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Augšdaugavas novada domei 

pasts@augsdaugavasnovads.lv 

Informācijai: tapis.palidziba@varam.gov.lv 

 

Par lokālplānojumu nekustamajam 

īpašumam Zemnieku ielā 42 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir iepazinusies ar lokālplānojumu 

teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42 (kadastra apz. 4407 

001 0297) Ilūkstē (turpmāk – Lokālplānojums). Lokālplānojums apstiprināts 2021.gada 

11.novembrī1 un informācija par to 2021.gada 16.novembrī publicēta oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”2.  

Lēmums uzsākt Lokālplānojuma izstrādi pieņemts 2021.gada 27.maijā3, lai grozītu Ilūkstes 

novada teritorijas plānojumu4, Zemnieku ielā 42 mainot funkcionālo zonu Dabas un apstādījumu 

teritorija (DA) uz Publiskās apbūves teritorija (P2). Nekustamais īpašums Zemnieku ielā 42 

pieder pašvaldībai un Lokālplānojuma izstrādes nepieciešamība izriet no vēlmes izveidot Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo. Lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju5. Saskaņā ar Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030.gadam 

noteiktajām apdzīvoto vietu funkcijām Ilūkstē kā reģionālas nozīmes centrā ilgtermiņā jānodrošina 

plaša apjoma pakalpojumi, tai skaitā valsts institūciju filiāles un reģionālās nodaļas, kā arī Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta postenis.  

Lokālplānojuma izstrādātā redakcija nodota publiskajai apspriešanai no 2021.gada 

28.septembra līdz 26.oktobrim6, pagarinot termiņu līdz 2.novembrim, ievērojot Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

 
1 Augšdaugavas novada domes 2021.gada 11.novembra lēmums Nr.234 “Par lokālplānojuma nekustamajam 

īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai 

un saistošo noteikumu izdošanu” https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/127660  
2 https://www.vestnesis.lv/op/2021/223.TP1  
3 Ilūkstes novada domes 2021.gada 27.maija lēmums Nr.202 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam Zemnieku iela 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” 
4 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13389  
5 Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otrā daļa 
6 Augšdaugavas novada 2021.gada 16.septembra lēmums Nr.137 “Par lokālplānojuma nekustamajam Zemnieku 

iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešana” 

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/123851  
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plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MKN 628) 82.panktā noteiktās prasības termiņam. 

Apspriešanai nodotās redakcijas un paziņojumi par publisko apspriešanu un atbilstoši MKN 628 

15. un 83., 84.punktā noteiktajam, publicēti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā7 

(turpmāk – sistēma), pašvaldības tīmekļa vietnē un izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis” un 

izvietota klātienē pašvaldības telpās.8 Publiskās paspriešanas sanāksme notikusi 2021.gada 

20.oktobrī, izmantojot ZOOM platformu. Secināms, ka kopumā publiskās apspriešanas laikā 

MKN 628 un Covid-19 infekcijas izplatības un pārvaldības likuma 21.panta prasības ir ievērotas, 

nodrošinot iespēju iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un attālināti piedalīties sanāksmē. 

Pašvaldības lēmumi, kas saistīti ar lokālplānojuma izstrādi un apstiprināšanu, ir ievietoti sistēmā 

un publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē, piecu darbdienu laikā pēc to stāšanās spēkā9.  

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmajā un trešajā daļā 

noteiktajam lokālplānojuma izstrāde, apstiprināšana un īstenošanas koordinēšana un uzraudzība ir 

pašvaldības ekskluzīvā kompetence, un par attiecīgā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta 

tiesiskumu ir atbildīga pašvaldība.  

Līdz 2022.gada 17.janvārim, kas ir Lokālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigu datums, 

iesniegumi nolūkā pārsūdzēt Lokālplānojumu nav saņemti.  

Lokālplānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas dienas. 

Turpmākā teritorijas plānošanas procesā aicinām iepazīties ar tīmekļa vietnē10 publicēto 

metodisko materiālu “Ieteikumi teritorijas plānojumu un lokālplānojumu atbilstībai normatīvo 

aktu regulējumam” un tos izmantot turpmākā teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 

Vēršam uzmanību, ka šā gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Teritorijas attīstības 

plānošanas likumā11, kas nosaka, ka oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicējami saistošie 

noteikumi, ar ko apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums, un administratīvais akts, ar 

ko apstiprināts detālplānojums, nevis paziņojums par saistošo noteikumu vai vispārīgā 

administratīvā akta izdošanu, kā tas bija līdz šim. Turklāt saistošajos noteikumos turpmāk jāietver 

hipersaiti uz ģeoportālā pieejamo teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma interaktīvo grafisko 

daļu12 un administratīvajā aktā – hipersaiti uz ģeoportālā pieejamo detālplānojuma interaktīvo 

grafisko daļu13. Ģeoportālā pieejamā teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, vai detālplānojuma 

interaktīvā grafiskā daļa attiecīgi ir pašvaldības saistošo noteikumu vai administratīvā akta 

neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

Ar cieņu   

valsts sekretāra vietniece       I.Oša  

 

 

 
Tapiņa, 67026519   

inga.tapina@varam.gov.lv 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
7 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206  
8 Detalizēta informācija par publikācijām un to avotiem iekļauta Ziņojumā par Lokālplānojuma redakcijas publiskās 

apspriešanas norisi https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/127655  https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/123819  
9 Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 3.punkts 
10 https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-teritorijas-attistibas-planosanas-joma 
11 Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta otrā daļa  
12 Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta otrā prim daļa 
13 Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pants 
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