriešanas laikā iesniegt savus 
priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski vai pēc iepriekšēja pieraksta, iero-
doties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, Nauje-
nes pag., Augšdaugavas nov. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz tālruni 
65476842, (kontaktpersona Ē.Karņicka).
Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, 
uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.
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8. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 2021.GADA 20.OKTOBRĪ   
    
 

1) Sanāksmes protokols. 

2) SIA “Reģionālie projekti” prezentācija. 
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LOKĀLPLĀNOJUMS AR KURU GROZA TERITORIJAS PLĀNOJUMU  
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM ZEMNIEKU IELĀ 42, ILŪKSTĒ, AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ 

 
Lokālplānojuma 1.0 redakcijas 

publiskās apspriešanas sanāksmes protokols 
  

2021.gada 20.oktobrī 

Publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku - 
Zoom platformu (saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu par publiskās 
apspriešanas pasākumu organizēšanu neklātienes formā (attālināti)). 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.17:03 

SANĀKSMES VADĪTĀJS: Zanda Lisovska, Ilūkstes pilsētas administrācijas projektu koordinatore, 
lokālplānojuma izstrādes vadītāja 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Santa Pētersone, SIA “Reģionālie projekti” teritorijas plānotāja, projektu vadītāja  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: 8 (Zoom platformā) 

1) Zanda Lisovska, Ilūkstes pilsētas administrācijas projektu koordinatore, lokālplānojuma izstrādes 

vadītāja; 

2) Iveta Megne, Ilūkstes pilsētas administrācijas Plānošanas nodaļas vadītāja p.i.; 

3) Juris Uļjans, Augšdaugavas novada pašvaldības Ģeotelpiskās informācijas sistēmas daļas vadītājs; 

4) Olga Lukaševiča, Augšdaugavas novada pašvaldības Plānošanas nodaļas vadītāja; 

5) Miķelis Edvards Būtmanis, SIA “RERE DESIGN&BUILD” pārstāvis; 

6) Raivis Ansulis, SIA “RERE DESIGN&BUILD”, pārstāvis; 

7) Reinis Līcis, Ilūkstes pilsētas administrācijas būvinženieris; 

8) Santa Pētersone, SIA “Reģionālie projekti” teritorijas plānotāja, projektu vadītāja. 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar lokālplānojuma risinājumiem (SIA “Reģionālie projekti” prezentācija). 

2. Jautājumi un diskusija. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1. Sanāksmes pirmā daļa. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Ilūkstes pilsētas administrācijas projektu 
koordinatore Zanda Lisovska atklāj sanāksmi, informē par projekta izstrādes un publiskās apspriešanas 
procesu, atzinumu saņemšanu, iesniegumu iesniegšanas kārtību. Dod vārdu lokālplānojuma izstrādātāja 
SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītājai, teritorijas plānotājai Santai Pētersonei. 

2. Lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāve Santa Pētersone demonstrē prezentāciju, 
iepazīstina ar lokālplānojuma sastāvu, lokālplānojuma teritoriju, esošo teritorijas izmantošanu, 
infrastruktūru, piekļuvi, lokālplānojuma izstrādes pamatojumu un mērķi, teritorijas plānojumā noteikto 
funkcionālo zonējumu, funkcionālā zonējuma grozījumu priekšlikumu un pamatojumu, lokālplānojuma 
atbilstību ilgtspējīgās attīstības stratēģijai un plānoto lokālplānojuma īstenošanu. Iepazīstina ar 
turpmāko lokālplānojuma izstrādes gaitu un procedūru. (Detalizētāk skatīt pievienotajā prezentācijā) 

3. Sanāksmes otrā daļa. Tiek dots vārds sanāksmes dalībniekiem - jautājumi, atbildes un diskusijas par 
lokālplānojuma risinājumiem. 

3.1. Raivis Ansulis: Gribēju pajautāt par apbūves blīvumu. Tur ir minēti arī piebraucamie ceļi, parasti 
apbūves blīvumā ieskaita tikai ēkas. Mums ir ļoti tuvi šie apbūves rādītāji, lai neiestājas problēmas ar 
būvprojektu. 
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3.2. Santa Pētersone: Jā, šeit šajos 12-15% ir domātas tieši ēkas, tas ir Paskaidrojama rakstā skaidrojošajā 
daļā, lai cilvēkiem vienkāršāk saprast kādu laukumu provizoriski varētu aizņemt ēkas. Saistošajos 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteikta maksimālā apbūves intensitāte 150%, 
kas būs jāņem vērā pie ēku, laukumu un piebraucamo ceļu projektēšanas. 

3.3. Raivis Ansulis: Tad viss kārtībā. Sapratu, paldies. 

3.4. Zanda Lisovska: Ja jautājumu vairs nav, tad rosinu šodien sanāksmi beigt. Ja ir kādi priekšlikumi, 
gaidīsim līdz 2.novembrim elektroniski vai iesniedzot klātienē Ilūkstes pilsētas administrācijā vai  
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā. 

 
SANĀKSME SLĒGTA plkst.17:25 
 
SANĀKSMES VADĪTĀJS   /paraksts/ Zanda Lisovska 

SANĀKSMES PROTOKOLISTS /paraksts/ Santa Pētersone 
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Esiet sveicināti
publiskās apspriešanas sanāksmē!

Darbu sāksim 17:03

Lokālplānojums
Nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā

LOKĀLPLĀNOJUMS
AR KURU GROZA TERITORIJAS PLĀNOJUMU 

NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM ZEMNIEKU IELĀ 42, ILŪKSTĒ, 
AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME
20.10.2021.
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SANĀKSMES DARBA ORGANIZĀCIJA. PRINCIPI

2.Iepazīstināšana ar lokālplānojuma risinājumiem (SIA «Reģionālie projekti» 
prezentācija) 

3.Jautājumi un Diskusija

Pieteikšanās uz runāšanu – paceļot roku vai tērzētavā 
(čatā)

Mikrofons ieslēgts tikai runātājam 

Jautājumus var uzdot arī tērzētavā (čatā)

1. Lūgums sanāksmes dalībniekiem (brīvprātīgi) ierakstīt tērzētavā savu vārdu un 
uzvārdu reģistrācijai

LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS

Paskaidrojuma 
raksts

Teritorijas 
izmantošanas un 

apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Pārskats par lokālplānojuma 
izstrādi

SAISTOŠĀ DAĻA

PAMATOJUMS,  
DOKUMENTĀCIJA
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LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA

Ilūkstes pilsētā, starp 
Zemnieku ielu un Pilskalnes 
ielu (turpinās kā valsts 
vietējais autoceļš V702 Ilūkste  
- Ilze - Vitkušķi)

Viens pašvaldības 
nekustamais īpašums 
(kadastra Nr. 4407 001 0297)

Kopējā lokālplānojuma 
teritorijas platība – 0,6251 ha

ESOŠĀ SITUĀCIJA
Piebraukšana lokālplānojuma 
teritorijai ir nodrošināta no Pilskalnes 
ielas un Zemnieku ielas

Bijušās lauksaimniecības zemes

Nav apbūvēta, antropogēni 
ietekmētā, urbanizētā vidē

Nav reģistrētas īpaši aizsargājamu 
sugu atradnes un dzīvotnes, biotopi, 
mikroliegumi vai citas vērtības

Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” (NILM kods 0101)
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LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN MĒRĶIS

Mērķis

Lokālplānojumā var grozīt 
vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu, ciktāl 
lokālplānojums nav pretrunā 
ar vietējās pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju (Teritorijas 
attīstības plānošanas 
likums, 24. panta 2.daļa)

teritorijas attīstības iecere 
pašvaldības īpašumā -
VUGD depo un ar to 
funkcionāli saistīto būvju un 
infrastruktūras būvniecība

Pamatojums

Mainīt funkcionālo zonējumu no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA)
uz Publiskās apbūves teritoriju (P) un detalizēt Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN), nosakot teritorijas
galvenos izmantošanas veidus saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu
Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” pielikuma nr.3 “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”,
lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,
ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju
būvniecību.

TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ NOTEIKTAIS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

Dabas apstādījumu teritorija 
(DA), kas noteikta, lai 
nodrošinātu rekreācijas, sporta, 
tūrisma, kvalitatīvas dabas un 
kultūrvides u.tml. funkciju 
īstenošanu dabas vai daļēji 
pārveidotās dabas teritorijās, 
ietverot ar attiecīgo funkciju 
saistītās ēkas un inženierbūves.
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FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA GROZĪJUMU, TIAN PRIEKŠLIKUMS

Lokālplānojuma risinājumi groza Teritorijas 
plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no 
Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz 
Publiskās apbūves teritoriju (P2)

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
1. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve 
(12006).
2. Biroju ēku apbūve (12001).
3. Labiekārtota ārtelpa (24001): apstādījumi, 
labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā 
infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, 
dīķi, kanāli un citi objekti) atpūtas, fizisko aktivitāšu 
un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

Apbūves rādītāji:
1. Maksimālā apbūves intensitāte - 150%
2. Minimālā brīvā zaļā teritorija - 20%
3. Maksimālais apbūves augstums - 15 m, 3 stāvi

APBŪVES PRIEKŠLIKUMS

MK ir atbalstījis Nodrošinājuma 
valsts aģentūras projektu par 
finansējuma piešķiršanu jauna, 
moderna, mūsdienu prasībām 
atbilstoša VUGD depo 
būvniecībai (D kategorija) Ilūkstē

Provizoriskais plānotais ēkas 
apbūves laukums 700 - 800 m2 

(apbūves blīvums 12-15%). Zem 
piebraucamajiem ceļiem, laukumiem 
1000-1100 m2

Būvlaide  - 6 m no Pilskalnes ielas, 
3 m no Zemnieku ielas sarkanās 
līnijas

Piebraukšana - no Pilskalnes ielas, 
un Zemnieku ielas

Ēku izvieto ne tuvāk par 20 m no blakus esošās dzīvojamās apbūves (DzS) zemes vienības robežas, 
gar Pilskalnes iela 56 robežu ierīko blīvu, norobežojošu koku un/vai krūmu aizsargstādījumu joslu
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LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA

Lokālplānojuma īstenošanu veic saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem, izstrādājot būvniecības ieceres
dokumentāciju, veicot būvniecību un zemes lietošanas veida maiņu.

Nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

Īstenošana var tikt veikta pa kārtām, būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktā secībā.

Lokālplānojuma teritorijā inženiertīklu izbūves secību precizē būvniecības ieceres dokumentācijā, saskaņā
ar katra konkrētā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem.

Lokālplānojuma īstenotājs objekta būvniecības laikā, nedrīkst pasliktināt pašvaldības ielu tehnisko stāvokli.
Ja darbu veikšanas rezultātā tiek pasliktināts ielas tehniskais stāvoklis, būvdarbu veicējam ir pienākums
nekavējoties novērst radītos bojājumus.

TURPMĀKAIS IZSTRĀDES PROCESS

Lokālplānojuma 
apstiprināšana

(pašvaldības 
domes lēmums)

Lokālplānojuma 
īstenošana

Publiskās 
apspriešanas 

rezultātu 
izvērtēšana

Publiskā 
apspriešana 

līdz 
2.novembrim

L

VARAM
atzinums / 
vēstule par 
īstenošanu
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Paldies!
Santa Pētersone 

29419002
santa@rp.lv

JAUTĀJUMI. KOMENTĀRI. DISKUSIJA.
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9. INSTITŪCIJU ATZINUMI UN TO APKOPOJUMS 

 
9.1. Institūciju atzinumi   

1) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 28.09.2021. Nr.704/7/1-14 
 

2) Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde 20.10.2021. Nr.11.2/1133/LA/2021 
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O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. 28655590, fakss 29370505, e-pasts info@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.lv 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rīgā 

 

28.09.2021. Nr.704/7/1-14 
Uz 23.09.2021.  Nr.2.2/18 

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldība 

Ilūkstes pilsētas administrācija 

administracija@ilukste.lv  

 

Par atzinumu sniegšanu 
 

Atbildot uz Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas 2021.gada 

23. septembra vēstuli Nr. 2.2/18 “Par atzinumu saņemšanu lokālplānojuma 1.redakcijai” 

informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir izvērtējusi, 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19033 publicētos lokālplānojuma materiālus, kas 

attiecas uz nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā. 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  un 

Aģentūras sniegtie nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas iekļaušanu par valsts 

ģeodēziskā tīkla punktiem ir ievēroti. 

 

Direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos  V. Bērziņš 

 

  
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Liepiņa 25646136 

Zoja.Liepina@lgia.gov.lv 

Strautiņa 28655595 

Evija.Strautina@lgia.gov.lv 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LATGALES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219  | Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597  

e-pasts: latgale@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 
 

1 no 2 

Atzinums 
 

Daugavpilī 

 

20.10.2021Nr.11.2/1133/LA/2021 

Uz 23.09.2021.    Nr.2.2/18 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības 

Ilūkstes pilsētas administrācijai 

Nosūtīšanai eAdresē 
 

Par lokālplānojuma 1. redakciju 
 

Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde (turpmāk – VVD Latgales RVP) 

izskatīja Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas iesniegto 

lokālplānojuma 1. redakciju zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0297, Zemnieku 

ielā 42, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3. punkta. prasībām VVD Latgales 

RVP informē, ka iebildumu un priekšlikumu attiecībā un augstāk minēto lokālplānojumu nav.  

 

 

Direktore                                                                                                                 I. Lobanoka 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 

Zosiņeca 28665977 

jevgenija.zosineca@vvd.gov.lv 
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9.2. Institūciju atzinumu apkopojums 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. 

Atzinums Komentārs 

1.  Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 

28.09.2021. 
Nr.704/7/1-14 

 

Atbildot uz Augšdaugavas novada pašvaldības 
Ilūkstes pilsētas administrācijas 2021.gada 23. 
septembra vēstuli Nr. 2.2/18 “Par atzinumu saņemšanu 
lokālplānojuma 1.redakcijai” informējam, ka Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – 
Aģentūra) ir izvērtējusi, Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS) 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19033 
publicētos lokālplānojuma materiālus, kas attiecas uz 
nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, 
Augšdaugavas novadā. 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”  un Aģentūras sniegtie 
nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas 
iekļaušanu par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir 
ievēroti. 

Pozitīvs atzinums. 

2.  Valsts vides dienesta 
Latgales reģionālā 

vides pārvalde 
20.10.2021.

Nr.11.2/1133/LA/2021 
 

Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides 
pārvalde (turpmāk – VVD Latgales RVP) izskatīja 
Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas 
administrācijas iesniegto lokālplānojuma 1. redakciju 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0297, 
Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. 
oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3. 
punkta. prasībām VVD Latgales RVP informē, ka 
iebildumu un priekšlikumu attiecībā un augstāk minēto 
lokālplānojumu nav.  

Pozitīvs atzinums. 
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LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJS 

 

 

 

 

 

 

 

 
RŪPNIECĪBAS IELA 32B – 501, RĪGA, LV – 1045 

+371 67320809 
birojs@rp.lv 
www.rp.lv 
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