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1.VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1.1.NOTEIKUMU DARBĪBAS LAUKS, MĒRĶIS UN 

PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA 

 
1. Daugavpils novada teritorijas  izmantošanas un  apbūves noteikumi (turpmāk 

tekstā  –  Noteikumi) ir „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.” 

sastāvdaļa. 

2. Noteikumi ir pielietojami kopā ar Daugavpils novada teritorijas plānojuma 

Grafisko daļu (turpmāk tekstā – Grafiskā daļa). 

3. Noteikumi attiecas uz visu Daugavpils novada administratīvo teritoriju un to 

prasības ir saistošas visām  fiziskajām  un  juridiskajām  personām  –  zemes  

īpašniekiem,  lietotājiem un  nomniekiem,  veicot jebkādu nekustamā īpašuma 

izmantošanu, lokālplānojumu, tematisko plānojumu, detālplānojumu 

izstrādāšanu, zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, būvju projektēšanu, 

būvdarbus, restaurāciju, rekonstrukciju, renovāciju vai nojaukšanu. 

4. Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma izmantošanas kārtību - atļauto teritorijas 

izmantošanu un apbūvi saskaņā ar funkcionālo zonējumu, kuru attēlo Grafiskās 

daļas Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas kartes, aprobežojumus un 

prasības turpmākai plānošanai un būvniecībai Daugavpils novadā. 

5. Noteikumu 3.-5.sadaļas nosacījumi un prasības attiecas uz jebkuru zemesgabalu, 

lai kādā funkcionālajā zonā Daugavpils novada administratīvās teritorijas robežās 

tas atrastos. 

6. Noteikumu mērķis ir nodrošināt tādu nekustamā īpašuma izmantošanas kārtību, 

kas veicinātu Daugavpils novada teritorijas attīstības stratēģiskais mērķa 

sasniegšanu: „Panākt sabalansētu Daugavpils novada teritorijas attīstību, 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu dabas un kultūrvēsturisko vērtību 

saglabāšanu un prasmīgu izmantošanu”. 

7. Ja kādā citā spēkā esošajā  normatīvajā aktā ir noteiktas stingrākas 

prasības, nekā šajos Noteikumos, attiecīgajā teritorijā attiecīgajā gadījumā 

jāpiemēro šīs stingrākas prasības. 

8. Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas 

atsauces šajos Noteikumos, jāpiemēro aktuālās normatīvo aktu prasības. 

9. Ja kādā Noteikumu punktā pret kādu vairākās Noteikumu sadaļās izskatāmo 

darbību, objektu vai teritoriju noteiktas stingrākas prasības, attiecībā uz šo 

darbību, objektu vai teritoriju piemērojamas stingrākas prasības. 

10. Noteikumu nolūks nav dublēt augstāka juridiska spēka normatīvo aktu 

tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu.   

11. Noteikumu tekstā esošām atsaucēm uz citiem normatīvajiem aktiem un to 

prasībām ir informatīvs raksturs un tie neveido šo noteikumu saistošo daļu. 

12. Daugavpils novada dome nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar 

teritorijas plānojumu Daugavpils novada domē un novada pagastu pārvaldēs, 

interneta mājas lapā www.dnd.lv. 

 
 
 
 

 

http://www.dnd.lv/
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1.2.NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 

 
13. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 

13.1. Ainava - apkārtējās vides vizuāli uztveramā daļa, kas atspoguļo cilvēku 

darbības materiālās un garīgās attīstības gaitu ģeogrāfiski noteiktā 

teritorijā un kura sastāv no dažādiem savstarpējā mijiedarbībā esošiem 

elementiem 

13.2. Ainavisks ceļš - ceļš vai ceļa posms, kas šķērso ainaviski pievilcīgas 

teritorijas vai skatu punktus un pa kuru pārvietojoties vērojamas 

augstvērtīgas skatu perspektīvas uz Latgales reģonam unikālām un 

raksturīgām ainavām; 

13.3. Ainavu aizsardzība - darbība, kura ir vērsta uz lai aizsargātu un 

saglabātu reģionam raksturīgo dabisko un kultūrvēsturisko ainavas 

vērtību aizsardzību un saglabāšānu; 

13.4. Aizsprosts - hidrotehnisko būvju komplekss, kas nodrošina ūdens 

līmeņa pacelšanu ūdenstilpē vai ūdenstecē ar maksimālo līmeņu starpību 

divi metri un vairāk; 

13.5. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve – teritorijas izmantošanas 

veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu 

valsts aizsardzības un drošības iestāžu darbības nodrošināšanai, t.sk.  

soda izciešanas iestāžu, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības 

un glābšanas dienestu vajadzībām un  ugunsdzēsēju depo, kazarmu ēku 

un citu nepieciešamo ēku un būvju būvniecībai; 

13.6. Aizsargājamo ainavu apvidi – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas 

izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir aizsargāt un 

saglabāt raksturīgo ainavu un tos ainavas elementus, kas ir būtiski 

aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, 

Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un ainavas daudzveidībai, kā arī 

nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides 

saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu; 

13.7. Aizsargjoslas – noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda 

veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās 

iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un 

cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes; 

13.8. Aizsargjoslas   ap   aizsprostiem   nosaka,   lai   nodrošinātu   

aizsprostu   hidrotehnisko   būvju ekspluatāciju un drošumu, kā arī 

cilvēku drošību pie aizsprostiem; 

13.9. Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas 

kontrolmērietaisēm (gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbumi, 

grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbumi un atbalsta 

punkti, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkti u.tml.) 
nosaka, lai nodrošinātu šo mērietaišu ilgstošu saglabāšanos, aizsardzību 

un nepārtrauktas novērtēšanas iespējamību; 

13.10. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu 

izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku 

izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem 

vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 
nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju aizsardzību no šo 

objektu negatīvās ietekmes; 
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13.11. Aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām 

piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos; 

13.12. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6megapaskāliem, 

ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes 

kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes 

krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, 

krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes 

balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes 

uzpildes stacijām nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz 

cilvēkiem šo ietaišu un būvju avārijas gadījumā; 

13.13. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem tiek noteiktas ap valsts 

ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, kuriem apvidū ir 

ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs, lai nodrošinātu piekļuvi 

ģeodēziskā tīkla punktiem un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos, 

ģeodēziskā tīkla punktu ilgstošu saglabāšanu, stabilitāti un konstrukcijas 

nemainību;  

13.14. Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo 

teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos; 

13.15. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek 

noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un 

saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz 

nekustamiem kultūras pieminekļiem; 

13.16. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu meliorācijas būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību; 

13.17. Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem tiek noteiktas, 

lai nodrošinātu navigācijas tehnisko līdzekļu nepārtrauktu un efektīvu 

darbību Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajos ūdeņos un gaisa telpā; 

13.18. Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas 

produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, 

tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem 
nosaka, lai nodrošinātu ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas 

produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, 

krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu ekspluatāciju un 

drošību, kā arī samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un 

cilvēkiem šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā; 

13.19. Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko 

daudzveidību un stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares 

(pārejas) zonā; 

13.20. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nosaka, lai nodrošinātu 

ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu 

piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā 

ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk kā uz 25 gadiem); 

13.21. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu 

stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem 

valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem nosaka, lai 

nodrošinātu novērojumu precizitāti un nepārtrauktību; 

13.22. Aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 20 

kilovatiem, nosaka, lai nodrošinātu cilvēku un vēja elektrostaciju 

tuvumā esošo objektu drošību vēja elektrostaciju ekspluatācijas laikā un 

iespējamo avāriju gadījumā; 
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13.23. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas 

produktus, bīstamas ķīmiskās vielas  vai  produktus  apjomos,  kas  

pārsniedz  10  cisternas  vai  vagonus  vienā  dzelzceļa  sastāvā, 

nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem avārijas 

gadījumā; 

13.24. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem un to infrastruktūras 

būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu un to 

infrastruktūras būvju maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu 

faktoru nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta 

elektronisko sakaru tīklu droša ekspluatācija, radīti zaudējumi 

tautsaimniecībai un valstij; 

13.25. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai 

samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, 

nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī 

izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu 

rekonstrukcijai; 

13.26. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, 

lai nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un 

drošību; 

13.27. Aizsargjoslas gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 

milimetru un lielāks, nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo 

ietekmi uz cilvēkiem šo siltumvadu avārijas gadījumā; 

13.28. Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem 

tīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu 

elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību; 

13.29. Amatierzveja — makšķerēšana un zemūdens medības — rekreācijas 

vai sporta nolūkā veikta darbība, lai ar makšķerēšanas rīkiem iegūtu 

zivis bez tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū;  

13.30. Apbūve – teritorijā izvietotu vai plānotu ēku, būvju, 

inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtojuma kopums, kur 

primārais elements ir ēkas un būves; 

13.31. Apbūves blīvums ir apbūvētās teritorijas (visu ēku apbūves laukuma 

summas) attiecība pret visas zemes vienības platību. To izsaka procentos 

un aprēķina pēc formulas:  

L 

A = ------- x 100 %, 

Z 

kur: 

A – apbūves blīvums, 

L – visu ēku apbūves laukumu summa, 

Z – zemes vienības platība; 

 

13.32. Apbūves intensitāti nosaka procentos (%) kā ēku virszemes stāvu 

platības summas attiecību pret zemes vienības platību un aprēķina pēc 

formulas: 

S 

I = ---------x 100 %, 

Z 

kur: 

I – apbūves intensitāte, 
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S – visu ēku virszemes stāvu platību summa  (m
2
), 

Z - zemes vienības platība; 

 

13.33. Apbūves parametri – skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves 

izvietojumu un apjomu noteiktā teritorijā - kvartālā, zemes vienībā 

u.tml. Pašvaldību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 

reglamentētie apbūves parametri ir apbūves blīvums, apbūves 

intensitāte, apbūves laukums, brīvā zaļā teritorija; 

13.34. Apdzīvotā vieta - teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie 

priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss; 

13.35. Apkaime - noteikta lieluma apdzīvota vide ar savu pakalpojumu klāstu, 

robežām, identitāti un raksturu, kas izriet no apbūves veida, ainavas un 

iedzīvotāju kopības izjūtas ; 

13.36. Applūstošā teritorija - ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daļa, 

kura palos vai plūdos pilnīgi vai daļēji applūst un kuras platums 

ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības nolūkos tiek noteikts vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.panta 

sestajā daļā noteiktajai metodikai; 

13.37. Apstādījumi – iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas tādas 

kā, parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi u.tml.. 

Apzstādījumi var ietvert arī funkcionāli saistītas ēkas, būves un ārtelpas 

elementus; 

13.38. Ārtelpas elementi - dekoratīvas būves, instalācijas, iekārtas un dizaina 

priekšmeti, kas izvietoti ārpus ēkām un paredzēti labiekārtojumam un 

teritorijas funkciju un  organizācijas uzlabošanai (skulptūras, strūklakas, 

apgaismojuma laternas, nožogojumi, rotaļu laukumi, reklāmas, 

informācijas zīmes u.tml.);  

13.39. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana – materiālu un produkcijas 

uzglabāšanas veids brīvā dabā vai būvju platībās, kas nav iekļautas ēkās 

(izņemot transportlīdzekļu novietni);  

13.40. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve – 

teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai 

to daļas izmantošanu atkritumu apsaimniekošanai un pārstrādei, ietverot 

deponēšanas laukumu ierīkošanu, atkritumu apglabāšanas poligonu 

izveidi un apsaimniekošanu, noliktavu u.c. nepieciešamo ēku 

būvniecību, utt.; 

13.41. Atkritumu savākšanas laukums – teritorija, kas paredzēta un atbilstoši 

izbūvēta sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai, specializētu vai 

lielgabarīta sadzīves atkritumu savākšanai un kalpo kā šo atkritumu 

savākšanas vieta;  

13.42. Atļautā izmantošana – teritorijas izmantošana, apbūve, saimnieciskā 

darbība, būvju, ēku un zemes izmantošana, kas atbilst  teritorijas 

plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajam; 

13.43. Atmežošana — personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā 

zemes lietošanas veidā; 

13.44. Atpūtas māja (brīvdienu māja) - lauku tūrismā izmantojama māja vai 

kotedža, kas iekārtota tikai tūristu uzņemšanai. Parasti atpūtas māja 

atrodas ezera vai upes tuvumā un ir ar labiekārtotu viesistabu, 
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guļamistabu, virtuvi un sanitāro mezglu. Par kārtību un tīrību tajās savā 

uzturēšanās laikā viesis rūpējas pats; 

13.45. Attīstības programma — vidēja termiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un 

pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības 

stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai;  

13.46. Augsne — virsējais irdenais zemes garozas slānis, kas veidojies 

atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska 

auglība; 

13.47. Autonovietne - teritorija, ēka, būve vai būves daļa, kurā ietilpst 

autostāvvietas, piebrauktuves un vertikālās komunikācijas automašīnu 

novietošanai; 

13.48. Autostāvvieta - viena transportlīdzekļa novietošanai paredzēts un šim 

nolūkam iekārtots laukums autonovietnē;  

13.49. Autoservisa uzņēmums - teritorija vai būve, kas tiek izmantota 

mehānisko transporta līdzekļu apkopei un remontam, kā arī eļļu, 

smērvielu, antifrīzu, riepu, akumulatoru un rezerves daļu tirdzniecībai; 

13.50. Bieži sastopamie derīgie izrakteņi — Latvijas teritorijā izplatīti un 

pietiekamā daudzumā esoši derīgie izrakteņi. Saskaņā ar pielikumu 

likumam Par zemes dzīlēm tie ir māls, smilts, smilts-grants, irdenie 

saldūdens kaļķieži, kūdras iegulas (līdz 5 hektāru platībā vienam 

īpašniekam piederoša īpašuma robežās), smilšmāls, mālsmilts, aleirīts; 

13.51. Biroju ēku apbūve -  teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, 

ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu nekomerciālu vai 

komerciālu uzņēmumu un organizāciju iestāžu, t.sk.  banku, 

diplomātisko dienestu, konferenču un kongresu centru, pašvaldības 

iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, tiesu namu, sakaru nodaļu, radiostaciju 

un televīzijas centru – studiju u.c.  darbības nodrošināšanai un 

nepieciešamo biroju ēku apbūvei; 

13.52. Brīvā zaļā teritorija ir zemes vienības neapbūvētā platība. To aprēķina 

pēc formulas: 

B =  (Z - L1 - L2 - L3)  

kur: 

B – brīvā zaļā teritorija 

Z  - zemes vienības platība 

L1- visu ēku apbūves laukumu summa  

L2 - piebraucamo ceļu aizņemtā platība  

L3 - autostāvvietu aizņemtā platība; 

 

13.53. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (b) raksturo brīvo zaļo teritoriju (B). 

To nosaka procentos (%) kā brīvās zaļās teritorijas attiecību pret visu 

apbūvēto teritoriju summu un aprēķina pēc formulas: 

B 

b = ---------x 100 %, 

Z 

kur:  

b - brīvās zaļās teritorijas rādītājs 

B – brīvā zaļā teritorija 

Z  - zemes vienības platība; 
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13.54. Buferzonas ap mikroliegumiem - platības, kurās nosaka saimnieciskās 

darbības ierobežojumus, lai mazinātu intensīvās saimnieciskās darbības 

ietekmi uz īpaši aizsargājamu putnu sugu mikroliegumiem dažām putnu 

sugām; 

13.55. Būtisks piesārņojums - valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas 

kaitīgas vielas koncentrācija gaisā,  augsnē  vai  ūdenī,  kā  arī  skaņas  

līmenis,  ko  nav  atļauts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā; 

13.56. Būvatļauja - Ministru kabineta noteikumos Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteiki” (01.04.1997.) paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas 

apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus;  

13.57. Būvdarbi — būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti 

būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana;  

13.58. Būvdarbu uzsākšana - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā 

pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu 

žurnālā;Būve — būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, 

kam ir noteikta funkcija;  

13.59. Būves konservācija - pasākumi būvē, kas novērš tās konstrukciju 

bojāšanos, sabrukumu vai nonākšanu cilvēku veselībai, dzīvībai vai 

videi bīstamā stāvoklī; 

13.60. Būves mets - brīvas formas pirmsprojekta materiāls, kas uzskatāmi 

ilustrē būvniecības ieceri; 

13.61. Būve  mājlopiem  -  saimniecības  ēka  (kūts)  mājlopu  un/vai  
mājputnu izmitināšanai. Ja tiek turētas 5 un vairāk dzīvnieku 
vienības (liellopi, zirgi, cūkas u.c.) jābūt izbūvētai kūtsmēslu 
glabātuvei un vircas krātuvei; 

13.62. Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā 

notiek būvdarbi; 

13.63. Būvlaide - nosacīta līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas 

sarkano līniju, un tuvāko virszemes būvi. Lauku apvidos būvlaidi nosaka 

kā minimālo attālumu no autoceļa aizsargjoslas;Būvniecība — visu 

veidu būvju projektēšana un būvdarbi;  

13.64. Būvnormatīvi - visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un 

noteikumu kopums, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, 

kā arī skaidro būvniecības terminoloģiju;Būvobjekts - jaunbūve, 

renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju 

kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo 

teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām; 

13.65. Būvprojekts — būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo 

dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums;  

13.66. Būvvalde - pašvaldības institūcija, kas pārzina, kā arī kontrolē 

būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā;  

13.67. Ciema robeža – līdz lokālplānojuma par Daugavpils novada apdzīvoto 

vietu statusa precizēšanu apstiprināšanas spēkā ir to ciemu robežas, 

kuriem robeža bija noteikta Daugavpils novada teritorijas pagastu 

teritorijas plānojumos, ņemot vērā šo robežu korekcijas, kuras apstiprina 

novada teritorijas plānojums.  Ja pēc tā, kad tiek apstiprināts 

lokālplānojums par Daugavpils novada apdzīvoto vietu statusa 

precizēšanu, kādai no novada teritorijas plānojumā ar L-2 apzīmētajai 

vēsturiski blīvi apdzīvotajai teritorijai paliek ciema statuss, par šāda 
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ciema robežu tiek uzskatīta šajā konkrētajā teritorijā esošā L-2 

apakšzonas areāla robeža. 

13.68. Cokolstāvs - ēkas stāvs, kas attiecībā pret vidējo zemes virsas atzīmi 

iedziļināts zemē ne vairāk par pusi tā telpu augstuma; 

13.69. Dabas liegumi – cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē 

pārveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas ietver īpaši 

aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši 

aizsargājamos biotopus; 

13.70. Dabas parki - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas pārstāv noteikta 

apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas 

sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai; 

13.71. Dabas pieminekļi - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, atsevišķi, 

savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, 

alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas 

retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska 

vērtība; 

13.72. Dabiska ainava ir cilvēka neietekmēta vai maz ietekmēta ainava; 

13.73. Dambis - hidrotehniska būve, ko ierīko, lai regulētu ūdens straumi 

gultnē vai aizsargātu teritoriju pret applūšanu; 

13.74. Dārza māja -  vienstāva ēka, kas apbūves laukums nav lielāks par 25 

m
2
, un kas paredzēta tikai sezonas rakstura apdzīvošanai un atrodas 

ārpus pastāvīgās dzīves vietas; 
13.75. Daudzdzīvokļu māja – dzīvojamā ēka, kurā ir trīs un vairāk dzīvokļi, 

kas pieejami no kopīgas ieejas; 
13.76. Daudzdzīvokļu māju apbūve - teritorijas izmantošanas veids, kas 

ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvei, t.sk  apartamentu tipa 

dzīvojamo māju un dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju un 

sociālās aprūpes objektu apbūvei, pagalmu ierīkošanai un nepieciešamo 

palīgēku un būvju izvietošanai; 

13.77. Daudzfunkcionāla, kompleksa apbūve – teritorijas izmantošanas 

veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu 

dažādu publisku un/vai citu apbūves izmantošanas veidu objektu vai 

iestāžu izvietošanai, t.sk. daudzfunkcionālu ēku būvniecībai, bet 

saglabājot publisko funkciju pārsvaru pār citiem izmantošanas veidiem; 

13.78. Daudzstāvu apbūve - četru un vairāk stāvu apbūve; 

13.79. Degvielas uzpildes stacija (DUS)  - izmantošana, kas ietver 

degvielas, eļļas un smērvielu  pārdošanu,  kā  arī  

mazumtirdzniecības un  pakalpojumu  objektu  un automašīnu 

mazgāšanu kā palīgizmantošanas; 
13.80. Derīgie izrakteņi — neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi 

(arī pazemes ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un 

ekonomiski izdevīga; 

13.81. Derīgo izrakteņu ieguve – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver 

zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu derīgo izrakteņu 

ieguvei, ieguves rūpniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai un 

nepieciešamās apbūves izvietošanai, ietverot karjeru ierīkošanu un 

renovāciju, ieguves rūpniecības vai iežieguves būvju būvniecību (kurām 

nav ēku pazīmju), noliktavu u.c. nepieciešamo ēku būvniecību, utt.; 

13.82. Detālplānojums — detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas 

plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību 
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izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību 

robežas un aprobežojumus;  

13.83. Drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un 

cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju 

gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību. 

13.84. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve - teritorijas izmantošanas veids, kas 

ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu veterināro 

iestāžu darbības nodrošināšanai veterinārās prakses nolūkiem, 

mājdzīvnieku (mājlopu, suņu, kaķu, putnu u.c.) aprūpei nepieciešamo 

ēku būvniecībai un var ietvert veterināro slimnīcu, konsultāciju un citu 

stacionāru  iestādi līdzīgiem nolūkiem, kā arī mājdzīvnieku viesnīcu, 

dzīvnieku patversmi vai citu līdzīgu ar dzīvnieku aprūpi saistītu iestādi, 

bet neietver mājdzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku turēšanai un/vai 

audzēšanai paredzēto ēku un būvju izvietošanu; 

13.85. Dzīvnieku novietne – lauksaimniecības dzīvnieku mītne, kas ietver 

nepieciešamās palīgtelpas un palīgbūves;   

13.86. Dzīvnieku vienība – pieņemts apzīmējums, nosacīts dzīvnieks, kas 

gadā saražo 100 kg slāpekļa kūtsmēslos to glabāšanas laikā. Viena 

dzīvnieku vienība nosacīti atbilst 1,2 govīm, 10 cūkām, 14 aitām, 100 

vistām utt.; 

13.87. Dvīņu māja - divas bloķētas identiskas viena dzīvokļa dzīvojamās 

mājas, kas var atrasties gan vienā zemes vienībā, gan katra savā zemes 

vienībā ar kopīgo kapitālo sienu uz šo zemes vienību robežas; 

13.88. Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta līnijām, gar 

elektronisko sakaru tīkliem un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap 

objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību un tās  

galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu 

efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas; 

13.89. Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām 

un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un 

krātuvju ekspluatāciju; 

13.90. Ekspluatācijas aizsargjoslas gar siltumtīkliem, to iekārtām un 

būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju 

ekspluatāciju un drošību; 

13.91. Energoapgādes uzņēmumu apbūve - teritorijas izmantošanas veids, 

kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu enerģijas 

ražošanai un energoapgādes uzņēmumu darbībai, t.sk. vēja 

elektrostaciju, termoelektrostaciju, hidroelektrostaciju, koģenerācijas 

staciju, vēja elektrostaciju parku būvniecībai u.tml.. 

13.92. Funkcionālais zonējums — teritorijas iedalījums zonās, kurām ir 

atšķirīgas prasības atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei;  

13.93. Gaisvadu līnijas ass - nosacīta līnija, kas iet caur gaisvadu līnijas balstu 

konstrukciju viduspunktiem; 

13.94. Gājēju iela - ielas posms vai iela, kas prioritāri paredzēta un 

labiekārtota gājēju satiksmei, ar ierobežotu vai slēgtu transporta kustību;  

13.95. Galvenā būve - būve, kas attiecīgajā zemes vienībā paredzēta atļautajai 

izmantošanai, atbilstoši teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai 

detālplānojumā noteiktajam izmantošanas veidam; 
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13.96. Galvenā izmantošana - teritorijas plānojumā noteikts teritorijas 

izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā un tās 

īstenošana iespējama nosacījumiem  jebkurā zemes vienībā attiecīgās 

funkcionālās zonas robežās; 

13.97. Galvenais autoceļš – valsts autoceļš, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar 

citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu — ar 

pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;  

13.98. Grodu aka — ar grodiem nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes 

ūdeņu uztveršanai; 
13.99. Gāzes uzpildes stacija (GUS)  -  izmantošana, kas ietver gāzes, 

eļļas un smērvielu pārdošanu, kā  arī  mazumtirdzniecības un  
pakalpojumu objektus  kā palīgizmantošanas; 

13.100. Iedibināta apbūve - noteiktā teritorijā esošs apbūves tips ar savu 

apbūves raksturu, būvju apjomu, izmēru un proporciju sistēmu, formu, 

arhitektūru un pielietotajiem materiāliem;  

13.101. Iedibinātā būvlaide – ielas frontāla līnija, ko veido esošā apbūve, ja 

attiecīgā kvartāla robežās vismaz 50% ēku atrodas uz šīs līnijas; 

13.102. Iedibināts stāvu skaits - stāvu skaits, kāds ir vismaz 50% no kvartālā 

esošām ēkām;  

13.103. Iekšpagalms - laukums, ko pilnībā vai daļēji pa perimetru norobežo 

ēkas vai to daļas; 

13.104. Iepriekšējā apbūve - likumīgi uzbūvētas būves vai ēkas (vai to pamati), 

kuras konstatējamas dabā; 

13.105. Ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk arī — ietekmes 

novērtējums) — procedūra, kas veicama likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” noteiktajā kārtībā, lai novērtētu paredzētās darbības vai 

plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un 

izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai 

samazināšanai vai aizliegtu paredzētās darbības uzsākšanu normatīvajos 

aktos noteikto prasību pārkāpumu gadījumos; 

13.106. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija — ilgtermiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona vai vietējās 

pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un 

telpiskās attīstības perspektīva; Industriālais (tehnoloģiskais) parks - 

teritorija, kas sagatavota uzņēmējdarbības attīstībai ar izbūvētu 

infrastruktūru, ražošanas telpām un atbilstošiem pakalpojumiem, lai pēc 

iespējas īsākā laikā būtu iespējams uzsākt ražošanu;  

13.107. Inženierbūves  -  būves,  kurām  nav  ēku  pazīmju,  tādas  kā  sliežu  

ceļi, autoceļi un ielas, tilti un estakādes, inženiertīkli, cauruļvadi, sakaru 

un elektropārvades līnijas, dambji u.tml.; 

13.108. Inženierkomunikācijas – tīkli, ierīces, aprīkojums vai to kopums, kas 

paredzēts teritorijas vai atsevišķu objektu apgādei ar izejvielām, 

sakariem, energoresursiem un citiem resursiem, tai skaitā gāzes apgādes, 

siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, meliorācijas būves un 

ierīces, atkritumu cauruļvadu, elektronisko sakaru tīklu, elektroapgādes 

līnijas un iekārtas;  

13.109. Inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti – virszemes, pazemes 

un zemūdens inženierkomunikācijas (ūdensapgādes,   kanalizācijas,   

elektroapgādes,   gāzes apgādes, siltumapgādes, drenāžas, sakaru u.tml. 

līnijas un iekārtas) un citi tīkli, inženierbūves, kā arī citas būves, kas 
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paredzētas teritorijas un apbūves apgādei ar izejvielām, sakariem 

energoresursiem un citiem resursiem; 

13.110. Inženiertehniskā  infrastruktūra – teritorijas izmantošanas veids, kas 

ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu virszemes, 

pazemes un zemūdens inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, 

siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.) un citu būvju izvietošanai, kas 

paredzētas apbūves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un 

citiem resursiem, ietverot  ūdensapgādes sistēmu, elektroapgādes un 

telekomunikāciju sistēmu, siltumapgādes, gāzes apgādes sistēmu un 

naftas produktu cauruļvadu būvniecību; 

13.111. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana – inženiertehnisko 

pasākumu komplekss, ko veic, lai būvniecībai paredzētajā teritorijā būtu 

iespējams veikt būvniecību;  

13.112. Inženiertīkls – tīklu, aprīkojumu, iekārtu, ierīču un būvju kopums, kas 

paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, 

ūdens un citu resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai 

vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem; 

13.113. Inženiertīklu pievads - ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens 

un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) 

virszemes cauruļvadu, kabeļu (vadu) un tā tehnisko ietaišu kopuma no 

sadales tīkla līdz ēkas ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei; 

13.114. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve - teritorijas izmantošanas veids, 

kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošana jebkura 

līmeņa izglītības iestāžu darbībai (pirmskolas aprūpes un izglītības 

pakalpojumu, pamata un vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, 

speciālās, interešu izglītības, augstākās , pieaugušo un tālākizglītības 

iestāžu) un/ vai zinātniskās pētniecības iestāžu darbībai, t.sk. zinātniski 

pētnieciskie institūti, meteoroloģiskās stacijas, utt.; 

13.115. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - ģeogrāfiski noteiktas platības, 

kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas 

un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un 

apsaimniekotas nolūkā: 1) aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību 

(retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, 

savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un 

ģeomorfoloģiskos veidojumus utt.); 2) nodrošināt zinātniskos pētījumus 

un vides pārraudzību; 3) saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un 

audzināšanai nozīmīgas teritorijas; 

13.116. Īslaicīgas lietošanas būve - būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks 

par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām; 

13.117. Jaunatnes tūristu mītne jeb hostelis - tūristu izmitināšanas un 

apkalpošanas mītne ar ierobežotu pakalpojumu veidu; 

13.118. Jaunbūve - būve, kurai līdz tās nodošanai ekspluatācijā atbilstoši 

būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām izbūvēts vismaz nulles 

cikls; 

13.119. Kabeļu līnijas ass - nosacīta līnija, kas iet caur katra kabeļa diametra 

viduspunktu;  

13.120. Kadastrālā uzmērīšana - zemes vienības un zemes vienības daļas 

robežu, būves un telpu grupas kontūras noteikšana, raksturojošo datu 

iegūšana apvidū un kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana; 
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13.121. Kempings – teritorija, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu 

mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu 

izvietošanai, un ir paredzēta klientu izmitināšanai; 

13.122. Koģenerācijas elektrostacija - tehnoloģisku iekārtu, būvju un 

infrastruktūras kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un 

siltumenerģijas ražošanai. Koģenerācijas elektrostacija sastāv no vienas 

vai vairākām koģenerācijas iekārtām, kuru darbības nodrošināšanai tiek 

izmantotas palīgiekārtas un ražošanā izmantojamo energoresursu 

padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un 

siltumenerģijas nodošanas un citas infrastruktūras. Koģenerācijas 

elektrostacijā var būt uzstādītas iekārtas, ko izmanto tikai 

siltumenerģijas ražošanai (piemēram, ūdenssildāmie katli, tvaika katli) 

vai tikai elektroenerģijas ražošanai. Koģenerācijas iekārtas, kuras 

izvietotas vienā adresē, ir uzskatāmas par vienu koģenerācijas 

elektrostaciju; 

13.123. Koģenerācijas iekārta - iekārta vai iekārtu kopums, kas paredzēts 

vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai vienotā 

tehnoloģiskajā procesā. Koģenerācijas iekārtā neietilpst iekārtas, ko 

izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai vai tikai elektroenerģijas 

ražošanai; 

13.124. Kompleksa teritorijas apbūve - funkcionāli saistīta esoša vai plānota 

apbūve ar izbūvētu vai izplānotu vienotu ielu un ceļu tīklu un 

inženierkomunikācijām. 

13.125. Komerciālā zveja - rūpnieciskā zveja, kurā zvejniekam ir tiesības 

izmantot zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas 

apjomu), kas pārsniedz attiecīgos rūpnieciskās zvejas noteikumos 

pašpatēriņa zvejai noteikto ierobežojumu, ar tiesībām zvejā iegūtās zivis 

pārdot vai piedāvāt tirgū;  

13.126. Komerciestāde - ēka vai būve, kas paredzēta banku, apdrošināšanas 

sabiedrību, viesnīcu, moteļu, biroju, tirdzniecības un pakalpojumu 

objektu, gadatirgu, izstāžu, kongresu un konferenču centru, kā arī citu 

komerciāla rakstura iestāžu izvietošanai, bet neietver ražošanu un 

vairumtirdzniecību; 

13.127. Krastmala - teritorijas ūdensobjektu krastā un tā tuvumā, kur ir svarīgi 

nodrošināt publisku piekļuvi, publiskas funkcijas;  

13.128. Kultūrainava ir cilvēka saimnieciskās darbības un dabas procesu 

mijiedarbībā veidojusies ainava, kura satur cilvēku veidotas vēsturiskās 

struktūras vai atsevišķu telpisko elementu kopu, kas ir vismaz 70 gadus 

veci; 

13.129. Kultūras iestāžu apbūve – teritorijas izmantošanas veids , kas ietver 

zemes, ēkas vai būves izmantošanu mākslas, izklaides un atpūtas iestāžu 

darbības nodrošināšanai, t.sk. mūzikas, deju un citu plašizklaides 

pasākumu ēku, teātru, koncertzāļu, apjumtu vasaras estrāžu,  kultūras 

namu, cirka ēku,  muzeju, arhīvu un bibliotēku  ēku, mēdiju centru vai 

līdzīgas iestādes būvniecībai, kā arī  atrakciju un atpūtas parka, vai  

zooloģiskā un botānisko dārza ierīkošanai un darbības nodrošināšanai; 

13.130. Kultūrvēsturiski nozīmīga apbūve – valsts aizsargājamie arhitektūras 

kultūras pieminekļi, pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti un  

apbūve ar autentisku fasādes materiālu (koks, akmens) un elementiem 

(piem., kokgriezumiem); 
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13.131. Kvartāls – apbūvēta pilsētas vai ciema teritorija, ko pa perimetru 

norobežo ielas, īpašuma robežas, meži, ūdeņi, vai kādi citi dabiski 

šķēršļi, ja nav izveidojusies ielu struktūra;  

13.132. Labiekārtota publiskā ārtelpa - teritorijas izmantošanas veids, kas 

ietver  publiski pieejamus un labiekārtotus parkus, mežaparkus, 

kapsētas, pludmales laukumus un pagalmus kā cilvēku pulcēšanās 

(satikšanās) vietas, kas var ietvert apstādījumus un labiekārtojuma 

infrastruktūru iedzīvotāju atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu 

nolūkam, t.sk. nedzīvojamo ēku un būvju būvniecību publiskās ārtelpas 

funkciju nodrošināšanai; 

13.133. Lauksaimniecība — tautsaimniecības nozare, kura nodrošina 

lauksaimniecības produktu ražošanu un ar to saistīto pakalpojumu 

sniegšanu; 

13.134. Lauksaimniecības dzīvnieki – par tādiem nosacīti saukti visi dzīvnieki 

(t.sk.putni un eksotiskie dzīvnieki), ko audzē ienākuma gūšanai vai citos 

lauksaimnieciska rakstura nolūkos; 

13.135. Lauksaimniecības produkcija - augu vai dzīvnieku valsts produkcija, 

ko patērē sākotnējā veidā vai pēc pirmapstrādes, pārdod nepārstrādātā 

veidā vai izmanto kā izejvielu pārtikas produktu un citu izstrādājumu 

ražošanā; 

13.136. Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde -  augu un dzīvnieku 

valsts sākotnējās produkcijas sagatavošana līdz realizācijai 

nepieciešamām kvalitātes prasībām, nemainot mehānisko struktūru un 

ķīmiskās īpašības; 

13.137. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs -  fiziskā vai juridiskā 

persona, kas ražo lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi; 

13.138. Lauksaimnieciska izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas 

ietver zemes, ēkas un citas būves izmantošanu galvenokārt  

lauksaimnieciskai darbībai, kas ietver augkopību, dārzeņkopību, 

dārzkopību, lopkopību, lauksaimniecībai alternatīvos saimniekošanas 

veidus (dīķsaimniecība, zivsaimniecība, zvejniecība, sēņu audzēšana 

u.c.), kā arī specializēto lopkopības kompleksu, dārzniecību un 

siltumnīcu kompleksu  u.c. nedzīvojamo ēku un būvju būvniecībai 

lauksaimnieciskās izmantošanas funkciju nodrošināšanai; 

13.139. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – teritorijas 

izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas 

izmantošanu, lauksaimnieciskai ražošanai un pārtikas rūpniecībai, 

ietverot pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu, kā arī 

lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas noliktavu utt. darbības 

nodrošināšanai un nepieciešamās apbūves izvietošanai; 

13.140. Lauku tūrisms - tūrisma veids, kura mērķis ir, balstoties uz vietējiem 

sociāliem, kultūras un dabas resursiem, piedāvāt tūristiem iespēju 

atpūsties vai izmantot tūristu mītnes lauku teritorijā; 

13.141. Laukums – atklāta izbūves teritorija publiskajā ārtelpā, ko izmanto 

sabiedriskiem nolūkiem un ko plānā norobežo sarkanās līnijas, apbūve 

vai apstādījumi, bet laukuma telpisko robežu veido apbūve vai 

apstādījumi ārpus laukuma robežām;  

13.142. Loģistika - darbību kopums, kas vērsts uz materiālu un/vai informācijas 

plūsmu apstrādi un pārveidošanu; 
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13.143. Lokālais ainavu plāns  –  tematiskais plānošanas dokuments vai  

detālplānojuma sadaļa,  kas atspoguļo konkrētas ainavas veidošanās 

vēsturi un uzbūvi, dabas un kultūras mantojuma vērtības, nosaka 

turpmākās attīstības iespējas un īpašos nosacījumus. Plāns izstrādājams 

pēc būvvaldes pieprasījuma, zemes īpašnieku vai lietotāju iniciatīvas 

konkrētām vietām īpašo ainavu telpu robežās vai ārpus tām, 

perspektīvajiem demonstrāciju objektiem u.c., lai realizētu konkrētās 

ainavas pārvaldības mērķus (tas var būt detālplānojumu sadaļa).Tas 

ietver vadlīnijas un  ir telpiskais satvars dažādu lēmumu pieņemšanai 

konkrētajās situācijās, saskaņojot iecerētās/plānotās saimnieciskās 

darbības, zemes izmantošanu utt. ar konkrētās ainavas dabas un kultūras 

mantojuma  vērtību  aizsardzību,  un  vispārējos  nosacījumus  ar  

konkrētās  ainavas  telpiskās struktūras nosacītajām iespējām, tādējādi 

radot priekšnoteikumus ainavas ilgtspējīgai attīstībai; 

13.144. Lokālplānojums — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas 

administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku 

teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas 

plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai;  

13.145. Maģistrālā inženierkomunikācija - izmantošana, kas ietver valsts vai 

pašvaldības inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) maģistrālos 

tīklus, arī maģistrālo transportvadu un līdzīgu būvi, kas nepieciešama 

teritorijas un apbūves apgādei ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem 

un citiem resursiem, kā arī slēgtu notekūdeņu novadīšanu; 

13.146. Makšķernieku mītne - izmitināšanas un apkalpošanas iestāde vietās, 

kur atļauta makšķerēšana. Makšķernieku mītnē tiek nodrošināta 

izmitināšana, makšķerēšanas inventāra noma, ir sanitāri tehniskais 

aprīkojums un pavards ēdienu gatavošanai; 

13.147. Mansarda stāvs – starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, 

ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs (telpas ar 

iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas mērķis; 

13.148. Mazēka - vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m
2
; 

13.149. Mazstāvu apbūve –apbūve, kas zemāka par četriem stāviem; 

13.150. Mājsaimniecība – sociāla vienība jeb vienā mājoklī dzīvojošo cilvēku 

kopums, kas kopīgi risina dažādus sadzīves jautājumus; 

13.151. Meliorācijas sistēma - specializētu būvju un ierīču kopums zemes 

ūdens režīma regulēšanai; 

13.152. Meža pudurs - mežaudzes, kas ir mazākas par hektāru un kuras atrodas 

500 metru un lielākā attālumā no cita meža nogabala, kas lielāks par 

hektāru; 

13.153. Meža zeme - zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras 

objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un 

tam piegulošie purvi;  

13.154. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām tiek noteiktas, lai nodrošinātu pilsētu 

iedzīvotājiem atpūtai un veselības  uzlabošanai  nepieciešamos  

apstākļus,  kā  arī  lai  samazinātu  vai  kompensētu  pilsētu negatīvo 

ietekmi uz vidi; 

13.155. Mežs - ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās 

masas ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt 
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vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga 

projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības; 

13.156. Mežaparks - sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes meža teritorija, 

kurā ir labiekārtojuma elementi un kuru sabiedrība izmanto rekreācijai; 

13.157. Mežsaimnieciska izmantošana - teritorijas izmantošanas veids, kas 

ietver meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu un meža 

infrastruktūras ierīkošanu un izbūvi, mežā būvēti vai ierīkoti objekti 

meža apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī rekreācijai, 

un var ietvert arī savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanu, malkas meža, 

celulozes meža un lietaskoku,  ziemassvētku eglīšu un citu meža 

produktu audzēšanu un ciršanu; 

13.158. Mikroliegums — teritorija, ko nosaka, lai nodrošinātu īpaši 

aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no 

funkcionālajām zonām to nenodrošina; 

13.159. Motelis – uzņēmuma īpašumā vai nomā esoša viesu izmitināšanas un 

apkalpošanas mītne, kurā ir vismaz pieci numuri un kurā galvenokārt 

apkalpo autotūristus un mototūristus; 

13.160. Multifunkcionāls objekts - ēka vai būve, kurā ir apvienotas vairākas 

līdzvērtīgas funkcijas - sabiedriskā un darījuma funkcija ar 

sabiedriskajām, darījumu un pakalpojumu iestādēm un dzīvojamā 

funkcija ar īres vai privātiem dzīvokļiem; 

13.161. Navigācijas tehniskie līdzekļi - būves, iekārtas un konstrukcijas (bākas, 

stoderes u.c.) ar apgaismojumu vai bez apgaismojuma, kuras uzbūvētas 

(uzstādītas) uz zemes vai novietotas ūdenī kuģošanas un gaisa kuģu 

lidojumu drošības nodrošināšanai Latvijas valsts jurisdikcijā esošajos 

ūdeņos un gaisa telpā; 

13.162. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - Ministru kabinets nosaka 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un kārtību, kādā 

nosaka un maina nekustamā īpašuma lietošanas mērķus (sk. Ministru 

kabineta noteikumus Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” (20.06.2006.); 

13.163. Pagalms  -  zemes vienības daļa starp galveno būvi (ēku) un kādu no 

zemes vienības robežām (arī sarkano līniju) plānotās atļautās 

izmantošanās, kurās apbūve ir galvenais to izmantošanas veids; 

13.163.1. aizmugures pagalms - zemes vienības daļa starp zemes 

vienības sānpagalmiem no zeme vienības aizmugures robežas 

līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes 

sienai, 

13.163.2. priekšpagalms - zemes vienības daļa visā tā platumā no 

zemes vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai 

jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai, 

13.163.3. sānpagalms   -   zemes   vienības   daļa   no   priekšpagalma   

līdz aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas 

līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai. 

Ārējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar 

ielu; 
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13.164. Pagaidu būve - būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc 

pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā (par pagaidu būvēm netiek 

uzskatītas īslaicīgas lietošanas būves); 

13.165. Pagrabstāvs – ēkas stāvs (vai tās daļa), kas attiecībā pret plānoto zemes 

līmeni ir iedziļināts vairāk kā par pusi no stāva augstuma virs projektētā 

zemes virsmas vidējā līmeņa un esošās vai projektējamās ielas ass 

līmeni, ar nosacījumu, ka tā virszemes daļas augstums ir ne lielāks kā 

vienu metru starp pirmā stāva grīdas un projektētā zemes virsmas vidējā 

līmeņa, kā arī ielas ass līmeņu atzīmēm; 

13.166. Paliene - ielejas daļa, kas periodiski applūst un kurā ir palienei 

raksturīga veģetācija; 

13.167. Palīgēka - ēka (pirts, klēts, garāža, nojume, siltumnīca, ēka dārza 

inventāra, materiālu un sadzīves  priekšmetu  glabāšanai  u.tml.),  kura  

netiek  klasificēta  kā  dzīvojamā  ēka,  kurā  nav dzīvojamās  telpas 

(pastāvīgai  vai  sezonas  rakstura dzīvošanai)  un  kura  ir  funkcionāli  

piederīga dzīvojamai ēkai; 

13.168. Papildizmantošana - teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots 

funkcionālajā zonā noteiktajiem galvenajiem izmantošanas veidiem,  

t.sk.platības ziņā tā nevar aizņemt lielāko zemes vienības daļu 

(izņēmums – lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežosana) vai šīs 

funkcionālās zonas daļu vienkopus ar citām šajā vietā pārstāvētajām 

papildizmantošanām. Papildizmantošana papildina, uzlabo vai veicina 

galveno izmantošanu, netraucējot tai.  

13.169. Pašpatēriņa zveja — rūpnieciskā zveja, kurā zvejniekam ir tiesības 

izmantot ierobežotu zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, 

nozvejas apjomu), kas norādīts attiecīgos rūpnieciskās zvejas 

noteikumos, bez tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū; 

13.170. Pašvaldību un komersantu ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes 

nodalījuma joslas, kā arī māju ceļi ir attiecīgo pašvaldību, komersantu 

vai fizisko personu īpašums. Likuma „Par autoceļiem” izpratnē ar 

terminu "komersantu ceļi" saprotami arī ceļi, kas pieder uzņēmumiem 

(uzņēmējsabiedrībām) kā tiesību subjektiem, kā arī citām privāto tiesību 

juridiskajām personām; 

13.171. Patvaļīga būvniecība — būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai 

neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot Ministru kabineta 

noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.) paredzētos 

gadījumus;  

13.172. Peldvieta – atbilstoši normatīvo aktu prasībām labiekārtota vieta pie 

virszemes ūdensobjektiem, kas paredzēta peldēšanai; 

13.173. Perimetrāla apbūve - apbūves veids, kur kvartāla vai zemesgabala 

robežās ēkas ir cieši bloķētas gar visu ielas fronti, veidojot iekšējos 

pagalmus;  

13.174. Piebrauktuve (piebraucamais ceļš) ir zemes un būves vai tās daļas 

izmantošana transporta izvadīšanai uz vietējās nozīmes ielām, kas 

nodrošina piekļūšanu pie atsevišķiem zemesgabaliem, ēkām un ēku 

grupām kvartāla iekšienē. Piebrauktuve ietver teritoriju piebrauktuves 

sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar pilsētas (ciema) ielām, 

maģistrālēm un lielceļiem; 

13.175. Pierobeža - lai radītu tādus apstākļus, kas neļautu personām nelikumīgi 

jebkurā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem šķērsot ārējo robežu, kā arī 
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pārvietot mantas un preces pāri ārējai sauszemes robežai ārpus 

noteiktajām robežšķērsošanas vietām, un lai apkarotu pārrobežu 

noziedzību, Ministru kabinets gar ārējo sauszemes robežu nosaka 

pierobežu, ne šaurāku par 30 kilometriem, sākot no valsts robežas. 

Pierobežas sastāvdaļas ir pierobežas josla un valsts robežas josla; 

13.176. Pierobežas josla - lai nodrošinātu Latvijas Republikas teritorijas 

apsardzībai un robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos 

apstākļus, kā arī robežuzraudzību ārējai sauszemes robežai piegulošajā 

teritorijā, Ministru kabinets nosaka pierobežas joslu, ne platāku par 2 

kilometriem, sākot no valsts robežas. Pierobežas joslas sastāvdaļa ir 

valsts robežas josla; 

13.177. Pirts – telpa, telpu grupa vai būve, kas paredzēta cilvēka ķermeņa 

mazgāšanai ar vienlaicīgu vai pamīšus ūdens un karsta gaisa vai tvaika 

iedarbību un tā ir šīs telpas, telpu grupas vai būves dominējošā funkcija; 

13.178. Plānošanas un arhitektūras uzdevums - būvvaldes izsniegts 

dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas 

prasības zemesgabala plānojumam un apbūvei, kā arī 

inženierkomunikāciju izbūvei ārpus zemes gabala robežām; 

13.179. Pludmale –ūdensteces vai ūdenstilpes krasta teritorija starp ūdens 

līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija;  

13.180. Primāra (galvenā) izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir 

dominējošs funkcionālajā zonā un tās īstenošana iespējama jebkurā 

zemes vienībā attiecīgās funkcionālās zonas robežās; 

13.181. Publiska ēka vai būve – ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 % ēkas vai 

būves kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas 

nodrošināšanai; 

13.182. Publiskā telpa – sabiedrībai pieejamas telpas un teritorijas, gan 

komerciālas, gan nekomerciālas (publiskās pārvaldes iestādes, 

tirdzniecības, kultūras un sporta iestādes, lidostas, dzelzceļa stacijas 

u.tml.) ; 

13.183. Publiskā ārtelpa - sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido 

ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, 

pasāžas, promenādes un citas zemes platības, kas nodotas publiskai 

lietošanai, neatkarīgi no to īpašuma piederības;  

13.184. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma - teritorijas izmantošanas veids, 

kas ietver publiski pieejamas zaļumu teritorijas, parasti blīvi apdzīvotās 

vietās, kurām ir nepieciešama  kā piemēram dabiskas palieņu pļavas, 

pludmales un ūdensmalas bez apbūves, bet neietver nekādu ēku un 

būvju būvniecību vai teritorijas labiekārtojumu; 

13.185. Publiskā infrastruktūra — tautsaimniecības teritoriālās struktūras 

sastāvdaļa, ko veido tehniskā (transporta, sakaru, enerģētikas, 

ūdensapgādes un vides objekti) un sociālā (izglītības, zinātnes, veselības 

un sociālās aprūpes, valsts pārvaldes, sabiedrisko pakalpojumu, kultūras 

un rekreācijas objekti) infrastruktūra;  

13.186. Publiskiem mērķiem paredzēta teritorija - ielas, ceļi, laukumi, skvēri, 

rotaļu laukumi u.tml. teritorija; 

13.187. Purvi - ekosistēmas uz kūdras augsnēm, kurās koku augstums 

konkrētajā vietā nevar sasniegt vairāk par septiņiem metriem; 

13.188. Pussala - sauszemes daļa, kuru no trim pusēm apskalo ūdens  un no 

vienas puses tā ir savienota ar pārējo sauszemi; 
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13.189. Reģionālais autoceļš – valsts autoceļš, kas novadu administratīvos 

centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, 

vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā 

republikas pilsētas; 

13.190. Rekonstrukcija - būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās 

daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, 

nemainot apjomu; 

13.190.1. Vienkāršota rekonstrukcija - būves vai tās daļas funkcijas 

maiņa (lietošanas veida) bez pārbūves; 

13.191. Reliģisko organizāciju apbūve – teritorijas izmantošanas veids, kas 

ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu jebkuras 

reliģiskas kopienas nolūkiem, tostarp baznīcu un/vai citu kulta celtni, 

klosteri, u.tml., kā arī var ietvert reliģijas izglītības iestāžu apbūvi, 

reliģiskās organizācijas darbinieku dzīvojamo apbūvi, sociālo 

pakalpojumu ēku apbūvi; 

13.192. Renovācija - būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai 

atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai 

konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu 

ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju; 

13.192.1. Vienkāršota renovācija - būves vai tās daļas renovācija 

neskarot nesošās konstrukcijas, fasādes, koplietošanas telpas 

un koplietošanas komunikācijas);  

13.193. Restaurācija - būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz 

vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti; 

13.194. Rindu māja - trīs un vairāk lineāri bloķētas viendzīvokļa mājas, kas 

atrodas vienā kopīgā vai katra savā zemes vienībā;  

13.195. Robežšķērsošanas vieta - vieta uz valsts sauszemes robežas vai tās 

tuvumā, ostas, lidostas, lidlauka, dzelzceļa stacijas teritorijas daļa vai 

cita vieta vai telpa, kas paredzēta personām ārējās robežas šķērsošanai, 

kā arī mantu un preču pārvietošanai pāri ārējai robežai un kur 

kompetentās iestādes veic pārbaudes; 

13.196. Rūpnieciskā zveja - darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot rūpnieciskus 

zvejas rīkus; 

13.197. Rūpnieciskās ražošanas objekts  – ēka, būve vai to komplekss, kas 

iekārtots un aprīkots produkcijas ražošanai, montēšanai, pārstrādāšanai, 

remontēšanai, kā arī materiālu, iekārtu, preču, vielu un lietu glabāšanai, 

uzkrāšanai, komplektēšanai, iesaiņošanai un nosūtīšanai; 

13.198. Sabiedriski nozīmīga būve - ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes 

stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt 

cilvēkiem, ražošanas vai noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka 

par 1000 m
2
, tornis, kā arī tilts, ceļa pārvads, tunelis, ja tas ir garāks par 

100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve; 

13.199. Sala - sauszemes daļa, ko no visām pusēm pilnībā aptver ūdens un kas 

nav savienota ar citu sauszemi; 

13.200. Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas 

paaugstinātas sanitārās prasības. To galvenais uzdevums ir sanitāro 

prasību nodrošināšana; 

13.201. Sarkanā līnija - līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī 

inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Sauszeme
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Puse&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAdens
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normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās 

teritorijas un ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosaka vietējā 

pašvaldība; 

13.202. Savrupmāja - brīvstāvoša viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā māja; 

13.203. Savrupmāju apbūve – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, 

ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu brīvi stāvošu viena vai divu 

dzīvokļu dzīvojamo māju, t.sk. dvīņu māju apbūvei, pagalmu un dārzu 

ierīkošanai , kā arī nepieciešamo palīgēku un būvju izvietošanai; 

13.204. Sezonas rakstura būve - viegli uzstādāma un demontējama būve, kas 

paredzēta izmantošanai konkrētā sezonā, tai skaitā demontējama terase, 

nojume, paviljons, tirdzniecības kiosks vai kafejnīca; 

13.205. Skatu vietas (punkti) ir ainaviski augstvērtīgas un vērtīgas skatu vietas 

novadā, kurām raksturīgi vizuāli augstvērtīgi skatu vērsumi uz 

Nacionālas nozīmes un Latgalei unikālām ainavām. Skatu punkti novadā 

dalāmi ainaviski panorāmas tipa un tālu skatu punktos; 

13.206. Smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve - teritorijas izmantošanas 

veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu 

smagās rūpniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai un 

nepieciešamās apbūves izvietošanai, t.sk. enerģētiskās rūpniecības, 

metālapstrādes un mašīnbūves ražošanas, derīgo izrakteņu pārstrādes, 

gumijas rūpniecības, ādas, koksnes pārstrādes un celulozes ražošanas, 

būvmateriālu un sanitārtehnisko iekārtu ražošanas,  kā arī ķīmiskās 

rūpniecības uzņēmumu un industriālo un tehnoloģisko parku utt., 

ieskaitot darbības, kas var radīt būtisku piesārņojumu; 

13.207. Sociālo pakalpojumu iestāžu darbība - teritorijas izmantošanas veids, 

kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas nolūkiem, tostarp pansionāti, dienas 

centri, krīzes centri, patversmes, zupas virtuves, u.tml.; 

13.208. Sporta ēku un būvju apbūve – teritorijas izmantošanas veids , kas 

ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu sporta 

nodarbību, izklaides un atpūtas iestāžu darbības nodrošināšanai, t.sk. 

sporta pasākumu ēku (arēnas, sporta manēžas, sporta zāles, slēgtie 

peldbaseini, segtie sporta laukumi, utt.) un  sporta un atpūtas būvju 

(sporta laukumi (t.sk. golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu, 

tribīnes, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves, utt.) 

būvniecībai; 

13.209. Stacija - dzelzceļa infrastruktūras objektu kopums, kas aizņem noteiktu 

daļu no dzelzceļa zemes nodalījuma joslas un nodrošina dzelzceļa 

pārvadājumu operāciju veikšanu; 

13.210. Stāvs  -  ēkas  (būves) daļa  –  telpa  starp  telpas norobežojošām 

horizontālajām konstrukcijām vai horizontālo konstrukciju un jumta 

konstrukcijām; 

13.211. Tauvas josla - sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju 

vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem;  

13.212. Tehniskie noteikumi - konkrētai būvei, apbūvei, būvizstrādājumam vai 

būvdarbu procesam noteiktās tehniskās prasības;  

13.213. Tematiskais plānojums - teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kurā atbilstoši plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas 

saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, transporta infrastruktūra, 

veselības aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu izvietojums) vai 
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specifisku tematu (piemēram, inženiertīklu izvietojums, ainaviski 

vērtīgas teritorijas un riska teritorijas);  

13.214. Teritorijas izmantošanas veids - teritorijas atļautās izmantošanas 

klasifikatorā noteikti teritorijas izmantošanas veidi; 

13.215. Termināls - ēku un būvju komplekss, kura galvenā funkcija ir saistīta ar 

kravu pārkraušanas operāciju nodrošināšanu un pasažieru apkalpošanu;  

13.216. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve – teritorijas 

izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas 

izmantošanu mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu ierīkošanai 

vai būvniecībai, t.sk. veikalu, aptieku  un sabiedriskās ēdināšanas 

uzņēmumu darbībai, tirgus ierīkošanai un/vai tirgus paviljonu 

būvniecībai,  sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu  

būvniecībai (tirdzniecības kioski  un segtie tirdzniecības stendi), 

degvielas uzpildes staciju būvniecībai un automobīļu un motociklu 

apkopei un remontam, vai banku, viesnīcu, restorānu, bāru, kafejnīcu, 

izstāžu un konferenču, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu 

nodrošināšanai, bet neietver nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību; 

13.217. Transporta infrastruktūra - teritorijas izmantošanas veids, kas ietver 

zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu publiskā lietojumā 

esošu transporta būvju, inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas 

sistēmu un tehnisko līdzekļu izvietošanai un izbūvei, ietverot  sauszemes 

un gaisa transporta būvju, satiksmes un sakaru ēku, t.sk. garāžu un 

pasažieru staciju ēku, un ūdenstransporta infrastruktūras būvniecību; 

13.218. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – teritorijas izmantošanas veids, 

kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu 

izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, t.sk. izmitināšanu viesnīcās 

un līdzīgās apmešanās vietās (viesnīcas; moteļi;  dienesta viesnīcas; 

jauniešu kopmītnes);  izmitināšanu viesu mājās un cita veida īslaicīgas 

apmešanās vietās (viesu nami; pansijas; lauku tūrismam izmantojama 

māja), kā arī kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un 

apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošanu; 

13.219. Ūdens ieguves urbums — ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas 

ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai; 

13.220. Valsts autoceļi – autoceļi, kuri ar to zemi, tai skaitā ceļu zemes 

nodalījuma joslām, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām 

būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots valsts akciju 

sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārziņā. Valsts autoceļi iedalāmi 

galvenajos, reģionālajos un vietējos autoceļos; 

13.221. Valsts galvenais autoceļš - autoceļš, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar 

citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu — ar 

pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;  

13.222. Valsts nozīmes derīgie izrakteņi — ogļūdeņraži [neapstrādāta nafta 

(jēlnafta), dabas gāze] un pazemes ūdeņi (saldūdeņi, minerālūdeņi, 

termālie ūdeņi un rūpniecībā izmantojamie ūdeņi);  

13.223. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne — Ministru kabineta 

noteikta atradne, kura atrodas Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā 

ekonomiskajā zonā un kuras krājumi nodrošina valsts vai vairāku tās 

reģionu vajadzības pēc attiecīgā derīgā izrakteņa;  

13.224. Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals — Ministru kabineta noteikti 

zemes garozas iecirkņi Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā 



 28 

zonā, kuros ir noteiktas zemes dzīļu īpašības un kuru lietošanai var būt 

sevišķi svarīga nozīme valsts ekonomikas, aizsardzības un citās jomās;  

13.225. Valsts reģionālais autoceļš - autoceļš, kas novadu administratīvos 

centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, 

vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā 

republikas pilsētas;  

13.226. Valsts vietējais autoceļš - autoceļš, kas novada administratīvos centrus 

savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās 

atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā 

starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus; 

13.227. Vairumtirdzniecības iestāžu apbūve - teritorijas izmantošanas veids , 

kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošana 

vairumtirdzniecības objektu ierīkošanai vai būvniecībai, ietverot 

tirdzniecības, biroju un noliktavu ēku būvniecību, kas paredzētas 

materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanai, komplektēšanai, 

iesaiņošanai, pārdošanai, uzkrāšanai un/vai uzglabāšanai vairumā, 

izslēdzot jebkādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādāšanu; 

13.228. Vasarnīca - ēka, kas paredzēta tikai sezonas rakstura apdzīvošanai un 

atrodas ārpus pastāvīgās dzīves vietas; 

13.229. Vasarnīcu un dārza māju apbūve - teritorijas izmantošanas veids, kas 

ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas sezonālu izmantošanu, 

brīvi stāvošu viena dzīvokļa dzīvojamo māju (vasarnīcu , brīvdienu 

māju, dārza māju) u.c. sezonas rakstura dzīvojamo ēku apbūvei, 

pagalmu un dārzu ierīkošanai, kā arī nepieciešamo palīgēku un būvju 

izvietošanai; 

13.230. Vēja parks - piecu vai vairāk vēja elektrostaciju grupa, kurā atsevišķas 

vēja elektrostacijas ir izvietotas ne tālāk kā divu kilometru attālumā 

viena no otras; 

13.231. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve – teritorijas izmantošanas veids, 

kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu 

ārstniecības  nolūkiem, tostarp ārstu prakses, slimnīcas, veselības centri, 

sanatorijas, u.tml.; 

13.232. Vēsturiski blīvi apdzīvotas teritorijas -  vietas vēsturisko sādžu 

teritorijās, kur saglabājās koncentrēta apdzīvojamība. Tās var būt 

izvietotas gan ciemos, gan ārpus ciemiem. Koncentrēta apdzīvojamība ir 

noteikta ņemot par pamatu minimālās koncentrētas dzīvojamās apbūves 

pazīmes, kuras ir minētas pielikumā Daugavpils novada domes 

2012.gada 12.aprīļa lēmumam Nr.302 „Par ciema statusa noņemšanas 

kritērijiem”, proti, vismaz 5 blakus izvietotas funkcionējošās 

mājsaimniecības, atstarpe starp kuru dzīvojamajām ēkām ir vismaz 200 

m; 

13.233. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap 

objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu 

aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa, un to galvenais 

uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības 

ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas; 

13.234. Vides pārskats — atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, 

koncepcijā vai cita veida plānošanas dokumentā, uz kuru attiecas likuma 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosacījumi, vai atsevišķs 

dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē attiecīgā dokumenta, kā arī 
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iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā 

plānošanas dokumenta mērķus, paredzēto realizācijas vietu un darbības 

jomu; 

13.235. Vides pieejamība –iespēja jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, 

dzimuma, fiziskām spējām, brīvi un patstāvīgi pārvietoties vidē, 

atbilstoši būves vai telpas funkcijai;  

13.236. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve - teritorijas izmantošanas 

veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu 

vieglās rūpniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai un 

nepieciešamās apbūves izvietošanai, t.sk. tekstilizstrādājumu, apģērbu 

un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, kokapstrādes, 

poligrāfijas un kinofilmu uzņemšanas uzņēmumu, industriālo un 

tehnoloģisko parku utt., izņemot jebkādu darbību, kas rada būtisku 

piesārņojumu; 

13.237. Viensētu apbūve – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, 

ēkas un citas būves vai to daļas  izmantošanu savrupas, kompaktas 

apbūves vienības izveidošanai, brīvi stāvošu viena vai divu dzīvokļu 

dzīvojamo un saimniecības ēku, kā arī citu būvju būvniecībai, kas 

nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai un ģimenes saimnieciskai 

darbībai; 

13.238. Viesnīca - uzņēmuma (komercsabiedrības) īpašumā vai nomā esoša 

klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir ne mazāk kā četri 

numuri; 

13.239. Viesu māja – uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašumā vai nomā esoša 

klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir vismaz pieci 

numuri; 

13.240. Vietējais autoceļš – valsts autoceļš,  kas novada administratīvos centrus 

savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās 

atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā 

starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus. 

13.241. Vietējas nozīmes apkalpes objekts – šo Noteikumu izpratnē, neliels 

pārvaldes, darījumu vai pakalpojumu uzņēmums, kas nodrošina 

pakalpojumus tuvākās apkārtnes vai apkaimes iedzīvotājiem;  

13.242. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums — vietējās pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības 

teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, 

publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 

kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā 

administratīvajai teritorijai vai tās daļai;  

13.243. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, 

ūdenstecēm un mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu 

piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas 

procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās 

teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu; 

13.244. Vizuālā ietekme - iespaids, ko esošā vai plānotā darbība vizuāli atstāj 

uz apkārtējo apbūvi un ainavas kvalitāti;  

13.245. Vizualizācija - zīmējums, datorsimulācijas, fotomontāžas vai citu 

tehnisku paņēmienu pielietojums, lai ilustrētu plānotā risinājuma vizuālo 

ietekmi; 
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13.246. Zemesgabala fronte - horizontāls attālums starp zemesgabala sānu 

robežām pa ielas sarkano līniju;  

13.247. Zemes dzīles — zemes garozas daļa, kas atrodas zem augsnes, 

iekšzemes un jūras ūdeņiem līdz dziļumam, kurā ekonomiski un tehniski 

ir iespējama tās izmantošana;  

13.248. Zemes dzīļu izmantošana — ģeoloģiskā izpēte, derīgo izrakteņu ieguve 

un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana;  

13.249. Zemes ierīcības projekts — vietējās pašvaldības administratīvās 

teritorijas daļai, tai skaitā zemes vienībai un zemes vienības daļai, kas 

ietverta zemes ierīcības projektā, izstrādāts teritorijas sakārtošanas un 

zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Zemes 

ierīcības projekta izstrādes kārtību nosaka Zemes ierīcības likums; 

13.250. Zemes lietošanas veids — zemes platības raksturojums saskaņā ar tās 

dabiskajām īpašībām un zemes pašreizējo saimniecisko izmantošanu, 

kas atbilst zemes lietošanas veidu klasifikatoram. Zemes lietošanas 

veidus nosaka un aktualizē, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu. Zemes 

lietošanas veidu ierakstīšanu un uzskaiti Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā veic Valsts zemes dienests atbilstoši 

administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Zemes lietošanas veidu 

klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijus nosaka Ministru 

kabinets; 

13.251. Zemes vienība — Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra 

apzīmējums; 

13.252. Zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura 

platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija 

nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam 

teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai (ceļam); 

13.253. Zemes vienības daļa — Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrēta (tai skaitā nomas vajadzībām) noteikta 

zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts; 

13.254. Zemes vienības neatbilstoša izmantošana - zemes vienības 

izmantošana, kas likumīgi uzsākta līdz teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai tā grozījumu apstiprināšanas, kur šai zemes vienībai 

noteikta cita izmantošana; 

13.255. Zinātnes un tehnoloģiskais parks - infrastruktūras komplekss, kas 

ietver zinātniski pētnieciskās iestādes, universitātes, to institūtus, 

tehnoloģiskos centrus, biznesa inkubatorus vai industriālo zonu, kā arī 

specializētus konsultāciju birojus vai centrus.  
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NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS 

ZONĒJUMS 

2.1.FUNKCIONĀLO ZONU KLASIFIKĀCIJA 

 

14. Daugavpils novada teritorijas funkcionālais zonējums izstrādāts, lai parādītu un 

nodalītu konkrētu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu tajās 

atļauto izmantošanas veidu.  

15. Ja zemes vienība atrodas vairākās funkcionālajās zonās, jāņem vērā, ka to robežu 

izvietojums netiek uzskatīts par zemes vienību sadalīšanu reālajās daļās. 

16. Daugavpils novada teritorijā ir izdalītas šādas funkcionālās zonās: 

16.1. savrupmāju apbūves teritorija (DzS); 

16.2. mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM);  

16.3. daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD);  

16.4. jauktas centra apbūves teritorija (JC);  

16.5. publiskās apbūves teritorija (P); 

16.6. rūpnieciskās apbūves teritorija (R); 

16.7. transporta infrastruktūras teritorija (TR);   

16.8. tehniskās apbūves teritorija (TA); 

16.9. dabas un apstādījumu teritorija (DA); 

16.10. mežu teritorija (M); 

16.11. lauksaimniecības teritorija (L); 

16.12. ūdeņu teritorija (Ū). 

17. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 „Visparīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.), nosakot 

funkcionālās zonas, ņem vērā teritorijas iedalījumu ciemos un lauku teritorijās 

(sk.1.tabulu). 

 

1.tabula 

Teritorijas funkcionālās zonas 

 

 Ciemos: 

 
Lauku teritorijās:  

1. Savrupmāju apbūves teritorija  (DzS)  

2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija (DzM) 

 

3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija (DzD) 

 

4. Jauktas centra  apbūves teritorija    

(JC) 

 

5. Publiskās apbūves teritorija (P) Publiskās apbūves teritorija (P) 

6. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)                 Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)                 

7. Transporta infrastruktūras teritorija 

(TR)  

Transporta infrastruktūras teritorija (TR)  

8. Tehniskās apbūves teritorija (TA)           Tehniskās apbūves teritorija (TA)           
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9. Mežu teritorija (M)             Mežu teritorija (M)             

10. Lauksaimniecības teritorija (L) Lauksaimniecības teritorija (L) 

11. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)  Dabas un apstādījumu teritorijas (DA)  

12. Ūdeņu teritorija (U) Ūdeņu teritorija (U) 

 

18. Dažām funkcionālajām zonām Daugavpils novada teritorijas plānojumā ir 

noteiktas apakšzonas, kurās ir savādāka teritorijas atļautā izmantošana, bet tā nav 

pretrunā ar konkrētai funkcionālajai zonai noteikto pamatmērķi (sk.2.tabulu). 

 

2.tabula 

 

Daugavpils novada teritorijas funkcionālās zonas, apakšzonas un to apzīmējums 

 

Nr. 

p.k. 

Funkcionālā 

zona 

Zonu un apakšzonu apzīmējums Krāsa 

1. Savrupmāju 

apbūves teritorija 

DzS  

DzS1 

2. Mazstāvu 

dzīvojamās 

apbūves teritorija 

DzM  

3. Daudzstāvu 

dzīvojamās 

apbūves teritorija 

DzD  

4. Publiskās apbūves 

teritorija 

P  

5. Jauktas centra 

apbūves teritorija 

JC  

6. Rūpnieciskās 

apbūves teritorija 

R  

R1; R2 

7. Transporta 

infrastruktūras 

teritorija 

TR 

TR1; TR2 

 

8. Tehniskās 

apbūves teritorija 

TA  

9. Dabas un 

apstādījumu 

teritorija 

DA  

10. Mežu teritorija M  

11. Lauksaimniecības 

teritorija 

L  

L1; L2 

12. Ūdeņu teritorija Ū  
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2.2.ATSEVIŠĶU FUNKCIONĀLO ZONU IZMANTOŠANAS 

UN APBŪVES NOTEIKUMI 

2.2.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

 

19. Funkcionālā zona Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir noteikta, lai 

nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu 

infrastruktūru. 

20. Funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorija galvenie izmantošanas 

veidi ir : 

20.1. savrupmāju apbūve ; 

20.2. vasarnīcu apbūve  (ar DzS1  apzīmētajā apakšzonā). 

21. Funkcionālās zonas iedalījums apakšzonās:  

21.1. DzS1 apakšzonas galvenais izmantošanas veids ir vasarnīcu apbūve. 

Šajā apakšzonā ir pieļaujama savrupmāju un dārzu māju apbūve – kā 

papildizmantošana.  

22. Funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorija papildizmantošana: 

22.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

22.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve: vietējas nozīmes 

pakalpojumu vai mazumtirdzniecības objekti, izņemot 

restorānus, bārus, kafejnīcas, tirgus, degvielas uzpildes stacijas, 

automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, kokapstrādes, 

akmens pieminekļu izgatavošanas pakalpojumus, u.tml.; 

22.1.2. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve: īslaicīgas apmešanas vietas, 

izņemot viesnīcas, moteļus, dienesta viesnīcas, jauniešu 

kopmītnes, kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem 

un apdzīvojamām autopiekabēm; 

22.1.3. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve: pirmsskolas aprūpes un 

izglītības, interešu izglītības, pieaugušo un tālākizglītības 

darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un 

infrastruktūra; 

22.1.4. veselības aizsardzības iestāžu apbūve: primārās veselības 

aprūpes iestādes; 

22.1.5. sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot ilgstošas sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas institūcijas,  patversmes, 

atskurbtuves; 

22.1.6. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve: veterinārmedicīniskās 

prakses iestādes, mājdzīvnieku viesnīca; 

22.2. publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma) lokālam vajadzībām, izņemot 

atrakciju parkus, zooloģiskos un botāniskos dārzus, kapsētas un dzīvnieku 

kapsētas. 

 

23. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

23.1. No jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums funkcionālajā 

zonā Savrupmāju apbūves teritorijas ir 2500 m² .  

23.2. Izņēmumi: 
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23.2.1. ar DzS1 apzīmētajā apakšzonā jaunveidojamās zemes vienības 

minimālā platība ir 1200 m²; 

23.2.2. zemes vienībās ar dvīņu māju apbūvi jaunveidojamās zemes 

vienības minimālā platība ir 1250 m². 

 

 

24. Apbūves blīvums: 
24.1. Savrupmāju teritoriju apbūves blīvums nav lielāks par 40%; 

24.2. Ar DzS1 apzīmētajā apakšzonā zemes vienībās ar platību līdz 1200 m² 

apbūves blīvums nav lielāks par 30%, bet zemes vienībās ar platību virs 

1200 m²  - nav lielāks par 20%; 

24.3. Publiskai apbūvei – nav lielāks par 60%. 

 

25. Apbūves augstums: 

25.1. Maksimālais virszemes stāvu skaits apbūvei - 2 stāvi un mansarda stāvs 

(palīgēkām – 1 stāvs un jumta izbūve). 

 

26. Citi noteikumi: 

26.1. Funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorija ir aizliegta darbība, 

kas var būtiski pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar 

trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu, samazina drošuma sajūtu , 

rada traucējumus; 

26.2. DzS1 apakšzonā nav pieļaujama smago automašīnu, traktoru un cita 

lauksaimniecības transporta novietošana; 

26.3. DzS1 apakšzonai izstrādā inženiertehniskās apgādes risinājumus, 

paredzot energoapgādi, ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu 

savākšanas sistēmas (centralizētas vai decentralizētas), kā arī atkritumu 

savākšanas vietas; 

26.4. DzS1 apakšzonai izstrādā transporta infrastruktūras shēmu, paredzot 

optimālu ielu un ceļu tīklu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

26.5. Esošās vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas var pārveidot par 

pastāvīgu dzīvojamo apbūves teritoriju, ievērojot Ministru kabineta 

noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” (30.04.2013.) nosacījumus, ja zemes vienības 

platība ir vismaz 1200 m². 

 

 

 

2.2.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) 

 

27. Funkcionālā zona Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir 

funkcionālā zona ar apbūvi līdz trim stāviem, kas noteikta ar mērķi nodrošināt 

mājokļa funkciju, atbilstošu inženiertehnisko apgādi un pakalpojumu klāstu. 

 

28. Funkcionālās zonas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija galvenā 

izmantošana: 

28.1. daudzdzīvokļu māju apbūve (līdz 3 stāviem);  
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28.2. rindu māju apbūve; 

28.3. savrupmāju apbūve (t.sk.dvīņu mājas). 

 

29. Funkcionālās zonas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 

papildizmantošana: 

29.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

29.1.1. biroju ēku apbūve: diplomātiskie dienesti, pašvaldības iestādes, 

valsts pārvaldes iestādes, sakaru nodaļas, u.c.; 

29.1.2. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve: veikalu, aptieku  

un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbība, pirts; sezonas 

rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība 

(segtie tirdzniecības stendi un tirdzniecības kioski); 

29.1.3. tūristu un atpūtas iestāžu apbūve: viesu nami, pansijas, dienesta 

viesnīcas, jauniešu kopmītnes u.c.īslaicīgas apmešanas vietas, 

izņemot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un 

apdzīvojamām autopiekabēm; 

29.1.4. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve: pirmskolas vecuma bērnu 

iestādes, speciālās mācību iestādes (mākslas, mūzikas, sporta, 

u.c.), pamata izglītības iestādes, tālākizglītības iestādes; 

29.1.5. veselības aizsardzības iestāžu apbūve: primārās veselības 

aprūpes iestādes; 

29.1.6. sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot ilgstošas sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas institūcijas,  patversmes, 

atskurbtuves; 

29.1.7. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve: veterinārmedicīniskās 

prakses iestādes, mājdzīvnieku viesnīca; 

29.1.8. sporta ēku un būvju apbūve: lokālas nozīmes sporta un atpūtas 

buves, izņemot šautuves un auto- un motosporta būves; 

29.1.9. reliģisko organizāciju apbūve: baznīcas, lūgšanas nami, kapelas, 

mošejas, sinagogas, klosteri; 

29.1.10. kultūras iestāžu apbūve: bibliotēka, saieta nams, izstāžu zāles, 

muzejs, arhīvs, kultūras nams, jauniešu māja, neliela mēroga 

vasaras estrādes (t.sk. apjumtas); 

29.2. Publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma), izņemot atrakciju parkus, 

zooloģiskos un botāniskos dārzus, kapsētas un dzīvnieku kapsētas. 

 

30. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

30.1. No jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums funkcionālajā 

zonā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir 2500 m² ; 

30.2. Izņēmumi: 

30.2.1. daudzdzīvokļu mājai nosaka tādu platību, kas ļauj izpildīt visu 

atbilstošo normatīvo aktu prasības; 

30.2.2. zemes vienībās ar dvīņu māju apbūvi jaunveidojamās zemes 

vienības minimālā platība ir 1250 m²; 

30.2.3. rindu mājas vienai sekcijai jāparedz vismaz 800 m² liela zemes 

platība. 

 

31. Apbūves blīvums: 
31.1. Savrupmāju apbūvē apbuves blīvums nav lielāks par 40%; 
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31.2. Rindu mājas, daudzdzīvokļu māju, publiskās apbūves teritorijās blīvums 

nav lielāks par 60%. 

 

32. Apbūves intensitāte: 
32.1. Maksimālā zemes vienības apbūves intensitāte daudzdzīvokļu 

dzīvojamo namu apbūvē ir 110%.  

 

33. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs: 

33.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs rindu māju, daudzdzīvokļu 

māju, publiskās apbūves teritorijās ir 20%, t.sk.dekoratīvie krūmi un 

koki. 

 

34. Apbūves augstums: 

34.1. Maksimālais stāvu skaits: savrupmāju, rindu māju apbūvei – 2 stāvi un 

mansarda stāvs, pārējai apbūvei – 3 stāvi, bet palīgēkām – 1 stāvs un 

jumta izbūve. 

 

 

35. Citi noteikumi: 

35.1. Funkcionālajā zonā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir aizliegta 

darbība, kas var būtiski pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus 

ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu, samazina drošuma sajūtu, 

rada traucējumus; 

35.2. Saskaņojot ieceri ar dzīvokļu īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamajā 

ēkā ir atļauts ierīkot papildizmantošanas objektus (tirdzniecības, 

sadzīves pakalpojumu un sabiedriskās ēdināšanas telpas, pārvaldes 

iestāde, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādes, telpas sporta 

nodarbībām utml.), ja iespējams nodrošināt atsevišķu ieeju, ja šo objektu 

ekspluatācija nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus, ja ir 

ievērotas skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un 

ekspluatācijas drošības prasības, kā arī citas normatīvo aktu prasības; 

iecere jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem; 

35.3. Ierīkojot komercobjektu daudzdzīvokļu dzīvojamā namā, jānodrošina 

atsevišķa ieeja un autostāvvietas apmeklētājiem, personālam, preču 

piegādei;   

35.4. Funkcionālajā teritorijā nav atļauts izvietot noliktavas un ražotnes, kuras 

saistītas ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu 

un izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi 

pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt 

sprādzienbīstamu koncentrāciju; 

35.5. Esošās daudzdzīvokļu namu apbūves funkcionāli nepieciešamās zemes 

platībās vai koplietošanas pagalmos jauna apbūve un tās izvietojums 

izvērtējams, ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, kā arī insolācijas un 

izgaismojuma  prasības;  

35.6. Vienlaicīgi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un būvju renovācijas vai 

rekonstrukcijas projektu jāizstrādā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 

pagalmu labiekārtojuma plāns; 

35.7. Ja daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā izveidojusies tam nepiesaistīta 

teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības 

daļa, jaunai apbūvei tajā piemēro publiskās apspriešanas procedūru. 
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2.2.3.Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija  (DzD) 

 
36. Funkcionālā zona Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir 

funkcionālā zona ar apbūvi vairāk par trim stāviem, kas tiek noteikta ar mērķi 

nodrošināt mājokļa funkciju, atbilstošu inženiertehnisko apgādi un pakalpojumu 

klāstu.  

 

37. Funkcionālās zonas Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija galvenā 

izmantošana: 

37.1. daudzdzīvokļu māju apbūve;  

37.2. rindu māju apbūve. 

 

38. Funkcionālās zonas Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 

papildizmantošana: 

38.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

38.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve: veikalu, aptieku  

un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbība, pirts; sezonas 

rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība 

(segtie tirdzniecības stendi un tirdzniecības kioski); 

38.1.2. tūristu un atpūtas iestāžu apbūve: viesu nami, pansijas, dienesta 

viesnīcas, jauniešu kopmītnes u.c.īslaicīgas apmešanas vietas, 

izņemot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un 

apdzīvojamām autopiekabēm; 

38.1.3. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve: pirmskolas vecuma bērnu 

iestādes, speciālās mācību iestādes (mākslas, mūzikas, sporta, 

u.c.), pamata izglītības iestādes, tālākizglītības iestādes; 

38.1.4. veselības aizsardzības iestāžu apbūve: primārās veselības 

aprūpes iestādes;  

38.1.5. sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot ilgstošas sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas institūcijas, patversmes, atskurbtuves; 

38.1.6. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve: veterinārmedicīniskās 

prakses iestādes, mājdzīvnieku viesnīca; 

38.1.7. sporta ēku un būvju apbūve: lokālas nozīmes sporta un atpūtas 

buves izņemot šautuves un auto- un motosporta būves; 

38.1.8. biroju ēku apbūve: diplomātiskie dienesti, pašvaldības iestādes, 

valsts pārvaldes iestādes, sakaru nodaļas, u.c.; 

38.1.9. kultūras iestāžu apbūve: bibliotēka, saieta nams, muzejs, arhīvs, 

kultūras nams, jauniešu māja; 

38.1.10. reliģisko organizāciju apbūve: baznīcas, lūgšanas nami, kapelas, 

mošejas, sinagogas, klosteri; 

38.2. Publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma), izņemot atrakciju parkus, 

zooloģiskos un botāniskos dārzus, kapsētas un dzīvnieku kapsētas. 

 

39. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

39.1. No jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums funkcionālajā 

zonā Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir 2500 m² ; 

39.2. Izņēmumi: 
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39.2.1. daudzdzīvokļu mājai nosaka tādu platību, kas ļauj izpildīt visu 

atbilstošo normatīvo aktu prasības; 

39.2.2. rindu mājas vienai sekcijai jāparedz vismaz 800 m² liela zemes 

platība. 

 

 

40. Apbūves blīvums: 
40.1. Maksimālais zemes vienības apbūves blīvums ir 60%, rindu mājām – 

40%. 

 

41. Apbūves intensitāte: 
41.1. Maksimālā zemes vienības apbūves intensitāte daudzdzīvokļu 

dzīvojamo namu apbūvē ir 120%. 

 

42. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs: 

42.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs rindu māju, daudzdzīvokļu 

māju, publiskās apbūves teritorijās ir 20%, t.sk.dekoratīvie krūmi un 

koki. 

 

43. Apbūves augstums: 

43.1. Maksimālais stāvu skaits: rindu māju apbūvei – 2 stāvi un mansarda 

stāvs, pārējai apbūvei – 5 stāvi. 

 

44. Citi noteikumi: 

44.1. Funkcionālajā zonā Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir 

aizliegta darbība, kas var būtiski pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves 

apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu, samazina 

drošuma sajūtu , rada traucējumus; 

44.2. Saskaņojot ieceri ar dzīvokļu īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamajā 

ēkā ir atļauts ierīkot papildizmantošanas objektus (tirdzniecības, 

sadzīves pakalpojumu un sabiedriskās ēdināšanas telpas, pārvaldes 

iestāde, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādes, telpas sporta 

nodarbībām utml.), ja iespējams nodrošināt atsevišķu ieeju, ja šo objektu 

ekspluatācija nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus, ja ir 

ievērotas skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un 

ekspluatācijas drošības prasības, kā arī citas normatīvo aktu prasības; 

iecere jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem; 

44.3. Ierīkojot komercobjektu daudzdzīvokļu dzīvojamā namā, jānodrošina 

atsevišķa ieeja un autostāvvietas apmeklētājiem, personālam, preču 

piegādei;   

44.4. Funkcionālajā teritorijā nav atļauts izvietot noliktavas un ražotnes, kuras 

saistītas ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu 

un izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi 

pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt 

sprādzienbīstamu koncentrāciju; 

44.5. Esošās daudzdzīvokļu namu apbūves funkcionāli nepieciešamās zemes 

platībās vai koplietošanas pagalmos jauna apbūve un tās izvietojums 

izvērtējams, ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, kā arī insolācijas un 

izgaismojuma  prasības;  
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44.6. Vienlaicīgi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un būvju renovācijas vai 

rekonstrukcijas projektu jāizstrādā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 

pagalmu labiekārtojuma plāns; 

44.7. Ja daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā izveidojusies tam nepiesaistīta 

teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības 

daļa, jaunai apbūvei tajā piemēro publiskās apspriešanas procedūru. 

 

 

 

2.2.4.Jauktas centra apbūves teritorija (JC) 

 

45. Funkcionālā zona Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir noteikta ciemos, 

kur vēsturiski izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs un kas kalpo kā 

ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, kuras nākotnē plānots 

attīstīt par šādiem centriem. Jauktas apbūves teritorija ir paredzēta daudzveidīgai 

izmantošanai, kas ietver savstarpēji saderīgas funkcijas – mājokli, publisko un 

komerciālo funkciju. 

 

46. Funkcionālā zona Jauktas apbūves teritorijas galvenā izmantošana: 

46.1. Daudzdzīvokļu māju apbūve;  

46.2. Savrupmāju apbūve; 

46.3. Rindu māju apbūve; 

46.4. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, izņemot soda izciešanas 

iestādes, kazarmas, valsts un drošības iestāžu poligonus, šautuves, auto- 

un motosporta būves; 

46.5. Labiekārtota publiskā ārtelpa, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas. 

 

47. Funkcionālā zona Jauktas centra apbūves teritorija papildizmantošana: 

47.1. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve.   

 

48. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

48.1. No jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums funkcionālajā 

zonā Jaukas centra apbūves teritorija dzīvojamai apbūvei - 2500 m², 

rūpniecības uzņēmumu apbūvei - 1200 m²; 

48.2. Rindu mājas vienai sekcijai jāparedz vismaz 800 m² liela zemes platība. 

 

 

49. Apbūves blīvums: 
49.1. Maksimālais zemes vienības apbūves blīvums ir 60%, rindu māju un 

savrupmāju  apbūvei – 40%. 

 

50. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs: 

50.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs rindu māju, daudzdzīvokļu 

māju, publiskās apbūves teritorijās ir 15%, t.sk.dekoratīvie krūmi un 

koki. 

 

51. Apbūves augstums: 
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51.1. Maksimālais stāvu skaits: savrupmāju apbūvei – 2 stavi un mansarda 

stavs, pārējai apbūvei – 3 stavi. 

 

52. Citi noteikumi: 

52.1. Jauktas apbūves teritorijās jānodrošina pietiekoši daudzveidīgu publisko 

ārtelpu ar augstu labiekārtojuma līmeni (laukumus, parkus, dārzus, 

krastmalas, promenādes u.c.); 

52.2. Funkcionālajā zonā Jauktas centra apbūves teritorija vienā teritorijā 

objektus jāizvieto pēc to funkciju saderīguma (piemēram, pirmsskolas 

aprūpes iestādi jāatdala no atskurbtuves); 

52.3. Vieglās rūpniecības uzņēmuma apbūve funkcionālajā zonā Jauktas 

centra apbūves teritorija ir atļauta, ja tas nerada apkārtējās vides 

piesārņojumu un vizuāli iekļaujas apkārtējā vidē. Citos gadījumos ieceri 

izskata, organizējot publisko apspriešanu. Prioritāri šādai apbūvei 

izmanto esošās ēkas un būves;  

52.4. Saskaņojot ieceri ar dzīvokļu īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamajā 

ēkā ir atļauts ierīkot papildizmantošanas objektus (tirdzniecības, 

sadzīves pakalpojumu un sabiedriskās ēdināšanas telpas, pārvaldes 

iestāde, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādes, telpas sporta 

nodarbībām utml.), ja iespējams nodrošināt atsevišķu ieeju, ja šo objektu 

ekspluatācija nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus, ja ir 

ievērotas skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un 

ekspluatācijas drošības prasības, kā arī citas normatīvo aktu prasības; 

iecere jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem; 

52.5. Ieceri uzsākt tādu darbību, kā autotransporta līdzekļu remonts un 

apkope, malkas zāģēšana ar motorzāģi un akmens pieminekļu 

izgatavošana, izskata, organizējot publisko apspriešanu; 

52.6. Ierīkojot komercobjektu daudzdzīvokļu dzīvojamā namā, jānodrošina 

atsevišķa ieeja un autostāvvietas apmeklētājiem, personālam, preču 

piegādei;   

52.7. Funkcionālajā teritorijā nav atļauts izvietot noliktavas un ražotnes, kuras 

saistītas ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu 

un izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi pārsniedz 

normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt sprādzienbīstamu 

koncentrāciju; 

52.8. Esošās daudzdzīvokļu namu apbūves funkcionāli nepieciešamās zemes 

platībās vai koplietošanas pagalmos jauna apbūve un tās izvietojums 

izvērtējams, ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, kā arī insolācijas un 

izgaismojuma  prasības;  

52.9. Vienlaicīgi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un būvju renovācijas vai 

rekonstrukcijas projektu jāizstrādā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 

pagalmu labiekārtojuma plāns; 

52.10. Ja daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā izveidojusies tam nepiesaistīta 

teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības 

daļa, jaunai apbūvei tajā piemēro publiskās apspriešanas procedūru. 
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2.2.5.Publiskās apbūves teritorija (P) 

 
53. Funkcionālā zona Publiskās apbūves teritorija (P) ir noteikta, lai nodrošinātu 

gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu 

izvietošanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves 

struktūru un transporta infrastruktūru.  

54. Funkcionālās zonas Publiskās apbūves teritorija galvenā izmantošana: 

54.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

54.1.1. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; 

54.1.2. Tūristu un atpūtas iestāžu apbūve; 

54.1.3. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; 

54.1.4. Veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 

54.1.5. Sporta ēku un būvju apbūve; 

54.1.6. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve;  

54.1.7. Biroju ēku apbūve; 

54.1.8. Kultūras iestāžu apbūve; 

54.1.9. Reliģisko organizāciju apbūve; 

54.1.10. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve 

54.2. Labiekārtota publiskā ārtelpa. 

 

55. Funkcionālās zonas Publiskās apbūves teritorija papildizmantošana: 

55.1. dzīvojamā apbūve (daudzdzīvokļu māju apbūve, rindu māju apbūve, 

savrupmāju apbūve, viensēta). 

 

56. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

56.1. Funkcionālajā zonā Publiskās apbūves teritorija jaunveidojamās zemes 

vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet dzīvojamai apbūvei tā 

nevar būt mazāka par 2500 m². 

 

57. Apbūves blīvums: 
57.1. Maksimālais zemes vienības apbūves blīvums ir 60%. 

 

58. Apbūves augstums: 

58.1. Maksimālais stāvu skaits: dzīvojamai apbūvei – 2 stavi un mansarda 

stavs, pārējai apbūvei – 3 stavi; 

 

59. Citi noteikumi: 

59.1. Jaunveidojamās publiskās apbūves teritorijās jāveido publiski pieejama 

ārtelpa (apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20 % no 

teritorijas kopējās platības, ja vien tas nav pretrunā ar objekta funkcijām; 

59.2. Funkcionālajā zonā Publiskās apbūves teritorija vienā teritorijā objektus 

jāizvieto pēc to funkciju saderīguma (piemēram, pirmsskolas aprūpes 

iestādi jāatdala no atskurbtuves); 
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59.3. Par atpūtas bāzes, kempinga, atpūtas transportlīdzekļu laukuma, 

apdzīvojamo autopiekabju laukuma, šautuves, auto- vai motosporta 

būves izvietošanu ciemu robežās organizē publisko apspriešanu;  

59.4. Ciemu robežās nav atļauts izvietot soda izciešanas iestādes, valsts 

aizsardzības un drošības iestāžu poligonus; 

59.5. Ierīkojot kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu vai apdzīvojamo 

autopiekabju laukumu jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

59.5.1. jānodrošina ērti pieejams dzeramais ūdens ne tālāk kā 50 

metrus no jebkuras telts vietas vai treilera laukuma, ar 

aprēķinu - viena ūdens ņemšanas vieta uz astoņiem telts 

vietām/ treileru laukumiem; 

59.5.2. jāizvieto vismaz viena tualete un viena mazgāšanās vieta uz 

desmit personām atsevišķi sievietēm un vīriešiem; 

59.5.3. viena treilera novietošanai kempingā jāparedz vismaz 70 m² 

liels laukums, minimālais attālums starp treileriem -5 metri; 

59.5.4. kempinga teritorijā pieļaujamas vieglu konstrukciju kotedžas, 

kuram jābūt apkurināmām, ja tās izmanto ziemā. 

 

 

 

 

2.2.6.Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 

 
60. Funkcionālā zona Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir noteikta, lai 

nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo terito-

rijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

 

61. Funkcionālās zonas Rūpnieciskās apbūves teritorija galvenā izmantošana: 

61.1. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

61.1.1. vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; 

61.1.2. smagās rūpniecības un pirmsapstrādes uzņēmumu apbūve; 

61.1.3. lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; 

61.1.4. atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve; 

61.1.5. derīgu izrakteņu ieguve. 

61.2. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

61.2.1. inženiertehniskā  infrastruktūra; 

61.2.2. transporta lineārā infrastruktūra; 

61.2.3. transporta apkalpojošā infrastruktūra; 

61.2.4. noliktavu apbūve; 

61.2.5. energoapgādes uzņēmumu apbūve. 

 

62. Funkcionālās zonas iedalījums: 

62.1. R1 apakšzona ir izdalīta ciemos, NATURA 2000 teritorijās, ainaviski 

vērtīgajās teritorijās un tajā nav pieļaujama: 

62.1.1. Smagās rūpniecības un pirmsapstrādes uzņēmumu apbūve; 

62.1.2. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve; 

62.2. R2 apakšzona ir izdalītas teritorijas ar vēsturiski intensīvu derīgo 

izrakteņu ieguvi, un tajās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguves un ieguves 

rūpniecības uzņēnumu apbūve.  
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63. Funkcionālās zonas Rūpnieciskās apbūves teritorija papildizmantošana: 

63.1. Biroju ēku apbūve; 

63.2. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve;  

63.3. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve: policijas, ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesti; 

 

64. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

64.1. Funkcionālajā zonā Rūpnieciskās apbūves teritorija jaunveidojamās 

zemes vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar 

būt mazāka par 1200 m²; 

64.2. Izņēmums: 

64.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 

11.punktā atrunātie gadījumi. 

 

65. Apbūves blīvums: 
65.1. Maksimālais zemes vienības apbūves blīvums ir 70%. 

 

66. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs: 

66.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs ir 10%. 

 

67. Citi noteikumi: 

67.1. Veicot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu būvniecību ir 

jāparedz pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides 

atveseļošanai, ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai; 

67.2. Gar zemesgabalu robežām, kur Rūpnieciskās apbūves teritorija 

robežojas ar dzīvojamo un publisko apbūvi, kā arī ar valsts galvenajiem 

un reģionālajiem autoceļiem rūpniecības teritorijas īpašniekam 

(valdītājam) jāierīko un jāsaglabā koku un/vai krūmu stādījumu joslu. 

Joslas platumu nosaka Daugavpils novada domes Būvvalde, ņemot vērā 

konkrētu situāciju; 

67.3. Tur, kur Rūpnieciskās apbūves teritorija robežojas ar dzīvojamo apbūvi, 

atbilstoši jāizplāno pārvadājumu maršruti, ceļu un ielu tīkls, lai mazinātu 

transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām;  

67.4. Rūpnieciskās apbūves teritorijā uzņēmumos tehniskām vajadzībām 

aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes 

sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve 

pārējiem patērētājiem; 

67.5. Smagās rūpniecības un pirmsapstrādes uzņēmumu apbūve, atkritumu 

apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve un kautuves nav 

atļautas ciemu robežās un funkcionālās zonas Lauksaimniecības 

teritorija apakszonās L2. 

67.6. Rūpniecības uzņēmumiem (objektiem), kam ir sanitārās un/vai drošības 

aizsargjoslas, tās nedrīkst pārsniegt ražošanas apbūves teritorijas zemes 

vienības robežas, ja vien nav saņemts blakus esošo zemes vienību 

īpašnieku saskaņojums; 
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67.7. Nolietotas tehnikas (tostarp, automašīnas) un metāllūžņu vākšana, 

izjaukšana, šķirošana un uzkrāšana ir atļauta arī R1 teritorijās kā 

īslaicīga palīgizmantošana, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme ir 

projektēta un ierīkota to savāktuvei. Ja šāda darbība nebija izskatīta un 

akceptēta šīs teritorijas lokālplānojuma vai detālplānojuma ietvaros, tai 

ir piemērojama publiskās apspriešanas procedūra; 

67.8. Ja atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve ir 

iecerēta ārpus atkritumu apglabāšanas poligona vai bijušās atkritumu 

izgāztuves un šai iecerei nav piemērota uz vidi novērtējuma procedūra,  

tiek organizēta publiskā apspriešana; 

67.9. Līdz derīgo izrakteņu izstrādes uzsākšanai plānotajās derīgo izrakteņu 

izstrādes vietās atļauta esošā izmantošana; 

67.10. Šajā funkcionālajā zonā derīgo izrakteņu ieguves vietas ir atļauts 

rekultivēt, sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā vai 

mežsaimniecībā, bet ja zemes auglība vai teritorijas hidroloģiskais 

raksturs tam nav piemērots - izveidojot ūdenstilpes vai sagatavojot 

rekreācijai. Rekultivējot kūdras ieguves vietas, primāri izskata iespēju 

veikt renaturalizāciju (purvam raksturīgās vides atjaunošanu). 

 

 

 

 

2.2.7.Transporta infrastruktūras teritorija (TR) 

 
68. Funkcionālā zona Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir noteikta, lai 

nodrošinātu transporta infrastruktūras tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai un 

funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju un inženiertehnisko 

nodrošinājumu. visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo 

infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un 

attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi. 
 

69. Funkcionālās zonas Transporta infrastruktūras teritorija galvenā izmantošana: 

69.1. Inženiertehniskā infrastruktūra; 

69.2. Transporta lineārā infrastruktūra; 

69.3. Transporta apkalpojošā infrastruktūra; 

69.4. Lidostu un ostu apbūve. 

 

70. Funkcionālās zonas iedalījums (apakšzonas): 

70.1. Ar TR1 apzīmētajā apakšzonā noteicošais teritorijas izmantošanas veids 

ir Dzelzceļa transporta apbūve; Teritorijas izmantošana un 

apsaimniekošana veicama saskaņā ar dzelzceļa transportu 

reglamentējošām normatīvo aktu prasībām; 

70.2. Ar TR2 apzīmētajā apakšzonā vietas noteicošais teritorijas izmantošanas 

veids ir Gaisa transporta apbūve. Teritorijas izmantošana un 

apsaimniekošana veicama saskaņā ar gaisa satiksmi reglamentējošām 

normatīvo aktu prasībām.  

 

71. Funkcionālās zonas Transporta infrastruktūras teritorija  papildizmantošana 

(ja tā netraucē transporta funkcijai): 
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71.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

71.2. aizsardzības un drošības iestāžu apbūve; 

71.3. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; 

71.4. biroju ēku apbūve; 

71.5. noliktavu apbūve. 

 

72. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

72.1. Funkcionālajā zonā Transporta apbūves teritorija jaunveidojamās zemes 

vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka 

par 1200 m²; 

72.2. Izņēmums: 

72.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 

11.punktā atrunātie gadījumi. 

 

73. Brīvās zaļās teritorijas platība: 

73.1. Minimālā brīvās zaļās teritorijas platība ap objektiem, kuriem ir 

noteiktas sanitārās aizsargjoslas, pasažieru staciju/terminālu/piestātņu 

būvēm, autostāvvietām ir 10% no apbūves laukumu summas, pārējos 

gadījumos - atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un teritorijas 

izmantošanas funkcijas. 

 

74. Citi noteikumi: 

74.1. Transporta infrastruktūras teritorijas uzņēmumos (objektos) tehniskām 

vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās 

ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens 

padeve pārējiem patērētājiem; 

74.2. Transporta infrastruktūras teritorijas objekta īpašniekiem (valdītājiem) 

jānodrošina blakus esošo zemes vienību aizsardzība pret trokšņiem un 

cita veida piesārņojumiem. 

 

 

 

 

2.2.8.Tehniskās apbūves teritorija (TA) 

 
75. Funkcionālā zona Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir noteikta, lai 

nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, 

funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta 

infrastruktūru. 

76. Funkcionālās zonas Tehniskās apbūves teritorija galvenā izmantošana: 

76.1. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

76.1.1. inženiertehniskā  infrastruktūra; 

76.1.2. transporta lineārā infrastruktūra; 

76.1.3. transporta apkalpojošā infrastruktūra; 

76.1.4. noliktavu apbūve; 

76.1.5. energoapgādes uzņēmumu apbūve; 
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76.2. Atkritumu apsaimniekošanas apbūve (izņemot darbību ar ražošanas un 

bīstamiem atkritumiem). 

 

77. Funkcionālās zonas Tehniskās apbūves teritorija papildizmantošana: 

77.1. Biroju ēku apbūve; 

77.2. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve: transporta tehniskās 

apkopes un remonta būves, metinātāja, galdnieka pakalpojumi, gatera 

pakalpojumi, degvielas uzpildes stacijas, u.c.tehniskā rakstura 

pakalpojumi; 

77.3. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve: policijas un ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesti. 

 

78. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

78.1. Funkcionālajā zonā Tehniskās apbūves teritorija jaunveidojamās zemes 

vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka 

par 1200 m²; 

78.2. Izņēmums: 

78.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 

11.punktā atrunātie gadījumi. 

 

79. Brīvās zaļās teritorijas platība: 

79.1. Minimālā brīvās zaļās teritorijas platība ap objektiem, kuriem ir 

noteiktas sanitārās aizsargjoslas un autostāvvietām ir 10% no apbūves 

laukumu summas. 

 

80. Citi noteikumi: 

80.1. Tehniskās apbūves teritorijas uzņēmumos (objektos) tehniskām 

vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās 

ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens 

padeve pārējiem patērētājiem; 

80.2. Tehniskās apbūves teritorijas objekta īpašniekiem (valdītājiem)  

jānodrošina blakus esošu zemesgabalu aizsardzība pret trokšņiem un cita 

veida piesārņojumiem; 

80.3. Ciemu robežās ir aizliegts izvietot vēja elektrostacijas ar maksimālo 

jaudu virs 20 kW un vēja parkus; 

80.4. Funkcionālajā zonā Tehniskās apbūves teritorija koģenerācijas stacijas, 

kuru uzstādītā elektriskā jauda ir virs 0,5 MW, ciemu robežās izvieto, ja 

vien tas ir nepieciešams publiskās infrastruktūras apkalpošanai. Tādos 

gadījumos tiek organizēta publiskā apspriešana; 

80.5. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas apbūvi ir atļauts izvietot tikai zemes 

vienībās, kur atrodas bijušās atkritumu izgāztuves vai attīrīšanas ietaises.  

Tādos gadījumos tiek organizēta publiskā apspriešana. 
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2.2.9.Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

 
81. Funkcionālā zona Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir noteikta, lai 

nodrošinātu  rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un 

līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot 

ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.   

 

82. Funkcionālās zonas Dabas un apstādījumu teritorija galvenā izmantošana: 

82.1. Labiekārtota publiskā ārtelpa (izņemot slēgta tipa dzīvnieku kapsētas); 

82.2. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma; 

82.3. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 

 

83. Funkcionālās zonas Dabas un apstādījumu teritorija papildizmantošana: 

83.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

83.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; 

83.1.2. kultūras iestāžu apbūve; 

83.1.3. sporta būvju apbūve; 

83.1.4. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; 

83.2. Dārza māju apbūve. 

 

84. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

84.1. Funkcionālajā zonā Dabas un apstādījumu teritorija jaunveidojamās 

zemes vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar 

būt mazāka par 3000 m²; 

84.2. Izņēmums: 

84.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 

11.punktā atrunātie gadījumi. 

 

85. Apbūves augstums: 

85.1. Jāizvelas tādu apbūves augstumu, lai tā harmoniski papildina esošo 

ainavu. 

 

86. Citi noteikumi: 

86.1. Dabas un apstādījumu teritorijā ir atļauta tikai tāda darbība, kura 

neizjauc vietas ekoloģisko, estētisko un rekreācijas nozīmi, un tikai tādu 

objektu izvietošana, kuri neparedz būtisku dabas teritorijas 

pārveidošanu; 

86.2. Dabas un apstādījumu teritorijā aizsargstādījumu un citu apstādījumu 

ierīkošanā un rekonstrukcijā pamatā izmantot stādus, kas piemēroti 

vietējam klimata un augšanas apstākļiem un raksturīgi konkrētai 

apdzīvotai vietai; 

86.3. Plānojot un īstenojot apbūvi Dabas un apstādījumu teritorijā, maksimāli 

jāizmanto dabīgos materiālus, jāpanāk būvju harmonisko iekļaušanos 

ainavā un kultūrvēsturiskajā vidē, jaizvēlas risinājums, kas paredz meža 

aianavas saglabāšanu; 
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86.4. Ierīkojot kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu vai apdzīvojamo 

autopiekabju laukumu jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

86.4.1. jānodrošina ērti pieejams dzeramais ūdens ne tālāk kā 50 

metrus no jebkuras telts vietas vai treilera laukuma, ar 

aprēķinu - viena ūdens ņemšanas vieta uz astoņiem telts 

vietām/ treileru laukumiem; 

86.4.2. jāizvieto vismaz viena tualete un viena mazgāšanās vieta uz 

desmit personām atsevišķi sievietēm un vīriešiem; 

86.4.3. viena treilera novietošanai kempingā jāparedz vismaz 70 m² 

liels laukums, minimālais attālums starp treileriem -5 metri; 

86.4.4. kempinga teritorijā pieļaujamas vieglu konstrukciju kotedžas, 

kuram jābūt apkurināmām, ja tās izmanto ziemā. 

 

 

 

 

2.2.10.Mežu teritorija (M) 

 
87. Funkcionālā zona Mežu teritorija (M) ir noteikta, lai nodrošinātu apstākļus 

mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, 

ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai. 

88. Šajā zonā iekļauj tās zemes vienības, kur saskaņā ar aktuālas topogrāfiskās 

kartes mērogā M 1:10 000 informāciju dominējošais zemes lietošanas veids ir 

mežs vai kur zemes vienības (vai tās daļas) plānotā izmantošana ir saistīta ar 

mežsaimniecību, kas ir atzīmēts ar funkcionālās zonas Mežu teritorija krāsu. 

 

89. Funkcionālās zonas Mežu teritorija galvenā izmantošana: 

89.1. Mežsaimnieciska izmantošana; 

89.2. Labiekārtota publiskā ārtelpa (izņemot slēgta tipa dzīvnieku kapsētas); 

89.3. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma; 

89.4. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 

 

90. Funkcionālās zonas Mežu teritorija papildizmantošana: 

90.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

90.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; 

90.1.2. sporta ēku un būvju apbūve; 

90.1.3. tūristu un atpūtas iestāžu apbūve; 

90.2. Viensētu apbūve; 

90.3. Derīgo izrakteņu ieguve. 

 

 

91. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

91.1. Funkcionālajā zonā Mežu teritorija jaunveidojamās zemes vienības 

platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka 

par 3000 m²; 

91.2. Izņēmums: 
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91.2.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 

11.punktā atrunātie gadījumi. 

 

92. Apbūves augstums: 

92.1. Jāizvelas tādu apbūves augstumu, lai tā harmoniski papildina esošo 

ainavu. 

 

 

93. Citi noteikumi: 

93.1. Mežu teritorijā ir atļauta tikai tāda darbība, kas netraucē 

mežsaimnieciskai darbībai, kā arī neveido šķēršļus meža vides sociālās 

un ekoloģiskās funkcijas īstenošanai; 

93.2. Plānojot un īstenojot apbūvi Mežu teritorijā, maksimāli jāizmanto 

dabīgos materiālus, jāpanāk būvju harmonisko iekļaušanos ainavā un 

kultūrvēsturiskajā vidē, maksimāli saglabājot meža ainavu ; 

93.3. Ierīkojot kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu vai apdzīvojamo 

autopiekabju laukumu jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

93.3.1. jānodrošina ērti pieejams dzeramais ūdens ne tālāk kā 50 

metrus no jebkuras telts vietas vai treilera laukuma, ar 

aprēķinu - viena ūdens ņemšanas vieta uz astoņiem telts 

vietām/ treileru laukumiem; 

93.3.2. jāizvieto vismaz viena tualete un viena mazgāšanās vieta uz 

desmit personām atsevišķi sievietēm un vīriešiem; 

93.3.3. viena treilera novietošanai kempingā jāparedz vismaz 70 m² 

liels laukums, minimālais attālums starp treileriem -5 metri; 

93.3.4. kempinga teritorijā pieļaujamas vieglu konstrukciju kotedžas, 

kuram jābūt apkurināmām, ja tās izmanto ziemā. 

93.4. Šajā funkcionālajā zonā derīgo izrakteņu ieguves vietas ir atļauts 

rekultivēt sagatavojot izmantošanai mežsaimniecībā, bet ja tam ir 

pamatojums - sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā, izveidojot 

ūdenstilpes vai sagatavojot rekreācijai. Rekultivējot kūdras ieguves 

vietas, primāri izskata iespēju veikt renaturalizāciju (purvam raksturīgās 

vides atjaunošanu). 

 

 

 

 

2.2.11.Lauksaimniecības teritorija (L) 

 
94. Funkcionālā zona Lauksaimniecības teritorija (L) ir noteikta ciemos un ārpus 

tiem , lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un 

daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to 

saistītajiem pakalpojumiem. 

95. Šajā zonā iekļauj tās zemes vienības, kur saskaņā ar aktuālas topogrāfiskās 

kartes mērogā M 1:10 000 informāciju dominējošais zemes lietošanas veids ir 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai kur zemes vienības (vai tās daļas) 

plānotā izmantošana ir saistīta ar lauksaimniecību, kas ir atzīmēts ar 

funkcionālās zonas Lauksaimniecības teritorija krāsu un/vai burtu indeksu.  
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96. Funkcionālās zonas Lauksaimniecības teritorija galvenā izmantošana: 

96.1. Lauksaimnieciska izmantošana; 

96.2. Viensētu apbūve; 

96.3. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; 

96.4. Publiskā ārtelpa. 

 

97. Funkcionālās zonas Lauksaimniecības teritorija papildizmantošana: 

97.1. Mežsaimnieciska izmantošana; 

97.2. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

97.2.1. vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; 

97.2.2. derīgo izrakteņu ieguve; 

97.3. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana; 

97.4. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

97.4.1. tirdzniecības un (vai) pakalpojumu objektu apbūve; 

97.4.2. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; 

97.4.3. kultūras iestāžu apbūve; 

97.4.4. sporta būvju apbūve; 

97.4.5. reliģisko organizāciju ēku apbūve; 

97.4.6. veselības aizsardzības aprūpes iestāžu apbūve; 

97.4.7. sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 

97.4.8. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve; 

97.5. Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana: 

97.5.1. vasarnīcu apbūve; 

97.5.2. dārza māju apbūve. 

 

98. Funkcionālās zonas iedalījums (apakšzonas): 

98.1. Ar L1 apzīmētās apakšzonas noteicošais izmantošanas veids ir 

piepilsētas un ciemu mazdārziņi (sakņu dārzi, augļu dārzi), kur ir atļauta 

tikai saimnieciskā rakstura īslaicīgas lietošanas būvju izvietošana, kas 

saistītas ar apakšzonas funkcionēšanu, t.i. ar dārzkopību un sakņkopību; 

98.2. Ar L2 ir apzīmētas vēsturiski blīvi apdzīvotas teritorijas, kuras var būt 

izvietotas gan ciemos, gan ārpus ciemiem un iezīmē pašreizējo 

koncentrētu apdzīvojamību vēsturisko sādžu teritorijās, ar mērķi veicināt 

novada teritorijas kultūrvēsturisko īpatnību saglabāšanu un nodrošināt 

blīvi apdzīvotai vietai atbilstošu vides kvalitāti.  

 

 

99. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: 

99.1. Funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija jaunveidojamās zemes 

vienības platību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(30.04.2013.) un citu normatīvo aktu prasības, bet tā nevar būt mazāka 

par 3000 m²; 

99.2. Izņēmums: 

99.2.1. ar L1 apzīmētajās vietas, kur jaunveidojamās zemes vienības 

minimālā platība ir 600 m², 

99.2.2. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 

11.punktā atrunātie gadījumi. 
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100. Apbūves blīvums: 

100.1. Dzīvojamās apbūves blīvums nav lielāks par 30%; 

100.2. Pārējai apbūvei – līdz 60%. 

 

 

101. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs: 

101.1. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs publiskās un ražošanas 

apbūves teritorijām – 20%. 

 

102. Apbūves augstums: 

102.1. Maksimālais stāvu skaits apbūvei - 2 stāvi un mansarda stāva izbūve.  

 

103. Citi noteikumi: 

103.1. Ar L2 apzīmētajās vietās ir aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, 

kas būtiski pasliktina vides situāciju apkaimē vai vietējo iedzīvotāju 

dzīves apstākļus; 

103.2. Ar L2 apzīmētajās vietās jāizveido un jāsaglabā publiskās ārtelpas 

teritorijas iedzīvotāju atpūtai un brīva laika pavadīšanai;  

103.3. Ar L2 apzīmētajās vietās nav atļauts izvietot šautuves, auto- un 

motosporta būves. Gaterus ar L2 apzīmētajās vietās var izvietot, ja ir 

saņemts blakus esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums; 

103.4. Vieglās rūpniecības uzņēmuma apbūves ieceres gadījumā organizē 

publisko apspriešanu; 

103.5. Ja lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūve ir iecerēta ciema vai 

ar L2 apzīmētajā apakšzonā, organizē publisko apspriešanu; 

103.6. Ciemu robežās un ar L2 apzīmētajā apakšzonā nav atļauts izvietot 

kautuves;  

103.7. Gar zemesgabalu robežām, kur ražošanas apbūve un būves 

lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai robežojas ar dzīvojamo un 

publisko apbūvi, kā arī ar valsts galvenajiem un reģionālajiem 

autoceļiem apbūves īpašniekam (valdītājam) jāierīko un jāsaglabā koku 

un/vai krūmu stādījumu joslu. Joslas platumu nosaka Daugavpils novada 

domes Būvvalde, ņemot vērā konkrētu situāciju; 

103.8. Tur, kur ražošanas apbūve robežojas ar dzīvojamo apbūvi, atbilstoši 

jāizplāno pārvadājumu maršruti, ceļu un ielu tīkls, lai mazinātu 

transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām;  

103.9. Funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija ciemu robežās nav 

atļauts izvietot koģenerācijas stacijas, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir 

virs 0,5 MW. Citās zonas teritorijās tās var izvietot, ja vien tas ir 

nepieciešams publiskās infrastruktūras apkalpošanai. Tādos gadījumos 

tiek organizēta publiskā apspriešana; 

103.10. Funkcionālajā zonā ir aizliegts būvēt energoapgādes parkus (vēja 

parkus, saules enerģijas parkus u.tt.); 

103.11. Ciemu robežās un ar L2 apzīmētajā apakšzonā nav atļauts izvietot vēja 

elektrostacijas ar maksimālo jaudu virs 20 kW;  

103.12. Lauksaimniecības teritorijā uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts 

izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja 

tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem 

patērētājiem; 
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103.13. Līdz derīgo izrakteņu izstrādes uzsākšanai plānotajās derīgo izrakteņu 

izstrādes vietās atļauta esošā izmantošana; 

103.14. Šajā funkcionālajā zonā derīgo izrakteņu ieguves vietas ir atļauts 

rekultivēt sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā, bet ja zemes 

auglība vai teritorijas hidroloģiskais raksturs tam nav piemērots - 

sagatavojot izmantošanai mežsaimniecībā, izveidojot ūdenstilpes vai 

sagatavojot rekreācijai. Rekultivējot kūdras ieguves vietas, primāri 

izskata iespēju veikt renaturalizāciju (purvam raksturīgās vides 

atjaunošanu); 

103.15. Ražošanas/rūpniecības uzņēmumiem, industriālajiem parkiem, 

tehnoloģiskajiem un zinātnes parkiem, primāri jāizmanto pamestās, 

neizmantotās ražotnes, mehāniskās darbnīcas, fermas un citus 

neapsaimniekotus objektus.  

  

 

 

 

2.2.12.Ūdeņu teritorija (Ū) 

 

104. Funkcionālā zona Ūdeņu teritorija (Ū) ir noteikta, lai lai izplānotu un 

nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai 

darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai. 

105. Šajā zonā iekļauj tās zemes vienības, kur saskaņā ar saskaņā ar aktuālas 

topogrāfiskās kartes mērogā M 1:10 000 informāciju dominējošais zemes 

lietošanas veids ir ūdens objektu zeme. Ūdeņu teritorijā ieskaita arī ūdensteces, 

kas ir garākas par 10 km, un ūdenstilpes, kuru platība lielāka par 1 ha lauku 

teritorijā, un ar platību virs 0,1ha ciemu robežās. 

  

106. Funkcionālās zonas Ūdeņu teritorija galvenā izmantošana: 

106.1. ūdenssaimnieciskā izmantošana; 

106.2. tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

106.2.1. transporta lineārās infrastruktūras apbūve; 

106.2.2. transporta apkalpojošās infrastruktūras apbūve; 

106.2.3. inženiertehniskās infrastruktūras apbūve; 

106.2.4. energoapgādes uzņēmumu apbūve; 

106.3. ūdens telpas publiskā izmantošana. 

 

107. Funkcionālās zonas Ūdeņu teritorija papildizmantošana: 

107.1. Derīgo izrakteņu ieguve. 

 

108. Citi noteikumi: 

108.1. Funkcionālajā zonā Ūdens teritorija ir atļauta tikai tāda izmantošana, 

kura nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības nosacījumiem; 

108.2. Funkcionālajā zonā Ūdens teritorija viena objektā realizējamos 

izmantošanas veidus izvēlās pēc to saderīguma.   
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3.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI NOVADA TERITORIJAS 

IZMANTOŠANAI 
 

3.1. VISĀS TERITORIJĀS ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA 

 

109. Visu  novada  teritoriju atļauts  izmantot  atbilstoši  funkcionālajā zonā 

noteiktajiem atļautajiem teritorijas izmantošanas veidam, ievērojot šo Noteikumu 

un citu normatīvo aktu prasības.  

110. Pamatnostādnes novada teritorijas izmantošanai un apbūvei ir atrunātas Ministru 

kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un šajos Noteikumos. 

111. Precizējot izpratni par teritorijā atļautās izmantošanas veidiem, pielieto Ministru 

kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” (30.04.2013.) 3.pielikumu „Teritroijas izmantošanas veidu 

klasifikators”. 

112. Lai nodrošinātu esošo un plānoto objektu funkcijas, atļauta arī šāda 

izmantošana: 

112.1. esošo ielu un ceļu infrastruktūras rekonstrukcija, AIV, AV un AVI 

kategorijas ceļu un C, D un E kategorijas ielu infrastruktūras izbūve; 

112.2. objektam nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu izbūve; 

112.3. apstādījumu izveide un teritorijas labiekārtojums; 

112.4. inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve; 

112.5. erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būvju un 

meliorācijas sistēmu izbūve. 

113. Vienā zemes vienībā ir atļauts izvietot tikai 1 dzīvojamo māju vai vienu dvīņu 

mājas pusi. 

114. Ja novada teritorijā blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tādu 

objektu būvniecība, kuri rada specifisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju 

utml.), bet kuriem nav piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, 

Daugavpils novada pašvaldība iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai var organizēt 

publisko apspriešanu atbilstoši novada pašvaldības nolikumā noteiktajai kārtībai. 

 

 

 

 

3.2. AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA 
 

115. Daugavpils novada teritorijā nav atļauta tāda darbība, kurai ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras izpildes rezultātā tiek secināts, ka paredzētā darbība 

nav pieļaujama. 

116. Nevienā teritorijā Daugavpils novadā nav atļauts: 
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116.1. veikt būvdarbus vai cita veida saimniecisko darbību, kas ir pretrunā ar 

teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, detālplānojuma un citu normatīvo 

aktu prasībām;  

116.2. uzsākt ēku būvdarbus pirms teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas 

un iespējamo risku novēršanas pasākumu realizēšanas;  

116.3. uzsākt jaunu būvniecību degradētajā teritorijā, neparedzot tās 

sakārtošanu; 

116.4. vākt, uzkrāt un glabāt krāmus, lupatas, nelietojamus motorizētus 

līdzekļus, metāllūžņus, būvgružus un citus atkritumus tam neparedzētajā, 

atbilstoši neiekārtotajā vietā; 

116.5. izmantot konteinera tipa būves, ja to novietne nav saskaņota Daugavpils 

novada domes Būvvaldē; 

116.6. ekspluatēt būves, kas atrodas avārijas stāvoklī;  

116.7. patvaļīgi ierīkot karjerus derīgo izrakteņu ieguvei;   

116.8. neattīrītu sadzīves notekūdeņu, ateju un vircu bedru iepludināšana 

vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, dīķos un citās ūdenstecēs 

vai ūdenstilpnēs;   

116.9. patvaļīgi aizsprostot upes un strautus, izmainīt upju, strautu, ezeru krasta 

līniju, gultni un hidroloģisko režīmu. 

 

 

3.3.APBŪVES PARAMETRI 
 

117. Galvenie apbūvi raksturojošie parametri ir apbūves blīvums, apbūves intensitāte, 

brīvā zaļā teritorija un apbūves augstums. To skaitliskos lielumus nosaka 

pašvaldība atbilstoši funkcionālajam zonējumam un konkrētās teritorijas 

izmantošanas veidam.  

118. Apbūves parametri nav attiecināmi uz tām zemes vienībām, kas paredzētas tikai 

inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu izbūvei, kā arī transporta 

infrastruktūras objektu - autoceļu, dzelzceļu, satiksmes pārvadu, tiltu u.tml. 

izbūvei.  

119. Aprēķinot brīvo zaļo teritoriju, apbūves intensitāti un apbūves blīvumu, zemes 

vienības platībā neskaita to teritorijas daļu, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās. 

120. Noteiktie ēku un būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku vai 

tehnisku izbūvi - virsgaismu, skursteni, karoga mastu, radio vai televīziju 

uztverošu vai pārraidošu iekārtu, sakaru torņu, vējrādītāju, zibens novadītāju, 

baznīcas torni vai kupolu, utml. Ja tā nav dzīvojamā apbūve, iespējama pamatota 

atkāpe no funkcionālajai zonai noteiktā augstuma standarta dažādām specifiskām 

būvēm to pamatfunkciju nodrošināšanai. 

121. Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tā platība 1,6 m augstumā 

pārsniedz 50% no ēkas pirmā stāva platības. 

122. Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un 

augstumu nosaka no augstākās fasādes puses. 

123. Ja apbūve ir paredzēta zemes vienībā, kuras platība ir mazāka par 1200 m² un 

plānotā būve nav sezona rakstura būve (vasarnīca u.tt.), Daugavpils novada 

domes Būvvalde var izskatīt iespēju palielināt piemērojamo apbūves blīvumu.  
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3.4. PIEKĻŪŠANAS UN VIDES PIEEJAMĪBAS 

NODROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI 

 

124. Papildus Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citos 

normatīvajos aktos noteiktajam, ja ievēro arī šādi piekļūšanas un vides 

pieejamības nodrošīnašanas noteikumi: 

124.1. Fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst izmantot zemesgabalu apbūvei, 

ja šīm zemesgabalam nav nodrošināta piekļūšana; 

124.2. Esošam zemesgabalam, kuram  nav nodrošināta piekļūšana,  atbilstoši  

šo Noteikumu prasībām, piekļūšanu jānodrošina pirms būvprojekta 

akceptēšanas būvvaldē; 

124.3. Piebrauktuve ir jāuztur tās zemesgabala īpašniekam (valdītājam), kura 

īpašuma piekļūšanai tā ir izveidota; 

124.4. Veidojot pievienojumus pašvaldības ceļiem, ievēro vismaz 30 m 

attālumu starp  pievienojumiem un minimālo attālumu no krustojuma; 

124.5. Stūra zemes vienībās piekļūšanu veido no zemākās kategorijas ielas vai 

ceļa; 

124.6. Zemākas kategorijas ceļus (ielas) pievieno pie augstākas kategorijas 

ceļiem (ielām);  

124.7. Ēkas un būves uz zemes vienības izvieto tā, lai pie tām būtu nodrošināta 

brīva ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļūšanas iespēja;  

124.8. Pie ūdens dabiskām un mākslīgām ūdenskrātuvēm, kuras var izmantot 

ugunsgrēku dzēšanai, kā arī pie rezervuāru ūdens ņemšanas akām paredz 

laukumu (12,0 x12,0 m) izbūvēšanu ugunsdzēsības automašīnu 

piebrauktuvei;  

124.9. Izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un būvprojektus jāparedz 

speciāli pasākumi pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar dzirdes, 

redzes vai kustību traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar bērnu ratiņiem, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Esošās ēkās, kurās tehniski nav 

iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, 

jānodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumu saņemt citā veidā; 

124.10. Ja vides pieejamības nodrošināšana kultūrvēsturiski vērtīgā ēkā tehniski 

iespējama tikai tādā veidā, ka var tikt apdraudēta tās kultūrvēsturiskā 

vērtība, cilvēkiem ar invaliditāti nodrošina iespējas attiecīgo 

pakalpojumu saņemt citā veidā; 

124.11. Jānodrošina publiskās atpūtas vietu pieejamība cilvēkiem ar kustības 

traucējumiem; 

124.12. Publiskās atpūtas vietās jāorganizē piebraucamo ceļu tīkls, nodrošinot 

apmeklētāju plūsmas nokļūšanu teritorijā no valsts un pašvaldības 

autoceļiem; 

124.13. Meža īpašniekiem vai lietotājiem jānodrošina brīva Valsts meža dienesta 

pārstāvju piekļūšana tiem. 

124.14. Zemes īpašniekam (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) 

ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, takām, ūdenstecēm un 

ūdenstilpēm, kas paredzēti aizsargājamo koku apskatei. 
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124.15. Plānojot apbūvi pie publiskajām ūdenstilpēm vai ūdenstecēm, jāsaglabā 

piekļuves iespējas publiskajiem ūdeņiem. 

124.16. Plānojot ēku izvietojumu, nodrošina netraucētas piekļūšanas iespējas 

ugunsdzēsības tehnikai un paredz piebrauktuves atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

 

 

 

3.5.ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANA, APVIENOŠANAS UN 

ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANAS NOTEIKUMI 

 

125. Funkcionālajās zonās ir noteiktas pieļaujamās jaunveidojamo zemes vienību 

minimālās platības. 

126. Tiem teritorijas izmantošanas veidiem, kuriem Noteikumos nav noteiktas 

minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības, ņemot vērā plānoto (atļauto) 

izmantošanu, tās pieņem tādas, kas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

zemesgabalu izmantošanas funkcionālajai nepieciešamībai un ievēro Noteikumu 

citas prasības. 

127. Veidojot jaunu zemes vienību vai veicot zemes robežu pārkārtošanu, jāņem vērā 

šo Noteikumu,  Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.), kā arī citu 

normatīvo aktu nosacūjumus. 

128. Veidojot jaunas zemes vienības publisko ūdenstilpju vai ūdensteču tuvumā, 

zemes ierīcības projektā vai detālplānojumā iespēju robežās nosaka publiskas 

piekļūšanas risinājumu – no sauszemes līdz ūdensobjektam.  

129. Veidojot jaunas zemes vienības, ievēro šādus nosacījumus: 

129.1. visām zemes vienībām tiek nodrošinātas piekļūšanas iespējas;  

129.2. jaunveidojamās zemes vienības platības atkāpe no Noteikumos noteiktās 

minimālās platības nepārsniedz 15%; 

129.3. neapbūvētas zemes vienības minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, 

ievērojot normatīvajos aktos, t.sk.Noteikumos, noteiktos minimālos 

attālumus līdz zemes vienības robežām. 

130. Tādu zemes vienību reālo sadalīšanu, kur tiek plānota rindu māju apbūve, drīkst 

veikt tikai pēc visu ēku uzbūvēšanas. 

131. Ja plānotā zemes vienību sadalīšana rada nepieciešamību pēc kompleksiem 

transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem, 

teritorijām, kuras atrodas ārpus ciema robežām, izstrādā detālplānojumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

3.6. PAGALMA NOTEIKUMI 

 
132. Papildus Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citos 

normatīvajos aktos noteiktajam, ja ievēro arī šādi pagalma noteikumi: 

132.1. Daudzdzīvokļu māju pagalmus drīkst izmantot un iekārtot tikai 

publiskiem mērķiem un iedzīvotāju vajadzībām; 

132.2. Pagalmos nodrošina iespēju iebraukt no ielas; 

132.3. Publisko ēku pagalmus aprīko ar auto un velo stāvvietām, atkritumu 

urnām, informācijas norādēm, apgaismojumu, brīvdabas sporta un 

kultūras infrastruktūru un tamlīdzīgiem teritorijas labiekārtojuma 

elementiem; 

132.4. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes 

(būvmateriālu, kurināmā u.c.); 

132.5. Zemes īpašniekiem pagalmi jāuztur kārtībā, tīrībā, nodrošinot lietus 

ūdens savlaicīgu novadīšanu no tiem; 

132.6. Dzīvojamo māju priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kas robežojas ar 

ielu vai ceļu un ja tas nav norobežots ar necaurredzamu žogu, aizliegta 

būvmateriālu, kurināmā un citu materiālu vai priekšmetu ilgtermiņa 

atklāta uzglabāšana bez saskaņošanas ar Daugavpils novada domes 

Būvvaldi; 

132.7. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

 

 

 

 

3.7. BŪVLAIDES 

 

133. Ciemos esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi.  

134. Jaunās apbūves teritorijās ciemu robežās, kur nav izveidots ielu tīkls vai 

iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos 

attālumus: 

134.1. maģistrālajām ielām, ciema nozīmes ielām – 6 m; 

134.2. vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām, komersantu, 

servitūta ceļiem – 3 m. 

135. Ārpus ciemiem būvlaide sakrist ar autoceļa un dzelzceļa aizsargjoslu, izņemot 

gadījumus, kad tas nepieciešams transporta infrastruktūras un apkalpes objektu 

būvniecībai, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai. 

136. Ieteicamais minimālais apbūves attālums no lauku teritorijā esošā komersantu, 

servitūta ceļa ass - 10 m. Gadījumā, ja šiem ceļiem ir noteikta aizsargjosla – tad 

aizsargjoslas platumā. Izņēmums - iedibinātas būvlaides gadījumi.  

137. Zemesgabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nav atļauts apbūvēt, 

nekādas ēkas daļas tajā nedrīkst atrasties. 
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138. Būvlaidi precizē lokālplānojumā, detālplānojumā vai plānošanas un arhitektūras 

uzdevumā. 

139. Situācija vēsturiskās apbūves teritorijās izvērtējama atsevišķi detālplānojuma vai 

lokālplānojuma ietvaros.  

 

 
 
 
 
 

 

3.8. PRASĪBAS ATTĀLUMIEM LĪDZ BŪVĒM, KOKIEM 

UN KRŪMIEM 

 

140. Papildus Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu 

nosacījumiem Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas šādas prasības 

attālumiem līdz kokiem un krūmiem:   

140.1. Stādot kokus ēku un būvju tuvumā, ievēro nosacījumu, ka pieaugušā 

vecumā tie nedrīkst traucēt dzīvojamo un publisko telpu insolāciju un 

izgaismošanu, kā arī ēku un būvju apsaimniekošanu un drošu 

ekspluatāciju.  

140.2. Attālums no kaimiņu zemes vienības robežas līdz vidēja lieluma koku 

stumbriem ir vismaz 2 metri, krūmiem -1 metrs.  

140.3. Koku un krūmu stādīšana pieļaujama ne tuvāk kā 3 metrus no zemes 

vienības robežas, ja pieauguša koka vai krūma augstums pārsniedz 10 

metru augstumu. 
140.4. Ierīkojot vai remontējot pazemes komunikācijas, atļauts veikt rakšanas 

darbus tikai noteiktā kokaugu tuvumā (kokiem līdz 15 centimetriem 

diametrā – ne tuvāk par 2 metriem, resnākiem kokiem – ne tuvāk par 3 

metriem). 

140.5. Attālums no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma 

elementiem līdz kokiem un krūmiem jāpieņem saskaņā ar 3.tabulu. 

Normatīvie attālumi attiecināmi uz kokiem ar lapotnes (kroņa) diametru 

līdz 5 m 

 

3.tabula  
Attālumi no ēkām līdz kokiem, krūmiem 

 
  

Ēkas būves, inženiertīkli, labiekārtojuma 

elementi 

attālums (m) 

līdz 
koka stumbram krūmam 

1. Ēkas un būves ārsiena 5,0 1,5 
2. Ietves un gājēju celiņa mala 0,7 0,5 
3. Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales 

mala, vai grāvja augšmala 
2,0 1,0 

4. Tilta, estakādes, apgaismojuma balsts vai stabs 4,0 - 
5. Nogāzes vai terases pamata pēda 1,0 0,5 
6. Atbalsta pamata pēda vai iekšējā mala 3,0 1,0 
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Ēkas būves, inženiertīkli, labiekārtojuma 

elementi 

attālums (m) 

līdz 
7. Pazemes inženierkomunikācijas: 

gāzes vads , kanalizācija, 

siltumtrase (no ārējā trases gabarīta ) 

ūdensvads, drenāža, 

strāvas un sakaru kabelis 

1,5 

2,0 

2,0 

2,0 

- 

1,0 

- 

0,7 

8. Žogi 2,0 0,7 
 

141. Atkritumu tvertņu novietņu izvieto, izvērtējot funkcionālos, estētiskos aspektus 

un apkārtējās apbūves raksturu un vadoties pēc šādiem attālumiem no atkritumu 

tvertņu novietnes laukuma malas: 

141.1. ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem; 

141.2. ne tuvāk par 20 m no izglītības iestādes, bērnu rotaļu laukuma, 

rekreācijas zonas, sporta laukuma; 

141.3. ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem; 

141.4. ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas; 

141.5. ne tālāk par 100 m no visattālākās ieejas dzīvojamā mājā vai publiskā 

ēkā. 

142. Jāievēro šādi attālumi no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz 

attiecīgajai teritorijai: 

142.1. bērnu rotaļām –  ne mazāk par12 metriem; 

142.2. pieaugušo iedzīvotāju atpūtai – ne mazāk par 10 metriem; 

142.3. fizkultūras nodarbībām (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida) 

ne mazāk par 10 – 40 metriem; 

142.4. saimnieciskiem mērķiem (paklāju tīrīšanas, atkritumu konteineru vietai 

u.c.) – ne mazāk par 20 metriem; 

142.5. suņu pastaigai – ne mazāk par 40 metriem. 

143. Iepriekšējā punktā minētos attālumus ir atļauts samazināt, ja netiek pārkāptas 

normatīvo aktu par ugunsdrošību, higiēnu un insolāciju prasības un ir saņemts 

blakus esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums. 

144. Izvietojot autoceļu, lidlauku un dzelzceļu tuvumā dzīvojamās mājas, publiskās 

ēkas un citas būves, izvērtē un ņem vērā potenciālo piesārņojumu, t.sk. trokšņa. 

145. Plānojot derīgo izrakteņu ieguves vietas, paredz vismaz 100 m atkāpi ar zaļo 

stādījumu joslu no dzīvojamās un publiskās apbūves, tūrisma un rekreācijas 

objektiem. Šo attālumu var samazināt, vienojoties ar apbūves un/vai objektu 

īpašniekiem (valdītājiem). Derīgo izrakteņu ieguvi organizē tādā attālumā no 

esošajām būvēm un ēkām, lai tas neapdraudētu to pastāvēšanu. 

146. Ja to neparedz citi normatīvie akti, Daugavpils novada domes Būvvalde, ņemot 

vērā konkrētu situāciju (potenciālā piesārņojuma pakāpi un veidu, apdzīvojuma 

blīvumu, reljefu, utml.), var piemērot 100 metru attāluma ievērošanu starp 

potenciālo piesārņojumu radošo objektu un zemes vienības robežu, kur atrodas 

dzīvojamā un publiskā apbūve, tūrisma un rekreācijas objekti, kur noteikta 

funkcionālā zona Publiskās apbūves teritorija (P), Dabas un apstādījumu 

teritorija (DA) vai dzīvojamās apbūves teritorija (DzS, DzM, DzD). Šo 

attālumu var samazināt: 

146.1. ja dzīvojamā apbūve un potenciālais piesārņojumu radošais objekts 

pieder vienam īpašniekam un uz dzīvojamo apbūvi nav nomas saistību 

vai ir nomnieku piekrišana, 
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146.2. ja ir saņemts visu pieguļošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums 

146.3. vai ja tas izriet no publiskās apspriešanas rezultātiem. 

   

 

 

3.9. PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU KONSTRUKTĪVAJĀM 

DAĻĀM UN ELEMENTIEM 

 

147. Konkrētus prasību līmeņus atsevišķiem būvju tipiem nosaka Latvijas 

būvnormatīvi un citi normatīvie akti. 

148. Fasādēm, jumtiem, notekcaurulēm Daugavpils novadā ir šādas prasības: 

148.1. katra zemesgabala īpašniekam (valdītājam) jāuztur kārtībā ēkas fasāde, 

ūdens notekcaurules, renes un jumts; 

148.2. jumti jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz kaimiņu zemesgabala. Jānovērš 

iespēja ledus un sniega kupenu krišanai uz kaimiņu zemesgabala, ietves 

un ielas braucamās daļas; 

148.3. jauniem jumtiem un seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu 

saturošus jumta materiālus. Demontējot esoša jumta materiālu, kas satur 

azbestu, līdz demontāžas darbu uzsākšanai, jābūt noslēgtam līgumam ar 

personu, kam noteiktā kārtībā Reģionālajā vides pārvaldē ir izsniegta 

atkritumu, t.sk. bīstamu, apsaimniekošanas atļauja; 

148.4. nav atļauta dūmvadu, kas saistīti ar alternatīvajām apkures sistēmām, kā 

arī ventilācijas cauruļvadu izvadīšana un kondicionieru uzstādīšana ēkas 

fasādē pret ielu; 

148.5. nav atļauta patvaļīga fasāžu un jumtu krāsošana. Tā jāveic saskaņā ar 

ēkas būvprojektā akceptēto krāsojumu. Esošu ēku pārkrāsošanas 

gadījumā, krāsošana jāveic saskaņā ar Būvvaldē saskaņotu krāsu pasi; 

148.6. nav atļauta satelītantenas piestiprināšana pie ēkas galvenās fasādesbez 

saskaņošanas ar Daugavpils novada domes Būvvaldi. 

149. Logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, markīzēm ir šādas prasības:  

149.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atsevišķu dzīvokļu logu maiņa 

pieļaujama, saglabājot esošo logu izskatu  -  proporcijas, dalījumu,  

krāsas, un logu nomaiņa saskaņota ar nama īpašnieku un 

apsaimniekotāju;  

149.2. lodžiju un balkonu pārbūvēšanu un aizstiklošana tiek uzskatīta par 

būvniecību, un to veic atbilstoši Daugavpils novada domes Būvvaldē 

akceptētajām būvprojektam, katrai ēkas fasādei pieļaujot tikai viena 

veida aizstiklojumu;  

149.3. jaunu ieejas durvju, kā arī skatlogu izbūvēšana fasādēs veic atbilstoši 

Daugavpils novada domes Būvvaldē akceptētām fasādes projektam, 

ņemot vērā ēkas arhitektonisko stilu un konstruktīvo izveidojumu; 

149.4. pie ietves izvietotus atklātus (vaļējus) pagrabstāvu logus un ieejas 

kāpnes norobežo ar metāla margām; 

149.5. pie pagrabstāvu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas. Gaismas šahtas 

pārsegumam jāatrodas vienā līmenī ar ietvi vai laukumu, kā arī tam 

aizliegts izmantot slidenu materiālu un tajā nedrīkst būt spraugas, kas 

platākas par 1,5 centimetriem. 
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150. Vietās, kur vietējo apstākļu un ekonomisko apsvērumu dēļ ir lietderīgi izmantot 

pazemes telpu (pazemi), var paredzēt tās kompleksu izmantošanu, izvietojot 

pazemes būves saskaņā ar sanitārajām un ugunsdrošības prasībām. Pazemes 

būvju jumtiem jāparedz labiekārtojums. 

151. Pazemes telpu nav ieteicams izmantot, ja gruntsūdens līmenis zemesgabalā ir 

augstāks par 2 metriem no plānotās zemes virskārtas. 

 

 

 

 

 

3.10. PRASĪBAS ĀRTELPAS ELEMENTIEM 

 

152. Mazo arhitektūras formu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka 

teritorijas labiekārtošanas projektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko 

noformējumu veidojot harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar 

apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu. 

153. Publiskajā ārtelpā paredz pietiekošu soliņu skaitu, ieplānojot to racionālu un 

loģisku izvietojumu.  

154. Ielu, laukumu, skvēru, parku un citu publiskās ārtelpas teritoriju apgaismošanai 

ir atļauts izmantot pie stabiem piestiprinātus vai virs ielām iekārtus apgaismes 

ķermeņus. Tiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem vizuāli uztverama ielas posma 

vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai parka robežā. Ja ielu vai 

piebrauktuvju platums ir mazāks par 10 m, apgaismes ķermeņus var stiprināt arī 

pie ēku fasādēm. Iespēju robežās apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes 

kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās.  

155. Ielu nosaukumu un ēku numerācijas norāžu izvietošanas kārtību Daugavpils 

novada ciemos nosaka Daugavpils novada pašvaldības saistošie noteikumi „ Par 

ielu nosaukumu,  ēku numerācijas  un ēku nosaukumu norādes izvietošanas 

kārtību  Daugavpils novadā”. 

156. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, 

pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo 

atkritumu apsaimniekošanu, nosaka Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada 

12.maija saistošos noteikumus Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”. 

157. Iekārtojot atkritumu tvertņu (konteineru) laukumus, tos jāierīko aizēnotās, labi 

vēdināmās vietās, nodrošinot  specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu 

atkritumu tvertnēm. 

158. Reklāmas un izkārtnes izvieto saskaņā ar Daugavpils novada domes Būvvaldē 

saskaņotu projektu. 

159. Nav pieļaujams izvietot uz ēku fasādēm vai zemesgabalā tādus objektus 

(reklāmas, antenas u.c.), kas maina fasādes raksturu vai ietekmē ēku siluetu. 

Reklāmas objekta krāsu izvēlei jābūt saskaņotai ar ēkas fasādi. 

160. Zemesgabala vai ēkas īpašnieka vai valdītāja pienākums ir pie būves ielas 

fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu karoga mastu valsts 

karoga uzvilkšanai.  

161. Žogi un prettrokšņa sienas un ekrāni: 
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161.1. Žoga novietojums un vizuālais risinājums ir jāsaskaņo Būvvaldē; 

161.2. Prettrokšņa sienas vai ekrāna nepieciešamību var pamatot lokālplānojumā 

vai detālplānojumā. Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst 

izmantot žogu. Prettrokšņa sienas ierīko ražošanas un tehnisko objektu 

apbūves teritorijām un, nepieciešamības gadījumā, gar satiksmes 

maģistrālēm apdzīvotajās vietās; 

161.3. Starp zemesgabaliem žogus būvē  īpašniekiem savstarpēji vienojoties 

saskaņā ar Civillikuma Trešās daļas „Lietu tiesības” 1092.pantu;  

161.4. Apbūvei paredzētos zemesgabalus blīvi apdzīvotās vietās drīkst iežogot 

atbilstoši šiem Noteikumiem  pa zemesgabalu robežām, ņemot vērā 

papildus nosacījumus: 

161.4.1. ceļa pusē pa ceļa zemes nodalījuma joslu; 

161.4.2. ielas pusē pa ielas sarkano līniju; 

161.4.3. zemesgabalos pie ceļu vai ielu krustojumiem pa redzamības 

trīsstūriem; 

161.4.4. gar  ūdenstilpnēm  un  ūdenstecēm  pa  tauvas  joslām,  

izņemot Zvejniecības likumā noteiktos gadījumus, un, 

saglabājot iespēju brīvi pārvietoties tauvas joslā, kā arī piekļūt 

publiskajam ūdensobjektam, t.sk. ugunsdzēsēju transportam; 

161.4.5. gar atklātiem grāvjiem un ūdensnotekām pa ekspluatācijas 

aizsargjoslu robežām, bet ciemu teritorijās - aizsargjoslu 

teritorijās atļauts izvietot vieglas konstrukcijas pagaidu žogu; 

161.4.6. iežogojot ūdensapgādes būves vietu, nodrošina piebrauktuves 

ugunsdzēsības tehnikai; 

161.4.7. lai  nodrošinātu esošo  inženiertīklu darbību un  to  

apkalpošanu, vietās, kur atrodas virszemes 

inženierkomunikāciju būves, žogos jāveido „kabatas”; 

161.4.8. žogu vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju un transporta 

kustību. 

161.5. Žogu augstums un caurredzamība: 

161.5.1. priekšpagalma un ārējā pagalma, sānpagalma žogi nedrīkst 

būt augstāki par 1,70 m; 

161.5.2. žogus, kas piekļaujas iekšējam sānpagalmam un aizmugures  

pagalmam, pieļaujams izbūvēt blīvus līdz 1,70 m; 

161.5.3. priekšpagalma un ārējā pagalma, sānpagalma žogu 

būvniecībā ievēro žogu minimālo caurredzamību 

(perpendikulāri pret žoga plakni) atkarībā no žoga augstuma: 

līdz 1 m augstam žogam - bez ierobežojumiem, līdz 1,50 m 

augstam žogam- 30 %, līdz 1,70 m augstam žogam - 50 %; 
161.5.4. ražošanas un tehniskajiem objektiem atļauts būvēt 

necaurredzamus žogus ne augstākus par 2,2 m, pārējiem 

objektiem necaurredzama žoga nepieciešamība jāpamato; 

161.5.5. dzīvžogiem jābūt ne augstākiem par 2 m; 

161.5.6. žoga cokola augstums nedrīkst pārsniegt 50 cm; 

161.5.7. žoga augstums nosakāms pieņemot par 0.00 līmeni pašreizējo 

vai plānoto ietves līmeni ielas pusē. Žogu „sadures” vietās 

zemesgabalu robežpunktos iekškvartālā žoga 0.00 atzīme 

jānosaka kaimiņiem savstarpēji vienojoties, vai strīdus 

gadījumā pieņemot par 0.00 atzīmi zemāko augstuma atzīmi. 
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161.5.8. ja dzīvojamās apbūves teritorijās gar autoceļiem un 

dzelzceļiem trokšņu līmenis pārsniedz normatīvo, tad žogi var 

tikt veidoti kā pretrokšņu ekrāni, necaurredzami ar palielinātu 

augstumu, atbilstoši trokšņu aprēķiniem. Šādi žogi ir jāveido 

kā zaļās sienas ar vīteņaugiem (jāapzaļumo). 

161.6. Žogu stilistika: 

161.6.1. žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku, ievērojot vienotu 

žogu augstumu kvartāla robežās; 

161.6.2. žogiem publiskās apbūves teritorijās ir jābūt atbilstošiem to 

funkcionālajai izmantošanai, maksimāli saglabājot publisko 

telpu un ēku pieejamību; 

161.6.3. aizliegti dzeloņdrāšu žogi, kā arī šī materiāla pielietošana 

žogos. 

161.7. Zemesvienības dzaudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijās 

zemesgabalu robežas var iezīmēt ar dzīvžogiem, saskaņojot to 

Daugavpils novada domes Būvvaldē; 

161.8. Mežu zemesgabali nav nožogojami.  

162. Kioski, nojumes, sezonas kafejnīcas un citi īslaicīgi tirdzniecības objekti: 

162.1. Stacionārus, arī sezonas, tirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, 

stendus, paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, atļauts būvēt 

vai novietot gatavus tikai ar Daugavpils novada domes Būvvaldes 

saskaņojumu. Ja minētie objekti robežojas ar ceļa zemes nodalījuma 

joslu vai atrodas ceļa  zemes nodalījuma joslā, nepieciešams arī valsts 

akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” saskaņojums. 

162.2. Sezonas tirdzniecības nojumes un/vai āra kafejnīcas tiešā saistībā ar 

esošiem tirdzniecības vai pakalpojumu objektiem atļauts iekārtot tikai 

saskaņā ar Daugavpils novada domes Būvvaldes atļauju. Aizliegts 

ierīkot ietvēs, izņemot gadījumus, kad ietves brīvs platums paliek 

vismaz 2,5 metri. Nojumes drīkst veidot ne zemāk kā 3 metri virs ietves 

līmeņa. 

163. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās ārtelpas elementu veidošanā vadās pēc 

Dabas aizsardzības pārvaldē piedāvāto rokasgrāmatas „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vienotais stils” rekomendācijām 

(http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/#rokasgramata).  

 

 

 

 

3.11. PRASĪBAS INŽENIERKOMUNIKĀCIJU 

BŪVNIECĪBAI, REKONSTRUKCIJAI, EKSPLUATĀCIJAI 

3.11.1.Vispārīgas prasības teritoriju inženiertehniskai apgādei 

 
164. Papildus Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.), Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 

pilsētās, ciemos un lauku teritroijās” (28.12.2004.). un citu normatīvo aktu 
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nosacījumiem Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas šādas prasības 

inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai un ekspluatācijai:   

164.1. Visās apbūves teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi, 

atbilstoši šo Noteikumu prasībām, kā arī lokālplānojumu, detālplānojumu 

vai tematisko plānojumu prasībām, ja tādi ir izstrādāti;  

164.2. Inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā 

funkcionālajā zonā, ievērojot funkcionālajā zonā atļautos izmantošanas 

nosacījumus; 

164.3. Plānojot kompleksu teritorijas apbūvi, tai skaitā jaunu dzīvojamo apbūvi, 

inženiertehniskās apgādes risinājumus un to tīklu izbūves shēmas iekļauj 

lokālplānojuma vai detālplānojuma sastāvā;  

164.4. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju 

koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem 

inženiertīkliem;  

164.5. Plānojot inženierkomunikāciju būvniecību jauniem objektiem, iespēju 

robežās izskatīt iespēju pieslēgties pie Daugavpils pilsētas 

inženierkomunikācijām; 

164.6. Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana 

un ceļa, ielas un ietves seguma atjaunošana. Pēc inženierkomunikāciju 

pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatāciju nelietojamās 

inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc un aizvāc;  

164.7. Inženierkomunikāciju īpašnieks nevar liegt vai traucēt pieslēgties tām, ja 

šīs inženierkomunikācijas ir paredzētas publiskai lietošanai, to jauda līdz 

pieslēgšanās pieprasījuma saņemšanai ir pietiekami un pieslēgšanās 

notiek atbilstoši inženierkomunikāciju ekspluatācijas un tehniskajiem 

noteikumiem.   

164.8. Izskatost ieceri būvēt augstsprieguma elektrisko tīklu infrastruktūras 

objektus, elektronisko sakaru torņu vai antenu mastu Savrupmāju 

apbūves teritorijā, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, Daudzstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijā, Jauktās centra apbūves teritorijā, 

Publiskās apbūves teritorijā, Dabas un apstādījumu teritorijā, ar L2 

apzīmētajās teritorijās Lauksaimniecības teritorijā, tiek organizēta 

publiskā apspriešana. 

164.9. Brīvstāvošiem inženierkomunikāciju objektiem (transformatoru 

apakšstacijām, sadales punktiem, sakaru torņiem, u.c.) jāiekļaujas 

ainavā. 

164.10. Inženiertehniskās komunikācijas jāizvieto galvenokārt ielu šķērsprofilu 

robežās un joslā starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju). Īpašos 

izņēmuma gadījumos, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots, un ja 

nav citas pieņemamas alternatīvas, saņemot attiecīgā nekustamā 

īpašuma īpašnieka (valdītāja) piekrišanu, pieļaujams tās izbūvēt, 

šķērsojot citu nekustamo īpašumu ārpus ielu sarkano līniju teritorijām. 

Šajos gadījumos, līdz būvatļaujas saņemšanai, uz zemesvienības, ko 

šķērso izbūvējamā inženierkomunikācija, nostiprināms servitūts 

zemesgrāmatā par labu inženierkomunikācijas īpašniekam (valdītājam). 

164.11. Gadījumos,  ja   piebraucamie  ceļi  (kuri  nav  ielas   statusā)  ir koplietošanā, 

vēlams inženierkomunikāciju pievadus risināt kopīgi pa piebraucamā ceļa 

trasējumu. 
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164.12. Ja teritorijas attīstība tiek plānota vairākos etapos, koplietošanas ielas, 

ceļus un inženiertehniskās apgādes tīklus var izbūvēt secīgi, atbilstoši 

katras apbūves kārtas nepieciešamajam nodrošinājumam. 

164.13. Reālu zemes vienību sadalīšanu un ēku būvniecību var uzsākt pēc 

koplietošanas ielu, ceļu un galveno inženierkomunikāciju izbūves (līdz 

pievadiem atsevišķām zemes vienībām) un to nodošanas ekspluatācijā.  

 

 

 

3.11.2.Prasības ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas objektiem 

 

165. Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanai ciemos paredz centralizētu 

ūdensapgādes sistēmu ar ugunsdzēsības hidrantiem, jeb iespēju piekļūt ūdens 

ņemšanas vietai, kas iekārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

166. Visām ūdensapgādes sistēmām (artēziskiem urbumiem, akām u.tml.) jāatbilst 

normatīvo aktu noteiktajām prasībām. Ūdensapgādes iekārtu remonts vai maiņa 

nedrīkst pasliktināt dzeramā ūdens kvalitāti vai radīt draudus patērētāju 

veselībai. 

167. Grodu, iedzīto vai urbto aku būvniecība veicama normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, un to konstruktīvajam risinājumam ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām 

un šādiem nosacījumiem: 

167.1. urbto aku ierīkošanu atļauts veikt tikai atbilstoši licencētām 

uzņēmējsabiedrībām; 

167.2. grodu, urbtās un dzītās akas maksimāli jāattālina no iespējamiem ūdens 

piesārņojuma avotiem (ateju bedrēm, komposta kaudzēm u.c.), tajā 

skaitā no kaimiņu zemesgabalā novietotajiem, ievērojot Aizsargjoslu 

likumu un Ministru kabineta noteikumus Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens 

ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.); 

167.3. aku, kuras ir seklākas par 20 metriem, izbūvei nav nepieciešama 

būvniecības atļauja un būvprojekts. 

168. Artēzisko urbumu īpašniekiem (valdītājiem) jānodrošina urbuma atveres 

hermetizācija un urbuma aizsardzība no fiziskas bojāšanas, jānovērš urbuma un 

stingra režīma aizsargjoslas applūšana vai piegružošana. Neizmantotie artēziskie 

urbumi ir jāaiztamponē. 

169. Visi sadzīves kanalizācijas tīklos ievadītie notekūdeņi, notekūdeņi, kas 

izsūknēti no ūdens necaurlaidīgām, atsūknējamām krājtvertnēm (izsmeļamām 

bedrēm) un pārvietojamām tualetēm, jānogādā attīrīšanai uz notekūdeņu 

attīrīšanas ietaisēm. Lai ierobežotu virszemes ūdeņos nonākošo emisiju, 

jāizmanto labākie pieejamie tehniskie paņēmieni vai vidi saudzējošas 

tehnoloģijas. 

170. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises maksimāli jāattālina no citiem objektiem, 

ievērojot Aizsargjoslu likuma, šo Noteikumu un citu normatīvo aktu prasības. 

171. Visām  fiziskajām  un  juridiskajām  personām,  kuras  vēlas  būvēt  jaunus  

objektus,  kuriem nepieciešams pieslēgums ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 

tīklam, vai pievienot esošu objektu novada ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 

tīkliem vai veikt jebkurus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves vai 

rekonstrukcijas darbus objekta teritorijā, ir jāizņem Daugavpils novada domes 

Būvvaldē tehniskie noteikumi ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu 

izbūvei vai rekonstrukcijas darbiem. 



 66 

172. Ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu pievienošanu novada ielu 

tīkliem var veikt attiecīgi licencēts uzņēmums pakalpojumu sniedzēja pārstāvja 

klātbūtnē. 

 

 

 

3.11.3.Prasības elektroapgādes sistēmas infrastruktūrai 

 

173. Būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV un 330kV elektrolīniju 

aizsargjoslās, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 

elektrolīniju šķērsojumos vai aizsargjoslā, vai ari plānojot tādu objektu 

būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, bet iespējama šo 

objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar tām, jāsaņem tehniskos noteikumus AS 

"Latvijas elektriskie tīkli”. Darbus, kuri tiek veikti vidējā sprieguma (20 un 10 

kV) tai zemsprieguma (0.4kV) elektropārvades līniju tuvumā, jāsaskaņo ar AS 

„Sadales tīkls”. 

174. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV un 

330kV elektrolīniju malējiem vadiem izstrādā darbu izpildes projektu un 

saskaņo to ar AS „Latvijas elektriskie tīkli". 

175. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju 

novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV gaisvadu 

elektrolīnijām un to tuvumā, jānovērtē nepieciešamību veikt šo elektrolīniju 

rekonstrukciju, lai nodrošinātu savstarpējo horizontālo un vertikālo attālumu 

atbilstību Latvijas energostandartam "Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar 

spriegumu 110 - 330kV" (LEK 135, 2012.gads, 1 uzdevums, energostandarta 

adrese internetā www.latvenergo.iv/files?texl/energostandarti/LEK_135.pdf),  

Aizsargjoslu likuma 45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.1069 "Noteikumi 

par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" 

(28.12.2004.), Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras 

objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (05.12.2006.) un citu 

inženierkomunikāciju būvnormatīvu prasībām. 

176. Plānojot jaunas apbūves teritorijas, paredz atbilstošu nodrošinājumu ar 

elektroenerģiju, rezervējot teritoriju transformatoru un apakšstaciju izvietošanai. 

177. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales 

tīkls" tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

padomes 2008.gada 20.augusta lēmumā Nr. 264 apstiprinātiem "Sistēmas 

pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".  

178. Elektroapgādes tīkliem un būvēm nodrošina ērtu un drošu apkalpošanas iespēju - 

ārpus iežogotām teritorijām un transporta piekļūšanas iespējas.  

179. Elektroapgādes inženierkomunikāciju uzturēšanā jāievēro Enerģētikas likumā 

noteiktās prasības, kā arī neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar 

celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada 

pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju, atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika" (05.12.2006.) prasībām. 

180. Nekustamā  īpašuma  īpašniekam  ir  tiesības  lūgt  pārvietot  esošu  

energoapgādes uzņēmuma  objektu. Atbilstoši Enerģētikas likuma 23.panta 

2.daļai esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanas izmaksas jāsedz 

pārvietošanas ierosinātājam. 

http://www.latvenergo.iv/files?texl/energostandarti/LEK_135.pdf
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181. Elektrolīnijas trases platums meža teritorijā, kurus saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 

noteikšanas metodika” (05.12.2006.) elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs 

izveido un atbrīvo no kokiem un krūmiem, ir:  

181.1. gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums nepārsniedz 0,4 kilovoltus, - 5 

metrus platā joslā;  

181.2. gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums ir no 6 līdz 20 kilovoltiem, - 13 

metru platā joslā;  

181.3. gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums ir 110 kilovoltu, - 26 metrus 

platā joslā;  

181.4. gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums ir 330 kilovoltu, - 54 metrus 

platā joslā;  

181.5. kabeļlīnijām - 3 metrus platā joslā. 

182. Elektrisko tīklu īpašnieks (valdītājs) ir tiesīgs izcirst blakus elektrolīniju trasēm 

augošos kokus, kuri apdraud elektrolīniju un var krist uz tās vadiem vai balstiem. 

Nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka vai lietotāja īpašums. 

183. Plānojot būvniecību 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīniju tuvumā, ēkas, 

būves un paralēli novietotus ielas/ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju 

aizsargjoslām. 

184. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu būvniecību 

vai izveidošanu, to novietojumu paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV un 

330kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas. 

185. 110kV un 330kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkanu līniju 

teritorijās. 

186. Aizliegta jebkādu jaunu gaisvada kabeļu vai vadu vilkšana pāri ielām un starp 

ēkām, kā arī to izvietošana uz ēku galvenajām fasādēm, bez saskaņošanas ar 

Daugavpils novada domes Būvvaldi. 

187. Stacionāro saules bateriju bloku (paneļu) un saules kolektoru ar virsmas 

laukumu lielāku par 20 m² izvietošana jāsaskaņo ar Daugavpils novada domes  

Būvvaldi. 

 

 

 

3.11.4.Prasības elektronisko sakaru infrastruktūrai 

 

188. Elektronisko sakaru tīklus un objektus jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumu Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības 

un uzraudzības kārtība" (01.03.2011.), kā arī Ministru kabineta noteikumu 

Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko 

sakaru tīkli" (04.04.2006.) prasībām. 

189. Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA 

„Lattelecom” vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, 

jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem 

„Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 

elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 2005.gada 18.maija Padomes sēdes lēmums 

IMr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru 

tīkla pieslēgšanas kārtība. 



 68 

190. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla 

robežu", tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai 

teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu. 

191. Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, 

atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem. 

192. Elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītas inženierkomunikācijas iespēju 

robežās izvieto esošo elektronisko un elektroapgādes tīklu un piebraucamo 

autoceļu tuvumā. 

 

 

 

3.11.5.Prasības siltumapgādes infrastruktūrai 

 

193. Dzīvojamās, publiskās un jauktās centru apbūves teritorijās izvēlas 

siltumapgādes iekārtas ar iespējami mazāko ietekmi uz apkārtējās dzīves vides 

kvalitāti. 

194. Novada teritorijās, kurās ir izbūvēti centralizētās  siltumapgādes  tīkli, ieplānojot  

jaunu dzīvojamo vai publisko ēku pieslēgumu centralizētai siltumapgādes 

sistēmai, izstrādā ēku tehniskie projekti atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.534 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 

“Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”” (23.09.2003.). 

195. Lokālās katlu mājas aizliegts izvietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

 

 

 

3.11.6.Prasības gāzes apgādes infrastruktūrai 

 

196. Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un 

individuālajiem patērētājiem Daugavpils novada teritorijas apdzīvotajās vietās, 

veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā 

arī esošo autoceļu nodalījuma joslā, aizsargjoslā un ielu sarkanajās līnijās, 

jāparedz iespējamā augstā un/vai vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069 “Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” 

(28.12.2004.) un Aizsargjoslu likumam. 
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3.12.PRASĪBAS JAUNAS SATIKSMES 

INFRASTRUKTŪRAI UN ESOŠĀS INFRASTRUKTŪRAS 

APSAIMNIEKOŠANAI 

                            3.12.1.Vispārējas prasības 

 

197. Pamatnostādnes satiksmes infrastruktūras plānošanai, būvniecībai, 

rekonstrukcijai un ekspluatācijai ir dotas Ministru kabineta noteikumos Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(30.04.2013.) un citos normatīvajos aktos. Šie Noteikumi izvirza papildus 

nosacījumus jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras 

apsaimniekošanai.  

198. Jauno vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo apbūves teritoriju sasaisti ar 

valsts autoceļu tīklu veic, ievērojot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos 

pieslēgumus galvenokārt paredz pie pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem, 

orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju 

attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus.  

199. Apbūves teritorijās valsts autoceļu tuvumā paredz iekšējos paralēlos ceļus un 

ielas vietējai satiksmei, pēc iespējas samazinot pieslēgumu skaitu valsts 

autoceļiem.   

200. Ciemu ielu tīklu veido kā dažādu kategoriju, funkcionālas nozīmes un hierarhijas 

ielu vienotu sistēmu. 

201. Lai aizsargātu novada ielas un ceļus, labiekārtotās teritorijas un pazemes 

inženierkomunikācijas no patvaļīgiem rakšanas darbiem, aizliegts veikt rakšanas 

darbus Daugavpils novada ciemu teritorijās bez rakšanas darbu atļaujas 

saņemšanas: 

201.1. pašvaldības ielu un ceļu sarkano līniju robežās; 

201.2. pašvaldības ielu un ceļu  brauktuvēm, ietvēm, trotuāriem un  

velosipēdistu celiņiem, kuriem nav noteiktas sarkanās līnijas; 

201.3. inženierkomunikāciju un citās ekspluatācijas aizsargjoslās; 

201.4. iepriekš minētajās teritorijās, kas saistītas ar pagaidu žogu, sastatņu un 

citu konstrukciju vai materiālu novietošanu. 

202. Autoceļu lietošanu, pārvaldi, aizsardzību un attīstību reglamentē likums „Par 

autoceļiem”, kā arī citi normatīvie akti. 

203. Būvējot ceļus, izdevumus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu pārbūvi, sedz 

būvniecības ierosinātājs. 

204. Autoceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbi nedrīkst pasliktināt 

hidroloģisko režīmu autoceļu aizsargjoslā, kā arī traucēt ceļam blakus esošo un 

ceļu šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju funkcionēšanu. 

205. Šķērsot autoceļus ar kanāliem, sakaru un elektropārvades līnijām, cauruļvadiem, 

dzelzceļiem un citām komunikācijām, ierīkot tās gar ceļiem to zemes nodalījuma 

joslās, ierīkot aizsprostus, padziļināt upju gultnes pie tiltiem un caurtekām, 

paaugstināt vai pazemināt uzbērumu dzelzceļa līnijām, kas šķērso valsts 

autoceļus, var tikai ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" atļauju, bet 

pašvaldību vai komersantu ceļus — ar attiecīgā īpašnieka atļauju, ievērojot 

normatīvo aktu prasības. Ja minēto būvju dēļ rodas nepieciešamība izdarīt ceļa 
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pārbūvi, šie darbi jāveic būvētājiem, bet, ja viņi tos neveic, to izdara valsts 

akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" uz būvētāju rēķina.  

206. Publiski pieejamas peldvietas nodrošina ar gājēju celiņiem, kas ļauj droši piekļūt 

peldvietai arī personām ar īpašām vajadzībām. 

207. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās dabas taku veidošanā vadās pēc Dabas 

aizsardzības pārvaldē piedāvātās rokasgrāmatas „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vienotais stils” rekomendācijām 

(http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/#rokasgramata).  

 

 

 

3.12.2.Vispārīgās prasības transportlīdzekļu novietnēm 

 

208. Minimālo autostāvvietu skaitu pie jaunbūvējamiem daudzdzīvokļu namiem, 

publiskām iestādēm, darījumu un ražošanas objektiem nosaka detālplānojumos 

vai būvprojektos, atbilstoši normatīviem aktiem. 

209. Ja tiek mainīts ēku vai būvju izmantošanas veids, palielināts to apjoms, vai arī 

pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits vai mainās kādi citi faktori, ir 

jānodrošina nepieciešamo autostāvvietu skaits atbilstoši jaunajai funkcijai vai 

izmantošanai. 

210. Atklātās autonovietnēs laukumu iesegumiem lauku teritorijā pēc iespējas pielieto 

ekoloģiskus un videi draudzīgus risinājumus.  

211. Pie daudzdzīvokļu namiem jānodrošina vismaz 1 autostāvvieta uz 2 dzīvokliem. 

Zemes vienībās ar cita veida dzīvojamo apbūvi jāparedz stāvvieta vismaz 1 

automašīnai. 

212. Vispārējā gadījumā nepieciešamo velosipēdu novietņu, autostāvvietu un garāžu 

skaitu nosaka, rēķinot vienu stāvvietu uz objekta katriem 100 m² stāvu platības.  

213. Minimālo autostāvvietu skaitu publiskajā apbūves teritorijā un ražošanas 

apbūves teritorijā nosaka, ņemot vērā šādus autostāvvietu minimālus normatīvus: 

213.1. tirdzniecības objektos uz 50 m² tirdzniecības zāles platības 5 automašīnu 

vietas, tajā skaitā 1 autostāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

213.2. sabiedriskās ēdināšanas objektos uz 10 sēdvietām 3 autostāvvietas, tajā 

skaitā 1 autostāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

213.3. pludmalēs, sporta un tūrisma bāzēs, kempingos, pie dabas takām un 

skatu torņiem (skatu platformām) uz 10 vienlaicīgo apmeklētāju skaitu 

0,5 autostāvvietas vieglajām automašīnām, kā arī 2 autostāvvietas 

cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām, 2- pasažieru autobusiem, 

213.4. kultūras iestādēs, konferenču zālēs, brīvdabas estrādēs, stadionos uz 100 

skatītāju sēdvietām vai uz vienlaikus 100 apmeklētājiem 12 

autostāvvietas, tajā skaitā, 2 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, 2 autostāvvietas - pasažieru autobusiem, 

213.5. pie Naujenes pagasta Slutišķu ciema „Latgales sētas” uz vienlaikus 100 

apmeklētājiem 12 autostāvvietas, tajā skaitā, 2 autostāvvietas cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām, 2 autostāvvietas - pasažieru autobusiem, 

213.6. viesnīcās un citās apmešanas mītnēs uz 10 vietām 2 autostāvvietas; 

213.7. ražošanas uzņēmumiem uz 1 strādājošo  0,1 automašīnu vietas; 

213.8. darījumu un zinātnes iestādēs uz 1 strādājošo 0,3 automašīnu vietas; 

213.9. pārvaldēs, veselības un sociālās aprūpes iestādēs vismaz 3 automašīnu 

vietas un vismaz 1 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
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213.10. baznīcās ar dievkalpojumu biežumu vismaz 1 reizi nedēļā - vismaz 3 

automašīnu vietas, kā arī vismaz 1 vieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

un 1 pasažieru autobusiem; 

213.11. izglītības iestādēs uz katrām 4 personāla vietām un uz katriem 20 

audzēkņiem – 1 automašīnu vieta, kā arī 1 autostāvvieta pasažieru 

autobusiem un vismaz 1 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

213.12. pie kapsētām uz katriem kapsētas 2000 m² – 1 automašīnu vieta 

(minimāli 5 stāvvietas, t.sk. pasažieru autobusiem ); 

213.13. autoservisiem uz 1 tehniskās apkopes stendu – 3 automašīnu vietas. 

214. Ja attiecīgie Latvijas būvnormatīvi paredz mazāku automašīnu novietņu skaitu 

kā šajos Noteikumos, tad jāpieņem lielākais nodrošinājums. 

215. Ja būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanu, tad 

nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un 

summē. 

216. Pie sabiedriskajām un darījuma objektiem ieteicams aprīkojums arī zirgu 

transporta novietošanai. 

217. Stāvparku var veidot kā daudzfunkcionālu kompleksu, apvienojot ar 

tirdzniecības, pakalpojumu vai citiem publiska rakstura objektiem. 

 

 

 

 

3.12.3.Ielu iedalījums un tehniskie parametri 

 

218. Ielu tehniskos parametrus pieņem atkarībā no ielu kategorijas  - ievērtējot 

konkrētās apdzīvotās vietas plānojuma struktūras īpatnības (šauras maģistrālās 

ielas vēsturisko centru apbūvē, plašas ielu sarkanās līnijas perifērijas teritorijās 

utt.). Daugavpils novada teritorijas ielu kategorijas un to sarkanās līnijas nosaka 

ar lokālplānojumu. 

219. Ja ciema galvenās ielas veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido 

autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 metri 

un ārējo – ne mazāku kā 30 metri, ja jāierīko apgriešanās laukums 

sabiedriskajam pasažieru transportam. 

220. Izbūvējot jaunas ielas vai rekonstruējot esošās, jāparedz ielu stādījumu joslu 

izveide to sarkano līniju robežās. 

221. Ja būvdarbu laikā nepieciešama pašvaldības ceļa vai ielas slēgšana, jāsaņem 

Daugavpils novada pašvaldības atļauja. 

222. Rekonstrukcijas gadījumā ciemu centros ar blīvu apbūvi ir saglabājami 

vēsturiski izveidotie ielu platumi. 

223. Ielu sarkanās līnijas nosaka atbilstoši katras ielas kategorijai. Vienai ielai tās 

dažādos posmos var būt arī atšķirīgas kategorijas un tām atbilstošas sarkanās 

līnijas.  

224. Esošajām ielām sarkanās līnijas grafiski parāda ciema lokālplānojumā vai 

detālplānojumā.  
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3.12.4. Autoceļa zemes nodalījuma josla 

 

225. Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu 

būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai nosaka ceļu zemes nodalījuma joslu. 

226. Vietās, kur pārklājas dažādu transporta veidu infrastruktūras nodalījuma joslas, 

darbojas abu nodalījuma joslu izmantošanas nosacījumi, kas ir atrunāti 

normatīvajos aktos, jāizvēlas stingrākas prasības un lielākais minimālais 

platums. Vajadzības gadījumā transporta infrastruktūras nodalījuma joslas 

precizē lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos vai 

būvprojektos.  

227. Visāda veida komunikāciju izvietošana, pārvietošana vai rekonstrukcija ceļu 

zemes nodalījuma joslā nedrīkst pasliktināt autoceļa, kā arī ceļa elementu 

ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.  

 

 

 

3.12.5. Dzelzceļa zemes nodalījuma josla 

 

228. Lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras attīstību un drošu ekspluatāciju, kā arī 

pasargātu cilvēkus un vidi no dzelzceļa kaitīgās ietekmes, ir noteikta dzelzceļa 

zemes nodalījuma josla, kura ir paredzēta dzelzceļa infrastruktūras objektu 

izvietošanai. Zemes izmantošanu dzelzceļa nodalījuma joslā nosaka Ministru 

kabineta noteikumi Nr.79 „Dzelzceļa nodalījuma joslas ekspluatācijas 

noteikumi” (01.02.2005.).  

229. Gadījumos, kad dzelzceļa zemes nodalījuma josla pārklājas ar cita veida zemes 

nodalījuma joslu vai aizsargjoslu, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais 

minimālais platums. Visu veidu darbību šajās vietās saskaņo ieinteresētās 

institūcijas.  

230. Nodalījuma joslu ir tiesīgs apsaimniekot tikai dzelzceļa infrastruktūras 

pārvaldītājs. Citas personas nodalījuma joslu drīkst izmantot ar attiecīgās 

dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja rakstisku atļauju un saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.79 „Dzelzceļa nodalījuma joslas ekspluatācijas 

noteikumi” (01.02.2005.) un citiem normatīvajiem aktiem. 

231. Dzelzceļa nodalījuma joslai pieguļošā meža īpašniekiem (valdītājiem) savlaicīgi 

jāizcērt koki, kas krītot var sabojāt sliežu ceļus, gaisa elektropārvades un sakaru 

līnijas. 

 

 

 

 

3.13.PRASĪBAS DEGVIELAS UN GĀZES UZPILDES 

STACIJĀM 

 

232. Degvielas uzpildes staciju, šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un citu 

riska objektu būvniecība, izvietojums un ekspluatācija nav pieļaujama bez Valsts 
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vides dienesta reģionālas vides pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanas un 

ekspertu atzinuma par grunts, gruntsūdeņu un gaisa piesārņojuma līmeni 

attiecīgajā vietā. 

233. Atļauts ekspluatēt un būvēt tikai stacionāra tipa degvielas uzpildes un gāzes 

uzpildes stacijas, kas izvietojamas speciāli šai funkcijai iekārtotos laukumos. 

234. Projektējot un ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes jāievēro 

Ministru  kabineta  noteikumi  Nr.409  „Noteikumi par vides aizsardzības 

prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām 

cisternām” (12.06.2012.). 

235. Degvielas uzpildes un gāzes uzpildes stacijām jābūt kvalitatīvi un estētiski 

noformētām, to teritorijām sakoptām, labi izgaismotām un ierīkotiem 

apstādījumiem, kā arī jābūt paredzētai no satiksmes drošības viedokļa drošai 

iebraukšanai un izbraukšanai ar attiecīgām norādījuma zīmēm. 

236. Degvielas uzpildes stacijas tvertnes un pildnes izvieto speciālos laukumos, 

ievērojot šādus minimālos attālumus no degvielas pildnēm vai degvielas 

pazemes rezervuāriem:  

236.1. 50 m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām, 

236.2. 30 m līdz mežu masīviem. 

237. Degvielas uzpildes stacijā, izņemot pašapkalpošanās degvielas uzpildes stacijās, 

ierīko publiski pieejamas tualetes un taksofonus. 

 

 

 

 

3.14.PRASĪBAS SPRĀDZIENBĪSTAMĀS UN 

UGUNSGRĒKA RISKA OBJEKTIEM 

 

238. Objektiem, kuru darbība saistīta ar rūpnieciskā riska radīšanu, Daugavpils 

novada domes Būvvalde var piemērot rūpnieciskā riska novērtējuma veikšanu 

būvieceres izskatīšanas stadijā.  Lēmumu par bīstamā objekta izvietojumu un 

darbības ierobežojumiem var pieņemt tikai tad, ja riska novērtējuma rezultāts 

apstiprina zemāku par maksimāli pieļaujamo apdraudējuma līmeni un atbilst 

akceptējamā riska kritērijiem. 

239. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamie objekti, t.sk. sprādzienbīstamie, 

papildus prasības un kārtība šo objektu būvniecībai, ierīkošanai, izvietošanai un 

apzīmēšanai, noteikta likuma "Par aviāciju" 41.pantā. 

240. Sprādzienbīstamas būves  vai  telpas  aprīko  ar  aizsargsistēmām, ņemot  vērā  

Ministru kabineta noteikumu Nr. 498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” (28.06.2011.) prasības. 

241. Jāizvairās no sprādzienbīstamo un ugunsgrēka riska objektu izvietošanas 

seismiskā riska teritorijās. 

242. Objektos, kuri klasificējami atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.540 

„Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem 

objektiem” (30.09.2003.),  izveido ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu izveidošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.639 „Iestāžu, 

organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu izveidošanas kārtība” (11.11.2003.) nosacījumiem. 
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243. Civilās aizsardzības organizēšanai novada teritorijā tiek izstrādāts Daugavpils 

novada pašvaldības civilās aizsardzības plāns, kuru pašvaldība periodiski 

aktualizē, kā arī nodrošina tā realizāciju sadarbībā ar citām atbilstošās nozares 

institūcijām – gan nepieciešamības gadījumos, gan preventīvo pasākumu 

realizācijas nodrošināšanai. Civilās aizsardzības plāns tiek sagatavots saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. Tas iekļauj sevī arī informāciju par izveidoto pagastu 

teritorijās strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku 

apziņošanas sistēmu avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem, kā arī satur 

iespējamos ierobežojumus, kas attiecās uz plūdu laikā potenciāli 

appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumu sarakstu. Civilās 

aizsardzības plāns ņem vērā rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un 

rūpniecisko avāriju novēršanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, 

kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānus.  

244. Piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās jāveic teritorijas sanācija un 

rekultivācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

3.15.PRASĪBAS SAIMNIECĪBAS ĒKĀM UN CITĀM 

BŪVĒM, KAS PAREDZĒTAS MĀJLOPIEM UN CITIEM 

DZĪVNIEKIEM 

 
245. Dzīvniekiem paredzētās saimniecības ēkas un citas būves veido, ievērojot 

Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Īpašas vides prasības piesārņojošo darbību 

veikšanai dzīvnieku novietnēs” (27.07.2004.) un citu normatīvo aktu prasības.  

246. Sporta, darba un atrakciju dzīvnieku novietošanai paredzētās būves, kā arī 

dzīvnieku patversmes un viesnīcas, kas paredzētas mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanai, var izvietot, ja to pieļauj funkcionālās zonas izmantošanas nosacījumi.  

247. Dzīvnieku turēšanai izmantojamas tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas ēkas 

un būves, nodrošinot to atbilstību veterinārajām, higiēniskajām un dzīvnieku 

labturības prasībām. 

248. Lauksaimniecības un savvaļas dzīvniekiem paredzētās ēkas un būves nedrīkst 

ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, ja vien tas nav pamatots ar 

būvprojektu. 

249. Papildus Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citos 

normatīvajos aktos noteiktajam jāievēro šādus nosacījumus dzīvniekiem 

paredzēto būvju izvietošana: 

249.1. Vasarnīcu un dārzu māju apbūvē (DzS1) liellopu un savvaļas dzīvnieku 

turēšana ir aizliegta, bet pārējo dzīvnieku skaits nevar pārsniegt 1 

dzīvnieku vienību; 

249.2. Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) nav atļauts turēt vairāk par 2 

liellopiem vai 2 cūkām, kopējais atļautais dzīvnieku skaits - 2 dzīvnieku 

vienības. Šo ierobežojumu var samērīgi samazināt (bet ne vairāk par 5 

dzīvnieku vienībām), ja saņemts blakus esošo zemes vienību īpašnieku 

saskaņojums;  

249.3. Funkcionālās zonas Lauksimnieciskās teritorija L-2 apakšzonā nav 

atļauts audzēt vairāk par 5 dzīvnieku vienībām. Šajā apakšzonā ārpus 
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ciema robežām auļauto dzīvnieku skaitu var palielināt līdz 20 dzīvnieku 

vienībām, ja saņemts blakus esošo zemes vienību īpašnieku 

saskaņojums; 

249.4. Savvaļas dzīvnieku audzēšana ciemos un funkcionālās zonas 

Lauksimnieciskās teritorija L-2 apakšzonā ir aizliegta;  

249.5. Lai izskatītu ieceri izvietot ciemu robežās funkcionālajā zonā Publiskās 

apbūves teritorija publisko objektu, kurš paredz savvaļas dzīvnieku 

turēšanu (piemēram, cirks, zooloģiskais dārzs), organizē publisko 

apspriešanu;  

249.6. Rūpnieciskā rakstura dzīvnieku audzēšanas kompleksu veidošana vairāk 

par 500 dzīvnieku vienībām ir atļauta tikai funkcionālajā zonā 

Rūpnieciskās apbūves teritorija. 

250.  No iepriekšējā punktā minētiem nosacījumiem var pieļaut atkapi, 

organizējot publisko apspriešanu konkrētas ieceres izskatīšanai. 

251.  Dzīvnieku viesnīcas un dzīvnieku patversmes ierīkošanai saņemts blakus 

esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojums. 

252. Zemesgabala īpašniekam (valdītājam) jānodrošina dzīvnieku ierobežošana 

(iežogošana) sava nekustamā īpašuma robežās. 

253. Zemes vienības robežās, kur atrodas dzīvnieku turēšanai paredzētās ēkas un 

būves, ir jānodrošina izmantojamo ceļu uzturēšana kārtībā un 

nepieciešamības gadījumā arī ceļa rekonstrukcija, atbilstoši nepieciešamajai 

ceļa izmantošanas intensitātei un celtspējas kravai. 

254. Rūpnieciskā rakstura dzīvnieku audzēšanas kompleksos vairāk par 20 

dzīvnieku vienībām gar robežu ar dzīvojamo, publisko tūrisma un rekreācijas 

objektiem jāizveido apstādījumu joslu. 

 

 

 

 

 

3.16.PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU REKONSTRUKCIJAI, 

RESTAURĀCIJAI UN REMONTAM 

 

255. Visu veidu ēkas pārbūves (rekonstrukcija, renovācija, restaurācija) darbi, 

izņemot remonta darbus, kad netiek paredzēts izmanīt ēkas plānojumu, fasāžu 

risinājumus, mainīt vai nojaukt nesošās konstrukcijas ir jāpiesaka Būvvaldē, 

kura pozitīva atzinuma gadījumā, sastādot plānošanas un arhitektūras uzdevumu, 

sniegs nepieciešamos nosacījumus būvniecības ieceres realizēšanas projekta 

izstrādei. 

256. Ēku un būvju rekonstrukcija, restaurācija un remonts veicami atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.) un citu 

normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņā ar Noteikumu prasībām. 

257. Ēkas pārbūve pieļaujama vienīgi tās plānojuma kvalitātes, labiekārtojuma 

tehniskā līmeņa paaugstināšanas un konstruktīvu uzlabojumu nolūkā, kā arī 

pielāgojot tās citai atļautai izmantošanai. 

258. Ja ir pasliktinājies ēkas vai būves tehniskais stāvoklis, tad īpašnieka vai lietotāja 

pienākums ir veikt ēkas vai būves remontu. 
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259. Neskatoties uz jebkādiem citiem apbūves noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs 

atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas 

ēkas vai citas būves tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši 

būvprojektam, pēc kura šī ēka vai būve būvēta, vai, ja būvprojekts nav 

saglabājies, atbilstoši ēkas vai citas būves jaunākajai inventarizācijas lietai. 

 

 

 

3.17.PRASĪBAS TERITORIJAS, ĒKU UN BŪVJU 

UZTURĒŠANAI 

 

260. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava 

īpašuma teritoriju, kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves. Nav pieļaujama 

teritorijas piesārņošana, piegružošana, aizaudzēšana ar nezālēm. Pagalmi jāuztur 

kārtībā, tīri un sausi, no teritorijas ir jānodrošina lietus ūdens novadīšana. 

261. Ēkas īpašniekam vai lietotājam ir jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā 

kvalitāte un jāuztur kārtībā ēkas fasādes, sienas, logi, durvis, jumts, ūdens 

notekcaurules, renes un citi elementi. Fasādes krāsošanu ja veic saskaņā ar 

būvprojektā akceptēto krāsojumu  vai jāsaskaņo ar Daugavpils novada domes 

Būvvaldi. 

262. Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana 

ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar pašvaldības lēmumu tā 

jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma Trešās daļas „Lietu Tiesības” 

1084. panta noteikumiem. Līdz ēkas nojaukšanai vai sakārtošanai jānožogo ar 

necaurredzamu estētiski noformētu žogu.  

263. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta noteikumos Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” (01.04.1997.) paredzētajā kārtībā saskaņā ar Būvvaldē akceptēto 

nojaukšanas darbu veikšanas projektu.  

264. Kultūras pieminekļu nojaukšana veicama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

par pieminekļu aizsardzību. Jebkuras būves nojaukšanu jāsaskaņo ar Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, ja tā iekļauta valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļa sarakstā vai ir vecāka par 50 gadiem. 

265. Nojaukto ēku un citu būvju vietas jānotīra un jānolīdzina. Ja nojauktās ēkas vietā 

6 mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jāiekārto un 

jāapzaļumo. 

266. Visu veidu apbūvētas teritorijas un atsevišķas ēkas (būves) ir jāplāno un 

jāiekārto tā, lai tiktu nodrošinātas ugunsdrošības prasības,  kā  arī  

nepieciešamais glābšanas formējums atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 498 „Noteikumi  par  Latvijas  būvnormatīvu LBN 201-10  "Būvju 

ugunsdrošība"” (28.06.2011.) prasībām. 

267. Zemes  īpašnieks  vai  lietotājs  ir  atbildīgs par  zemes  vienībai  pieguļošo  

komunikāciju zonas uzturēšanu kārtībā. Zemes īpašnieks vai lietotājs  nedrīkst 

nodarīt tīšu kaitējumu komunikācijām. 

268. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijās funkcionāli nepieciešamās zemes 

platības vai koplietošanas pagalmus jākopj un jāuztur kārtībā, savlaicīgi 

appļaujot un renovējot tajā esošo infrastruktūru. 
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3.18.PRASĪBAS ĒKAS UN BŪVES VAI TO DAĻU 

FUNKCIONALITĀTES MAIŅAI 

 

269. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņu saskaņo ar pašvaldību. 

Ieplānotajai jaunajai funkcijai ir jābūt atbilstošai Daugavpils novada teritorijas 

plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajam. 

270. Mainot ēku funkciju, tā nedrīkst būt pretrunā ar Noteikumu prasībām. 

271. Nav atļauta tādu funkciju maiņa, kas pasliktina apstākļus blakus īpašumos, 

apgrūtina piekļūšanu, likumīgi uzsākto zemes izmantošanu, ēku un būvju 

ekspluatāciju, vai pasliktina vides stāvokli.  

272. Paredzot kādai ēkas daļai vai telpu grupai publiskās funkcijas, funkciju maiņu 

var veikt tikai pie nosacījuma, ka tiks nodrošināta vides pieejamība un veikti 

atbilstoši pielāgošanas pasākumi. 

273. Dzīvokļa transformācija uz citu izmantojuma statusu veicama rakstiski 

saskaņojot ieceri ar kāpņu telpas dzīvokļu īpašniekiem. 

274. Gadījumos, ja Daugavpils novada domes Būvvalde uzskata, ka paredzētā 

saimnieciskā darbība var negatīvi ietekmēt apkārtējo kaimiņu dzīves apstākļus, 

tā drīkst pieprasīt pretendentam notariāli saskaņot savu iecerēto darbību ar 

kaimiņu zemesgabalu īpašniekiem (valdītājiem). 

275. Ja, projektējot publiskas telpas, atsevišķas ēkas daļas rekonstrukcijas vai 

renovācijas iecere un ar to saistītās funkcionālās pārmaiņas ietekmē visas ēkas 

ekspluatāciju un nepieciešams mainīt telpu plānojumu, ēkas inženiertehniskās 

apgādes tīklu shēmu vai ēkas ārējo veidolu (piemēram, mainās atsevišķu logu 

ailu dalījums, kas atšķiras no pārējiem ēkas fasādes elementiem), būvprojektu 

izstrādā, tajā izdara labojumus, saskaņo un apstiprina visai ēkai kopumā saskaņā 

ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

(01.04.1997.) . 

276. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonā esošo būvju pārveidošanu to 

īpašnieki, valdītāji vai lietotāji veic saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību”. 

 

 

 

3.19.PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN 

APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAI 

3.19.1.Prasības reljefa un augsnes virskārtas saglabāšanai 

 
 
277. Veicot jebkāda veida būvniecību un teritorijas labiekārtošanu lauku teritorijās, 

pēc iespējas maksimāli saglabā augsnes virskārtu un dabisko reljefu. Augsnes 

virskārtu pēc būvniecības darbu pabeigšanas atjauno, izņemot ja būve ir 

iedziļināta (baseins, pagrabs). 

278. Veicot zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu vairāk par 0,5 m, 

izstrādā teritorijas vertikālo plānojumu, kā būvprojekta vai teritorijas 

labiekārtošanas projekta sadaļu. Ja minētie darbi paredzēti tuvāk par 6 m no 
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blakus esošā īpašuma robežas, jeb uz robežas, zemes līmeņa pazemināšana vai 

paaugstināšana jāsaskaņo ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku (valdītāju). 

279. Karsta procesu riska teritorijās, veicot jebkādu celtniecības darbus, noteikti 

nepieciešama   teritorijas detāla ģeoloģiska izpēte, kurā jāizvērtē karsta procesu 

apdraudējums būvniecībai. Karsta procesu riska teritoriju robežas precizē 

lokālplānojumā vai detālplānojumā.  

280. Krastu erozijas riska teritorijās katrā konkrētā gadījumā prasības krastu erozijas 

riska novēršanai nosaka Daugavpils novada domes Būvvalde vai to atrunā 

detālplānojumā.  

281. Seismiskā riska teritorijās katrā konkrētā gadījumā prasības riska novēršanai 

nosaka Daugavpils novada domes Būvvalde vai to atrunā detālplānojumā.   

282. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi jāsargā no aizaugšanas un no citiem 

procesiem, kas izraisa auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes 

pasliktināšanos. 

283. Zemes lietotājam ir pienākums ar savu darbību neizraisīt ūdens un vēja eroziju, 

zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos, sablīvēšanos un citus 

augsni un reljefu postošus procesus. 

284. Nav pieļaujama darbība, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes augsnes 

kvalitāti. 

285. Veicot zemes virsas tehnogēno pārveidi Egļu kalna (Sventes pagasts) apkārtnē, 

jāparedz pasākumus teritorijas dabas vērtību saglabāšanai.  

286. Aktīva saimnieciskā darbība, būvniecība un cita veida aktivitātes, kas paredz 

zemes virsas tehnogēnā pārveide, nav pieļaujami šādos iecirkņos, kur veidojas 

nestabili krasta posmi: Tartaciņas, Poguļankas, Mālkalnes, Bornes upīšu palienēs 

un gultnes līkumojošajos posmos, kā arī Daugavas ielejas nogāzēs. 

287. Veicot būvdarbus un uzsākot cita veida darbību, ņemt vērā reljefa saposmojuma 

pakāpi, saskaņā ar šādu tabulu:    

 

 

4.tabula 

Nogāžu iedalījums pēc slīpuma un krituma leņķa (), nogāžu procesi un 

saimnieciskās darbības ierobežojumi 

 

Nogāžu 

grupa 

Nogāžu 

tips 

Krituma 

leņķis 
Nogāžu procesi 

Saimnieciskās 

darbības  

ierobežojumi 

lēzenas   ≤ 3
o
   

 lēzenas ( < 3
o
) Erozijas procesi praktiski 

nenorisinās  

Nav ierobežojumu 

 vidēji 

lēzenas 
(3

o
 <  <6

o
) Vāji izteikta plakniskā 

erozija, kura pastiprinās 

augsnes nepareizas 

apstrādes gadījumā vai 

virsmas tehnogēnā 

pārveidē, garās nogāzēs 

var sākt veidoties gravas 

Zemes apstrādes 

virziena 

ierobežojumi - 

nedrīkst uzart 

laukus nogāzes 

krituma virzienā 

 stāvi 

lēzenas 
(6

o
 <  < 

10
o
) 

Plakniskā erozija 

norisinās pat ievērojot 

agrotehniskos 

noteikumus, rodas ūdens 

Pazeminās tehnikas 

izmantošanas 

iespējas, stipri 

ierobežota 



 79 

Nogāžu 

grupa 

Nogāžu 

tips 

Krituma 

leņķis 
Nogāžu procesi 

Saimnieciskās 

darbības  

ierobežojumi 

turbulence, 

izskalojumvagas veidojas 

augsnes nepareizas 

apstrādes vai virsmas 

tehnogēnās pārveides 

gadījumā 

celtniecība un 

zemes darbi 

stāvas  ( > 10
o
)   

 lēzeni 

stāvas 
(10

o
 <  < 

16
o
) 

Strauji pieaug erozija, 

plakniskā erozija un 

izskalojumvagu erozija 

norisinās pat ievērojot 

agrotehniskos 

noteikumus, sākas gravu 

erozija 

Riteņtraktoru 

izmantošana vai 

tehnogēnā pārveide 

nav ieteicama 

 vidēji 

stāvas 
(16

o
 <  

<20
o
) 

Intensīva erozija Aizliegta jebkāda 

saimnieciskā 

darbība, kuras 

rezultātā tiek  

iznīcināta velēnu 

vienlaidu sega,  

nogāzes 

apstrādāšana  

 ļoti stāvas (20
o
 <  < 

35
o
) 

labvēlīgos apstākļos 

attīstās noslīdeņi un 

noplūdeņi 

 kraujas ( > 35
o
) attīstās noslīdeņi un 

noplūdeņi, pie lielākiem 

slīpumiem attīstās nobiras 

un nogruvumi 

 

 

3.19.2.Prasības koku saglabāšanai un apstādījumu ierīkošanai 

 

288. Lai saglabātu un aizsargātu augošus kokus, veicot jebkādus būvdarbus, kravu 

transportēšanu un citus darbus, darba veicējam jānodrošina saglabājamo koku 

stumbru un vainagu aizsardzība pret bojājumiem. Veicot rakšanas darbus, 

jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība. 

289. Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu 

insolāciju un izgaismošanu. 

290. Stādījumus, tostarp kokus, dzīvžogus, augļu kokus un krūmus, dekoratīvos 

stādījumus, u.c. drīkst stādīt, ievērojot prognozējamā koka vainaga attālumu no 

kaimiņa zemes vienības robežas. Ja kaimiņa īpašumā projicējas stādījumu daļas 

vai tas tiek noēnots, īpašniekam (valdītājam) ir tiesības griezties ar lūgumu 

stādījumu likvidēt (vai ierobežot). Ja kaimiņu zemes vienību īpašnieki (valdītāji) 

nespēj vienoties, par minimālo attālumu ievērošanu vai stādījumu ierobežošanu 

vai likvidēšanu var lemt Daugavpils novada domes Būvvalde.  

291. Aizliegts bojāt apstādījumus un piegružot tos ar atkritumiem. 

292. Daugavpils novada teritorijā parku ierīkošanu, restaurāciju, rekonstrukciju vai 

renovāciju un apsaimniekošanu ja balsta uz Meža likumā,  Ministru kabineta 

noteikumu Nr.123 „Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to 
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apsaimniekošanu”  (05.03.2013.), īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu, kā arī šo Noteikumu prasībām. 

293. Vēsturiskam parkam (objektam, kas vecāks par 50 gadiem) lokālplānojumu vai 

detālplānojumu izstrādā visai parka teritorijai, respektējot kultūrvēsturiskās vides 

raksturu, plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un ainavu arhitektūras detaļas.  

294. Parka teritorijā aizliegta zemes lietojuma veida maiņa un būvniecība, ja tā nav 

saistīta ar konkrētā parka funkciju nodrošināšanu un parka labiekārtošanu. 

295. Neatkarīgi no īpašuma piederības parkos un citos apstādījumos ir jānodrošina 

esošo apstādījumu uzturēšanu, atjaunošanu un aizsardzību, nepieļaujot 

apstādījumu pārpurvošanos un aizaugšanu ar nezālēm. 

 

 

 

 

3.19.3.Koku ciršanas nosacījumi 

 

296. Teritorijās, kas atbilst meža definīcijai Meža likuma izpratnē (sk.Meža likuma 

1.un 3.pantu), koku ciršana notiek saskaņā ar Meža likuma un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā” (28.12.2012.) 

nosacījumiem.  

297. Pārējās teritorijās piemēro Ministru kabineta noteikumi Nr.309 „Noteikumi par 

koku ciršanu ārpus meža” (02.05.2012.), kā arī Daugavpils novada domes 

saistošie noteikumi Nr.11„Par saskaņošanas kārtību koku ciršanai ārpus meža 

zemes Daugavpils novada teritorijā” (12.05.2011.). 

298. Neatkarīgi no koku izvietojuma meža zemē vai ārpus tās, paredzot koku ciršanu, 

jāņem vērā šo Noteikumu un Aizsargjoslu likuma nosacījumus, kā arī normatīvo 

aktu prasības, kuras attiecās uz īpaša aizsargājamo dabas teritoriju un kultūras 

pieminekļu apsaimniekošanu. 

299. Aizliegts nocirst kokus, kuri sasnieguši Ministru kabineta noteikumos Nr.264 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” (16.03.2010.) noteikto īpaši aizsargājamo koku – dižkoku – izmērus. 

 

 

 

3.19.4.Prasības grāvju, dabīgo noteču, meliorēto zemju 

saglabāšanai 

 

300. Meliorācijas sistēmu izmanto atbilstoši paredzētajam mērķim, kopj un saglabā 

tā, lai tās darbība nodrošinātu zemes ilgtspējīgu izmantošanu, nepasliktinot citu 

zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju zemes izmantošanas iespējas un 

meliorācijas sistēmas darbību. 

301. Lai novērstu gruntsūdens līmeņa celšanos zemes īpašumos, jāsaglabā esošie 

meliorācijas novadgrāvji un dabīgās ūdensnotekas, kā arī drenāžas tīkli un 

objekti, vai arī paredzama to pārkārtošana, izstrādājot detālplānojumus. 

302. Ja grāvis atrodas zemesgabala robežās, zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 

1,5 m no grāvja nogāzes augšmalas. 

303. Grāvjus un dabīgās ūdens noteces aizliegts nosprostot. 
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304. Meliorācijas risinājumu izstrādā un apstiprina Meliorācijas likuma kārtībā. 

Daugavpils novada domes Būvvalde ir tiesīga pieprasīt jaunas meliorācijas 

shēmas izstrādi detālplānojuma sastāvā vai papildus būvprojektam, shēmā 

ietverot apkārtējos īpašumos esošos savācošos grāvjus. 

305. Zemes īpašumu īpašniekiem (valdītājam) atļauts izbūvēt grāvjus ūdens 

novadīšanai un caurvadīšanai sava zemes īpašuma robežās saskaņā ar 

Daugavpils novada domes  Būvvaldes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

306. Daugavpils novada pašvaldības pilnvarotai institūcijai ir tiesības pārbūvēt un 

ierīkot maģistrālos pašvaldības grāvjus privātos zemes īpašumos saskaņā ar 

Daugavpils novada pašvaldībā noteikto kārtību. 

 

 

 

 

3.19.5.Prasības novada teritorijas ainavu aizsardzībai  

 

307. Ainaviski vērtīgajās novada teritorijās aizliegts veikt darbības, kas būtiski 

pārveido ainavu un tās elementus, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un 

novadam raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un 

ainavas ekoloģisko kvalitāti, darbības, kā rezultātā notiek ainavas rakstura 

izmaiņas, nozīmīgu skatu punktu un perspektīvu aizsegšana, aizbūvēšana ar 

ēkām, apstādīšana ar kokiem, reljefa pārveidošana u.tml. 

308. Par ainaviski vērtīgajām novada teritorijām, uz kuriem attiecās šo Noteikumu 

nosacījumi, Daugavpils novadā tiek uzskatīti: 

308.1. nozīmīgas ainavu telpas: 

308.1.1. nacionālās nozīmes ainavu telpas,  

308.1.2. reģionālās nozīmes ainavu telpas  

308.1.3. novada nozīmes ainavu telpas  (Nīcgales meža masīvs, Višķu 

ainavu telpa, Daugavas ielejas ainavas aizsardzības zona); 

308.2. skatu vietas: 

308.2.1. panorāmas skati (t.sk. skati no skatu torņiem), 

308.2.2. tāli skati, 

308.2.3. vidēji tali skati; 

308.3. ainaviski augstvērtīgi ceļu posmi (ainaviskie ceļi).   

309. Ainaviski vērtīgas novada teritorijas attēlotas Daugavpils novada teritorijas 

plānojuma Grafiskajā daļā (sk. TIN5 apzīmējumus un tematisko kartoshēmu 

Nr.12 „Daugavpils novada īpašu ainavu areāli”). 

310. Papildus Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) un citu normatīvo aktu 

nosacījumiem Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas šādas prasības novada 

ainaviski vērtīgo teritoriju saglabāšanai: 

310.1. Ainaviski vērtīgajās novada teritorijās nedrīkst pieļaut vizuālās 

struktūras skatījumā nemotivētu jauno apbūvi,t.i. tādu jaunās apbūves 

vienību veidošanos, kas nojauc ainavas vizuālo struktūru, mazina 

saskatāmās ainavas skaistumu, radot tajā disonanses, kā arī šajās ainavās 

nav pieļaujama pilsētas tipa blīvas apbūves veidošana. 

310.2. Ainaviski vērtīgajās novada teritorijās aizliegts veikt būvniecību vai 

ierīkot stādījumus un ieaudzēt mežu, ja šīs darbības rezultātā tiks 
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aizsegts skats no publiski pieejamiem skatu punktiem un ainaviskiem 

ceļiem uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām. 

310.3. Nozīmīgās ainavu telpās aizsargājamo ainavu apvidos jaunu derīgo 

izrakteņu ieguves vietu ierīkošanai un lielākas par 2 ha platības 

apmežošanai jāsaņem sertificēta ainavu eksperta pozitīvs atzinums. 

Atkarībā no konkrētas situācijas Daugavpils novada pašvaldība var 

piemērot arī lokāla ainavu plāna izstrādi. 

310.4. Plānojot dažādu jaunu objektu būvniecību vai esošo rekonstrukciju 

ainaviski vērtīgajās novada teritorijās, jāizvēlas atbilstoši risinājumi, 

respektējot vēsturiskās būvniecības tradīcijas. Tās arhitektūras stilam, 

apjomam un ēku apdares materiāliem jāiekļaujas novada 

kultūrvēsturiskajā un dabiskajā ainavā. 

310.5. Dzīvojamās apbūves izvietošana primāri jāparedz bijušo viensētu 

vietās. Iespeju robežās veco viensētu vietās jāsaglabā ēku un ceļu 

izvietojums un apjoms. Autentisko ēku pārbūvē saglabājams to 

arhitektūras stils, elementi, tonālais risinājums. 

310.6. Lauku sētu apbūvei un rekreācijas objektu apbūvei iespēju robežās 

saglabā ainaviski brīvu ēku izvietojumu, izvērtējot katra zemesgabala 

ainavas un meža saglabāšanas iespējas, pirms galvenās ēkas novietnes 

izvēles. 

310.7. Jaunai būvei (t.sk. jaunai ūdenskrātuvei (dīķim)) ainaviski vērtīgās 

teritorijās jāiekļaujas ainavā, tā nedrīkst ieņemt ainavā dominējošu lomu 

un aizsegt vizuāli augstvērtīgus ainavu skatus. Ainaviski vērtīgās novada 

teritorijās vertikālo (virs 30 m) un liela apjoma būvju izvietošana, kuras 

var ieņemt dominējošu lomu ainavā vai aizsegt un būtiski izmainīt 

skatus uz ainavas vērtībām ir pieļaujama, ja šādu objektu plānošanai ir 

saņemts pozitīvs ainavu arhitekta atzinums. 

310.8. Ainaviski vērtīgās teritorijās jānodrošina savlaicīga krūmu izciršanu un 

ainavu degradējušo objektu nojaukšana vai to teritoriju sakārtošana. 

310.9. Gar ainaviski nozīmīgajiem ceļiem blīvi žogi var tikt izvietoti tikai ap 

pagalmu un ēkām, lai netiktu aizsegts skats uz ainavu (pieļaujami metāla 

stiepļu žogi u.c.). 

310.10. No ainaviskiem ceļiem vērojamās ainaviski pievilcīgās vietās jāveic 

skatu atvēršana uz ezeriem, niedru pļaušana, ceļmalu sakopšana, 

pļaušana un skatus aizsedzošu koku, krūmu ciršana. 

310.11. Gar ainaviskiem ceļiem (t.sk. aizsargājamo ainavu apvidū), kuri ir 

noteikti Daugavpils novada teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā, 

kailcirtei piegulošo mežaudzi nocērt ne agrāk kā 10 gadus pēc kailcirtes 

skuju koku audzēs un 5 gadus pēc kailcirtes lapu koku audzēs, ja 

kailcirtes platībā mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās mežaudzes 

koku vidējais augstums skuju kokiem ir viens metrs un vairāk, bet lapu 

kokiem – 2 metri un vairāk. 

310.12. Rekonstruējot ceļu ainaviski vērtīgajās teritorijās, nav vēlama ceļa 

taisnošana  un reljefa pārveidošana. Aizsargājamo ainavu apvidu 

teritorijās aizliegts veikt ceļu rekonstrukciju, mainīt ainavisko ceļu trases 

novietojumu bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas 

saņemšanas. 

310.13. Ir aizliegts aizšķērsot pievedceļus un pieejas pie skatu punktiem. 

310.14. Ainaviski vērtīgās novada teritorijās Daugavpils novada domes 

Būvvalde var pieprasīt lokālplānojuma, detālplānojuma vai būvprojekta 
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ietvaros veikt ainavas analīzi, lai nodrošinātu jaunās apbūves plānošanu 

saskaņā ar konkrētās ainavu telpas īpatnībām.  

310.15. Lielākai teritorijai, ainaviski sarežģītākai vai ainaviski vērtīgākai 

teritorijai vai atseviskām tās daļām Daugavpils novada domes Būvvalde 

var pieprasīt izstrādāt lokālo ainavu plānu (konceptuālais ainavu plāns), 

kas būtu pamats, lai jauno apbūvi plānotu saskaņā ar konkrētās ainavu 

telpas īpatnībām, saglabātu un veidotu vizuāli pievilcīgas ainavu telpas 

kā dzīves un darba vietas, kā arī, lai precizētu teritorijas izmantošanas 

nosacījumus, norādītu vizuāli un ekoloģiski jutīgās vietas. 

310.16. Ja vien lokālpānojumā, detālplānojumā, lokālajā ainavu plānā, 

būvprojektā vai kādā citā normatīvajā dokumentā nav atrunāts citādāk, 

šīs nodaļas nosacījumi attiecās uz skatu vietām un ainaviskiem ceļiem, 

kā arī saskatāmo telpas apjomu ap tiem, par tādu uzskatot vismaz šādu 

lauku: 

310.16.1. panorāmas skatu vietās un tālu skatu vietās – vismaz 300 metru 

rādiusā ap skatu vietu vai vismaz 300 metru joslā skatu vērsuma 

priekšplānā, ja skatu vērsums ir noteikts; 

310.16.2. vidēju skatu vietās – vismaz 200 metru rādiusā ap skatu vietu 

vai vismaz 200 metru joslā skatu vērsuma priekšplānā, ja skatu 

vērsums ir noteikts; 

310.16.3. ainaviskajos ceļa posmos – vismaz 300 plata josla uz katru pusi 

no ceļa malas vai vismaz 300 metru joslā skatu vērsums 

priekšplānā, ja skatu vērsums ir noteikts .  

 

 

 

 

3.19.6.Prasības pazemes ūdens resursu apsaimniekošanai 

 

311. Pazemes ūdeņus izmanto, ja saskaņota ūdens ieguves urbuma vai avota pase vai 

akceptēti pazemes ūdeņu atradnes krājumi un saņemta atradnes pase. Vides 

aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pirms ūdens ieguves 

uzsākšanas ir jāsaņem ūdens resursu lietošanas atļauja vai attiecīga atļauja 

piesārņojošās darbības veikšanai. 

312. Ūdens ieguves urbuma ierīkošana, konservācija un likvidācija ir viens no zemes 

dzīļu izmantošanas veidiem, līdz ar to šo darbību regulē likums Par zemes 

dzīlēm un ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi. Pazemes ūdens resursu 

ieguvējs nodrošina ar derīgo izrakteņu ieguvi saistīto dokumentu glabāšanu. 

313. Plānojot ražotnes ierīkošanu, kuru tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai 

nepieciešams iegūt pazemes ūdeņus, pazemes ūdeņu aizsargātība jānovērtē 

individuāli, ņemot vērā sagaidāmās pazemes ūdeņu plūsmas izmaiņas.  

314. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veicami pasākumi 

pazemes ūdeņu nelietderīgas izplūšanas un ūdens nesējhorizontu piesārņošanas 

novēršanai. 

315. Veicot grunts pastiprināšanu, novēršama pazemes gruntsūdeņu un atklāto 

ūdenstilpju piesārņošana. Nepieciešamie pasākumi jāparedz darbu veikšanas 

projektā. 

316. Intensīvas infiltrācijas apgabalos, kuros dabiskā ceļā notiek pazemes ūdeņu 

krājumu papildināšanās, lielu vidi piesārņojošo objektu (degvielas krātuves, lopu 
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kapsētas, pārstrādes uzņēmumi u.tml.) ierīkošana nav atbalstama. Intensīvas 

infiltrācijas apgabalu robežas precizē lokālplānojumā vai detālplānojumā. 

317. Ja zemes vienībā atrodas ūdensapgādes urbums, kurš nav likvidēts normatīvos 

aktos noradītajā kārtībā, bet ūdens ieguvei tas netiek izmantots, 10 metru rādiusā 

ap urbuma vietu nepieciešams: 

317.1. nodrošināt virszemes ūdens noteci virzienā no urbuma vietas; 

317.2. nepieļaut jaunu apbūvi, kura nav saistīta ar ūdens ieguvi; 

317.3. nepieļaut darbību, kura var izraisīt pazemes ūdens resursu piesārņojumu. 

318. Ja zemes vienībā atrodas ūdensapgādes urbums, kurš netiek izmantots jau 

vismas piecus gadus un kuru nav plānots izmantot tuvako piecu gadu laikā, vai 

ja ūdens ieguves darbus pārtrauc uz laikposmu, kas ilgāks par pieciem gadiem, 

jāveic ūdens ieguves urbuma konservācija vai likvidācija saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām. Šos darbus organizē zemes īpašnieks,  tiesiskais valdītājs, zemes 

dzīļu izmantotājs vai cita zemes īpašnieka pilnvarotā persona. 

 

 

 

3.19.7.Prasības virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai 

 

319. Ierīkojot atpūtas vietas upju un ezeru krasta joslā, maksimāli saglabājama 

dabiskā zemsedze, mežaudzes struktūra, pieļaujama kopšana, saglabājot lielos 

kokus (priedes, vītolus, ozolus, melnalkšņus), izcērtot krūmus un otrā stāva 

kokus.  

320. Upju un ezeru krastos pieļaujama atpūtas vietu izveide, taču to izbūvē nedrīkst 

pārveidot krasta joslas reljefu (izņemot smilšu uzbēršanu peldvietās). 

321. Nav pieļaujama tādu objektu būvniecība un ekspluatācija, kas var negatīvi 

ietekmēt normatīvajos aktos noteiktos ūdens kvalitātes mērķus.  

322. Vides prasības virszemes ūdensobjektu teritorijās nosaka Aizsargjoslu likums. 

Ezeru individuālus izmantošanas noteikumus nosaka, izstrādājot ezera 

apsaimniekošanas plānu. 

323. Daugavpils novada teritorijā ietilpstošā Daugavas paliene un pirmā virspalu 

terase ir noteikti par areāliem, kuri nav piemēroti jaunai kapitālai apbūvei. 

324. Ūdenstilpju un ūdensteču piekrastes īpašniekeim (valdītājiem) jārūpējas par to, 

lai netiktu pieļauta piekrastes teritorijas pārekspluatācija rekreatīviem mērķiem 

un nepieaugtu antropogēnā noslodze (zemsedzes nomīdīšana, biotopu 

degradācija, piesārņojums u.t.t.), lai netiktu pieļauta zivju resursu 

pārekspluatācija un lai nepieļautu ezera aizaugšanas veicināšanu. 

325. Jānodrošina ugunsdzēsēju transporta piekļuves iespējamību ūdens objektiem.  

326. 30 metrus platā joslā virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, kuras ir platākas par 

10 metriem, nav atļauts būvēt jaunas kapitālās būves un veidot dīķus. 

Daugavpils novada domes Būvvalde var nepiemērot šo nosacījumu, ja 

būviecerei ir pamatots pozitīvs vides eksperta slēdziens. 

327. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju 

posmiem), uz kurām zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot 

hidroelektrostaciju aizpostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” 

(15.01.2002.) uz šādām upēm (upju posmiem) ir aizliegts būvēt un atjaunot 

hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus: 

 

5.tabula 
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Upes (upju posmi), uz kurām zivju aizsardzības 

nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot 

hidroelektrostaciju aizpostus un veidot jebkādus 

mehāniskus šķēršļus 

1. Borne 

2. Dubna 

3. Laucesa 

4. Līksna 

5. Poguļanka 

6. Tartaks (posmā no Cirīšu ūdenskrātuves 

aizsprosta līdz ietekai Luknas ezerā) 

 

328. Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102.pantam) Daugavpils novada teritorijā 

ir šādi publiskie ūdeņi: 

6.tabula 

 

 Nosaukums Atrašanās vieta 

Publiskie ezeri Baltezers Vaboles pagasts 

Beļānu ezers (Baltais ezers) Skrudalienas pagasts 

Briģenes ezers Demenes pagasts 

Demenes ezers Demenes pagasts 

Kamenkas ezers Salienas pagasts 

Kāša ezers (Koša ezers) Līksnas pagasts 

Kurcuma ezers Medumu pagasts 

Laucesas ezers (Smelīnes ezers) Medumu pagasts 

Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers) 

(daļa Preiļu raj.) 

Kalupes pagasts 

Lielais Kumpinišķu ezers (Latvijas daļa) Medumu pagasts 

Lielais Kumpoša ezers (Latvijas daļa) Medumu pagasts 

Luknas ezers Višķu pagasts 

Mazais Kalupes ezers (Keišu ezers) Kalupes pagasts 

Mazais Kumpinišķu ezers Medumu pagasts 

Riču ezers (Latvijas daļa) Demenes pagasts 

Robežas ezers (Latvijas daļa) Medumu pagasts 

Samaņkas ezers (Latvijas daļa) Medumu pagasts 

Sasaļu ezers Sventes pagasts 

Sila ezers Skrudalienas pagasts 

Sitas ezers (Latvijas daļa) Skrudalienas pagasts 

Skirnas ezers (Latvijas daļa) Demenes pagasts 

Sventes ezers Sventes pagasts 

Šķirnates ezers (Kimbarcišķu ezers) 

(Latvijas daļa) 

Demenes pagasts 

Višķu ezers Višķu pagasts 

Publiskās upes Daugava (tās atzarojumi un Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES 

ūdenskrātuves) — no Latvijas—Krievijas robežas līdz ietekai 

Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa Latvijas—Baltkrievijas 

robežu); 

Dubna — no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā; 

 

329. Publisko ezeru un upju izmantošanu nosaka Civillikums. 
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330. Saskaņā ar Civillikuma Trešo daļu publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz 

tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai personai.  

331. Publiskos ūdeņos katram brīvi atļauta ūdens ikdienišķa lietošana, ciktāl ar to 

nekaitē sabiedrībai un neaizskar zemes īpašnieka tiesības.  

332. Jānodrošina brīvas pārvietošanās iespējas pa publiskajiem upēm un ezeriem, 

ciktāl to neierobežo Daugavpils novada pašvaldības saistošie noteikumi par 
kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajos ūdeņos, kā arī citu normatīvo 

aktu prasības. 

333. Saskaņā ar Civillikuma III Pielikuma 1117.pantu Daugavpils novada teritorijā 

Kirjanišķu ezerā un Daugavā pastāv zvejas tiesību ierobežojums - zvejas tiesības 

pieder vienīgi valstij.  

334. Daugavpils novada teritorijas ūdenstilpju un ūtensteču prioritāros izmantošanas 

veidus, t.sk.novada teritorijas ūdens bioloģisko resursu izmantošanas veidus, 

nosaka ar lokālplānojumu vai tematisko plānojumu. 

335. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Noteikumi par riska 

ūdensobjektiem” (31.05.2011.) publiskās personas un privātpersonas lieto vai 

apsaimnieko ūdens resursus Līksnas upē, Lielajā Kalupes ezerā, Mazajā Kalupes 

ezerā, Vīragnas ezer un, Šēnheidas ezerā, kā arī izmanto vai plāno izmantot 

teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo negatīvo 

ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

336. Dīķu (mākslīgo ūdenstilpju) ierīkošanā jāvadās pēc Ministru kabineta noteikumu 

Nr.631 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas 

sistēmas un hidrotehniskās būves"" (23.08.2005.), Ministru kabineta noteikumu 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(30.04.2013.), ka arī citu normatīvo aktu prasībām. 

337. Ierīkojot dīķi (mākslīgo ūdenstilpi) ar platību virs 0,1 ha vai vairakus dīķus 

vienā zemes vienībā, ir jāizstrādā būvprojekts normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

338. Ierīkojot raktu dīķi bez līmeņa regulēšanas būvēm, kura virsmas laukums vienas 

zemes vienības robežās nepārsniedz 0,1 ha, būvdarbu apjomu un būvvietu 

saskaņo Daugavpils novada domes  Būvvaldē. 

 

 

 

 

 

3.20.PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO 

KULTŪRVĒSTURISKO TERITORIJU UN KULTŪRAS 

PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI 

3.20.1.Prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai 

 

339. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras 

pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). 

340. Kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā jāvadās pēc likuma „Par 

kultūras pieminekļu aizsardzību” un saistītiem normatīviem aktiem.  
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341. Valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā realizē Kultūras 

ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk — 

VKPAI). 

342. Likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktās kompetences ietvaros 

VKPAI izdotie administratīvie akti — norādījumi — par katra atsevišķa kultūras 

pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu ir saistoši attiecīgā kultūras pieminekļa 

īpašniekam (valdītājam). 

343. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus 

drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar VKPAI atļauju. 

Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām 

daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī 

tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība. 

344. Kultūras pieminekļu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, kas var 

iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un 

kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas 

darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku 

būvniecību, jaunu dzīvojamo māju blīvu apbūvi, kā arī derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijas.  

345. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un 

citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. 

346. Saimnieciskā darbība un cita veida darbība kultūras pieminekļos (to teritorijās, 

zonās, u. c.), kā arī kultūras pieminekļu attēlu un simbolu izmantošana 

komercdarbībai atļauta tikai ar kultūras pieminekļa īpašnieka piekrišanu. 

347. Kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pienākums ir:  

347.1. ievērot likumdošanas un citus normatīvos aktus, kā arī VKPAI 

norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu;  

347.2. informēt VKPAI par katru bojājumu, kas radies īpašumā (valdījumā) 

esošajam kultūras piemineklim. 

348. Prioritāri kultūras pieminekļus izmanto zinātnes, izglītības un kultūras mērķiem. 

Kultūras pieminekļu izmantošana saimnieciskajai darbībā pieļaujama vienīgi tad, 

ja tā nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko 

vērtību. 

349. Kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar VKPAI 

rakstveida atļauju un tās kontrolē.  

350. Kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var novest pie kultūras pieminekļa 

pārveidošanas, ari arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar VKPAI rakstveida 

atļauju un tās kontrolē. 

351. Kultūras pieminekļu nojaukšana veicama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

par pieminekļu aizsardzību, saskaņojot darbību ar Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekciju. 

352. Rīcību ar vidi degradējošiem objektiem, kas atrodas kultūras pieminekļa 

teritorijā vai aizsardzības zonā un ar savu ārējo veidolu vai darbību būtiski 

samazina kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, koordinē VKPAI 

normatīvajos aktos atrunātajā kārtībā. 

353. Kultūras pieminekli drīkst izmantot kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma, 

saimnieciskiem vai citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts kultūras piemineklis un 

kultūrvēsturiskā vide kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā. 

354. Kultūras pieminekļa teritorijā nedrīkst izvietot eksplozīvas, ugunsnedrošas, 

ķīmiski aktīvas un atmosfēru piesārņojošas vielas, kas var apdraudēt kultūras 

pieminekli, kā arī iekārtas, kas izraisa vibrāciju, un vidi degradējošas materiālu 
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krautuves un izgāztuves. Kultūras pieminekļa teritorijā nodrošināma 

ugunsdrošība, optimāla hidroģeoloģiskā situācija, gaisa un ūdenskrātuvju tīrība. 

Nav pieļaujama tāda saimnieciskā darbība (tai skaitā gruntsūdens līmeņa maiņa), 

kas var apdraudēt kultūras pieminekli. 

355. Kultūras pieminekļu pārveidošanu to īpašnieki, valdītāji vai lietotāji veic saskaņā 

ar likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību". 

356. Ja, veicot saimniecisku darbību, paredzama kultūras pieminekļa pārveidošana 

(jebkura tehniska, būvnieciska un saimnieciska darbība, kura būtiski maina 

kultūras pieminekļa funkciju, komplektāciju, formu, detalizāciju, materiālu, 

faktūru, krāsu, kā arī kultūras pieminekļa teritoriju), kultūras pieminekļa 

īpašniekam (valdītājam) jāsaņem attiecīgu VKPAI atļauju.  

357. Ja valsts ugunsdrošības, sanitārās uzraudzības un citu valsts un pašvaldību 

institūciju prasību īstenošanai nepieciešama kultūras pieminekļa pārveidošana, 

kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) to saskaņo ar VKPAI. 

358. Kultūras pieminekļa kopšanai, uzturēšanai un citai saimnieciskai darbībai, kas 

tiek veikta, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, 

nepārveido kultūras pieminekli un nesamazina pieminekļa kultūrvēsturisko 

vērtību, nav nepieciešama īpaša inspekcijas atļauja. 

359. VKPAI izsniedz nekustamā kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) 

aizsardzības plāksni, ko īpašnieks (valdītājs) piestiprina pie kultūras pieminekļa 

redzamā vietā. Publiski pieejamam kultūras piemineklim plāksni ar informāciju 

izvieto tā, lai nebojātu kultūras pieminekli. Pie ceļiem, kuri ved uz publiski 

pieejamu kultūras pieminekli, var uzstādīt norādes zīmi, to saskaņojot 

normatīvajos aktos par ceļu satiksmi noteiktajā kārtībā. 

360. Kultūras pieminekļu remontā (bojāto daļu vai elementu identiskas atjaunošanas, 

nomaiņas un pastiprināšanas darbi, kas būtiski nepārveido kultūras pieminekli un 

uzlabo tā tehnisko stāvokli), konservācijā (pieminekļa vai tā daļas būvnieciska, 

fizikāla un ķīmiska nostiprināšana), restaurācijā (pieminekļa vai tā daļas 

zinātniski pamatota atjaunošana sākotnējā veidolā, saglabājot vērtīgākos 

uzslāņojumus) un rekonstrukcijā (pieminekļa vai tā daļas pārveidošana, mainot 

apjomu, telpisko struktūru un plānojumu) izvērtē dažādu laiku uzslāņojumus un 

saglabā:  

360.1. ēkām un būvēm – oriģinālo konstruktīvo sistēmu un konstrukcijas, 

plānojumu, apjomu, materiālus, apdari, vērtīgus interjera elementus, 

detaļas, rotājumus, vēsturiskās iekārtas un komunikācijas;  

360.2. lauku ēku grupām – vēsturisko plānojumu, reljefa, ūdenstilpju un 

apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo veidolu un kultūrvēsturiski 

vērtīgo labiekārtojumu;  

360.3. nozīmīgām vietām – vēsturisko plānojumu, telpisko izveidojumu, 

siluetu, reljefu, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo 

veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu;  

360.4. arheoloģiskajiem pieminekļiem – reljefu, struktūru un ārējo veidolu. 

361. Kultūras pieminekļus restaurē, rekonstruē, remontē un konservē tikai pēc 

VKPAI atļaujas saņemšanas un tās kontrolē. Ja darbu veikšanai konkrētajā 

teritorijā (piemēram, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā) nepieciešama arī citas 

institūcijas atļauja, darbus drīkst uzsākt tikai pēc šādas atļaujas saņemšanas. 

362. Ja vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta būvē, kas ir 

valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, vai valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē, ir nepieciešama Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. Valsts kultūras pieminekļu 
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aizsardzības inspekcijas atļauja kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošu ēku 

vienkāršotai rekonstrukcijai un vienkāršotai renovācijai nav nepieciešama, ja 

Daugavpils novada domes Būvvalde ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekciju ir saskaņojusi un ievēro vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, 

logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas 

metodikas principus.  

363. Ja vienkāršoto renovāciju un vienkāršoto rekonstrukciju veic būvē, kas ir valsts 

aizsargājamais kultūras pieminekli, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas 

rekonstrukcijas ierosinātājs būvvaldē iesniedz Daugavpils novada domes 

Būvvaldei telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu.  

 

 

 

 

3.21.PRASĪBAS DAUGAVPILS NOVADA AIZSARGĀJAMO 

KULTŪRAS MANTOJUMA OBJEKTU AIZSARDZĪBAI 

3.21.1.Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma 

objektu noteikšana 

 

364. Daugavpils novada aizsargājamie kultūras mantojuma objekti (TIN41) 

(turpmāk – Mantojuma objekti) ir objekti, kuriem piemīt vēsturiskas, 

zinātniskas, mākslinieciskas vai citas  atzīmētas  vērtības. 

365. Mantojuma objekti ir sadalāmi sekojošās grupās: 

365.1. Sakrālās arhitektūras objekti – sakrālās   celtnes,  dažādu konfesiju 

dievnami, plebānijas, mācītājmuižas, kapelas, kapličas, kuru  

ievērojamākās vērtības ir ēkas arhitektoniskais risinājums, būvapjoms un 

tā detaļas, telpiskais plānojums, apdare; 

365.2. Muižas un parki – muižas apbūves elementi ir kungu māja, 

pārvaldnieka un apkalpojošā personāla dzīvojamās ēkas, saimniecības 

ēkas (staļļi, klētis, ledus pagrabi u. c. būves) un parki. Muižu apbūvēm ir 

arhitektoniskās, dendroloģiskās, kultūrvēsturiskās vērtības, tas ir – 

vēsturiskais plānojums, struktūra, reljefs un ainava (skatu perspektīvas), 

ūdenskrātuves, vēsturiskie stādījumi, introducētie koki, labiekārtojuma 

elementi; 

365.3. Skolas, pagastmājas un citi objekti - t.sk. sādžu koka apbūve un 

atsevišķas vēsturiskas koka vai cita materiāla būves, kuru  saglabājamās 

vērtības ir novada 19.gs. un 20.gs. 20.-40.gadu arhitektūras iezīmes - ēku 

arhitektoniskais risinājums, būvapjoms un tā detaļas, telpiskais 

plānojums,apdare, kas raksturo tautas celtniecības un  sadzīves tradīcijas 

novadā; 

365.4. Vēstures objekti un notikumu vietas – teritorijas, ēkas, kapu 

pieminekļi, notikumu piemiņas vietas un citi objekti, kas saistīti ar 

nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem novadā – 1905.gada revolūciju, 

1912.gada Tēvijas karu, Pirmo pasaules karu (1914. -1918.), Otro 

pasaules karu (1940 – 1945.), Latvijas Nacionālo partizānu karu (1944. -

1956.) vai ievērojamo personu dzīvi un darbību. Šo objektu īpašās 
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saglabājamās vērtības ir nozīmīgu vēsturisku notikumu liecības vai 

vēstījums par ievērojamu novada personu dzīvi un darbību; 

365.5. Industriālie objekti - industriālas būves, ēkas, iekārtas un citi tehniska 

rakstura objekti, kas atspoguļo novada ražošanas, amatniecības, 

transporta, lauksaimniecības attīstību un novada infrastruktūras attīstību 

(smēdes, dzirnavas, rijas, kaltes, spirta brūži u. c.), kuru galvenā vērtība 

ir ēku būvapjoms un tā detaļas, arhitektoniskais risinājums, telpiskais 

plānojums un ražošanas ierīces; 

365.6. Arheoloģiskie objekti – pilskalni, senkapi, senvietas, informācija par 

kuriem  iegūta arheoloģiskajos izrakumos,  to īpašās vērtības ir ārējais 

veidols un iekšējā struktūra, kas liecina par novada teritorijā dažādos 

laikmetos dzīvojošo cilšu sadzīves tradīciju daudzveidību un ir nozīmīgs 

avots latgaļu cilšu vēstures izpētē. 

366. Mantojuma objekti tiek iekļauti Daugavpils novada aizsargājamo kultūras 

mantojuma objektu sarakstā (turpmāk- Saraksts), kuru apstiprina ar Daugavpils 

novada domes lēmumu. 

367. Mantojuma objekts tiek iekļauts Sarakstā, ja tas atbilst sekojošiem kritērijiem: 

367.1.  atbilst kādai no augstākminētām grupām; 

367.2. Mantojuma objekta izcelsmes datums ir vecāks par 25 gadiem (izņemot 

notikumu piemiņas zīmes); 

367.3. objektā ir saglabājies vēsturiskās daļas autentiskums - plānojums, forma, 

veidols, detaļas u.c.; 

367.4. ir pieejami objekta vērtību pamatojošie zinātnieku pētījumi un atklājumi. 

368. Daugavpils novada dome ar lēmumu izveido Kultūras mantojuma komisiju 

(turpmāk- Komisija), kuras darbības mērķis ir sekmēt Mantojuma objektu 

aizsardzību un sagatavot priekšlikumus Daugavpils novada domei par 

Mantojuma objektu iekļaušanu Sarakstā vai izslēgšanu  no tā.  

369. Mantojuma objekti tiek iekļauti vai izslēgti no Saraksta šādā kārtībā: 

369.1. fiziska vai juridiska persona iesniedz Daugavpils novada domei 

iesniegumu par Mantojuma objekta iekļaušanu Sarakstā vai izslēgšanu 

no tā, norādot pamatojumu objekta aizsardzībai vai aizsardzības 

izbeigšanai;  

369.2. iesniegumā norāda un tam pievieno: 

369.2.1. informāciju par objekta nosaukumu un atrašanās vietu; 

369.2.2. ziņas par objekta īpašnieku (valdītāju); 

369.2.3. objekta īpašuma kadastra numuru; 

369.2.4. objekta aprakstu (pamatojumu); 

369.2.5. objekta fotofiksācijas materiālus. 

369.3. Komisija izvērtē iesniegumu, nepieciešamības gadījumā ņemot vērā arī  

pieaicinātu ekspertu atzinumus, un sagatavo priekšlikumus Daugavpils 

novada domei;  

369.4. Daugavpils novada dome izskata Komisijas priekšlikumu un pieņem 

atbilstošu lēmumu; 

369.5. Saņemot Komisijas, nepieciešamības gadījumā arī pieaicinātu ekspertu 

atzinumu, novada dome  

369.6. Mēneša laikā Mantojuma objekta īpašniekam (valdītājam) nosūta 

lēmumu par Mantojuma objekta iekļaušanu Sarakstā vai izslēgšanu no tā 

un, ja Mantojuma objekts tiek iekļauts Sarakstā, prasības Mantojuma 

objekta apsaimniekošanā un aizsardzībā. 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Iek%C4%81rta
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%BEo%C5%A1ana
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Amatniec%C4%ABba&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Transports
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lauksaimniec%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Infrastrukt%C5%ABra
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3.21.2.Prasības Mantojuma objektu apsaimniekošanā un aizsardzībā 

 

370. Lai nodrošinātu Mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī mazinātu 

dažāda veida negatīvu ietekmi uz objektiem, Komisija nosaka aizsardzības zonu 

ap Mantojuma objektu, ņemot vērā Mantojuma objekta  aizsardzības mērķus un 

grupu.   

371. Mantojuma objekti galvenokārt izmantojami savai vēsturiskai pamatfunkcijai, 

kā tūrisma, atpūtas, kultūras, publiskās nozīmes objekts vai kā dzīvojamā 

apbūve. 

372. Mantojuma objektu teritorijās un to aizsardzības zonās ir aizliegts: 

372.1. veikt saimniecisko darbību īpašuma robežās tādā apjomā, kas varētu 

pasliktināt Mantojuma objekta stāvokli vai apkārtējās ainavas vērtību, 

mazinot kultūrvēsturiskās vides kvalitāti; 

372.2. izvietot eksplozīvas, ugunsnedrošas, ķīmiski aktīvas, atmosfēru 

piesārņojošās vielas, iekārtas, kas izraisa vibrācijas, ierīkot vidi 

degradējošo materiālu krautuves;  

372.3. bojāt, iznīcināt vai pārveidot vēsturiskos dendroloģiskos stādījumus (ja 

tie ir daļa no Mantojuma objekta); 

372.4. veikt kailcirtes un joslu izlases cirtes bez Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes atļaujas; 

372.5. arheoloģisko objektu teritorijā - veikt jebkādu būvniecību, zemes 

apstrādi un derīgu izrakteņu iegūšanu bez Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes atļaujas.  

373. Mantojuma objekta īpašnieka (valdītāja) pienākumi: 

373.1. izmantot Mantojuma objektu tikai tādā veidā, kas nebojā to kopumā un 

tā daļas; 

373.2. neiznīcināt un nepārveidot Mantojuma objektu, t. sk. vēsturiski 

izveidotos ceļu tīklus, tiltiņus un viaduktus u.c.infrastruktūru; 

373.3. pasargāt Mantojuma objektu no jebkādas bojāšanās, ko izraisa mitrums, 

sals u. c. klimata iedarbība; 

373.4. savlaicīgi veikt kārtējos Mantojuma objekta uzturēšanas un kopšanas 

remonta darbus, kas nepārveido objektu, remontā pielietojo tMantojuma 

objekta autentiskai daļai analogus materiālus; 

373.5. par bojājumiem Mantojuma objektā nekavējoties ziņot Daugavpils 

novada Kultūras pārvaldei; 

373.6. nodrošināt iespēju Daugavpils novada pašvaldības darbiniekiem 

(Komisijai) apsekot Mantojuma objektu, lai konstatētu objekta stāvokli; 

373.7. Mantojuma objektu teritorijā – veikt regulārus sezonas uzkopšanas 

darbus (pļaut zāli, savākt un izvest to, novākt pērnās lapas un sakritušus 

zarus vismaz vienu reizi sezonā, uzturēt kārtībā celiņus, ravēt nezāles, 

veikt regulāru esošo piemiņas zīmju apkopi, attīrot tās no sūnām un 

ķērpjiem utml.). Vēstures objektu un notikumu piemiņas zīmju remonts 

un renovācija veicama ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

sakaņojumu. 

374. Visus būvdarbus Mantojuma objektu teritorijā vai to aizsardzības zonā jāveic 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, griežoties Daugavpils novada domes 

Būvvaldē. Daugavpils novada Kultūras pārvalde izdot konkrētam gadījumam 

piemērotus tehniskos nosacījumus un saskaņo izstrādāto būvprojektu.  
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375. Veicot Mantojuma objektu renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju ir 

nepieciešams: 

375.1. saglabāt esošo vēsturisko apbūves raksturu, būtiski nemainot Mantojuma 

objekta autentisko būves apjomu, ārsienu apdarē pielietojot materiālus, 

kas ir raksturīgi novada vēsturiskajai apbūvei; 

375.2. saglabāt vēsturisko fasāžu detaļas (ailu aizpildījums, rustojums, portāli, 

vitrīnas, logu un durvju apmales, sandriki, pilastri, dzegas, logu slēģi, 

jumta logi u.c); 

375.3. nemainīt vēsturisko logu un iestikloto ieejas durvju vērtņu dalījumu; 

375.4. saglabāt reģionam raksturīgā divslīpu jumta proporcijas.°; 

375.5. ailu aizpildījumam pielietot ēkas vēsturiskiem materiāliem analogus 

materiālus, saglabājot vēsturisko dalījumu. 

 

 

 

3.22.PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS 

TERITORIJU IZMANTOŠANAI 

3.22.1.Vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi 

 

376. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izmantošanu regulē Ministru kabineta 

noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.), kamēr tai nav apstiprināti individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

377. Īpaši aizsargājamajo dabas teritoriju aizsardzību un to resursu izmantošanu 

koordinē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar aizsargājamās teritorijas 

pārvaldes institūciju, ja tāda tiek izveidota zinātniskās, dabas aizsardzības un 

citādas darbības veikšanai šajās aizsargājamās teritorijās. 

378. Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir:  

378.1. nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas 

noteikumu ievērošanu un veikt attiecīgajās teritorijās aizsardzības un 

kopšanas pasākumus;  

378.2. ziņot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai Daugavpils 

novada pašvaldībai par esošajām vai iespējamām izmaiņām dabas 

veidojumos, kā arī aizsardzības un izmantošanas noteikumu 

pārkāpumiem. 

379. Aizsargājamās teritorijās, kurās atbilstoši vispārējiem vai individuālajiem 

aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem aizliegta 

zemes lietošanas kategorijas maiņa bez aizsargājamās teritorijas administrācijas 

vai Dabas aizsardzības pārvaldes rakstveida atļaujas, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes lietošanas kategoriju var mainīt, ja saskaņā ar likuma “Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām ir izdoti Valsts vides dienesta 

reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi vai veikts paredzētās darbības 

ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. 

380. Ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) paredzētā 

darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes 

aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu 
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īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams 

sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, 

apmierināšanai.  

381. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apzīmēšanai dabā lieto speciālas informatīvas 

zīmes, kuru paraugus, lietošanas un izveidošanas kārtību nosaka Ministru 

kabinets. 

382. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai 

par aizsargājamā teritorijā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši 

aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides 

aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes 

rakstisku atļauju. 

383. Jebkāda veida reklāma īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabā izvietojama šajos 

Noteikumos vai citos Daugavpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos  

noteiktajā kārtībā pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

 

 

 

3.22.2.Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo 

dabas liegumu izmantošanai 

 

384. Dabas liegumu „Glušonkas purvs”, „Ilgas”, „Ļubasts”, „Medumu ezera salas”, 

„Sasaļu mežs”, „Sventes ezera salas” un „Tīrās sūnas purvs” teritoriju 

izmantošanā jāvadās pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 „Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

(16.03.2010.). 

385. Zemes vienību sadalīšana dabas liegumos atļauta tikai gadījumos, ja katras 

atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. 

Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras 

un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves 

nosacījumus nosaka Daugavpils novada teritorijas plānojumā, kā arī uz 

gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un 

saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības 

uzturēšanai. Bet šī darbība neizslēdz nepieciešamību ievērot šajos Noteikumos 

noteiktos zemes vienību sadalīšanas nosacījumus un funkcionālajās zonā 

noteiktās jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, ciktāl tas nav 

pretrunā ar augstāka līmeņa normatīvajiem aktiem. 

386. Veicot dabas lieguma „Ilgas” teritorijas izmantošanu, jāņem vērā arī 2008.gada 

25.februārī apstiprinātajā dabas lieguma „Ilgas” dabas aizsardzības plānā (VIDM 

(pašlaik – VARAM) rīkojums nr.58) noteiktās rekomendācijas dabas lieguma 

vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plānā sniegtās rekomendācijas attiecās 

uz teritoriju, kuras robežas ir norādītas šajā aizsardzības plānā. 
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3.22.3.Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo 

dabas parku izmantošanai 

 

387. Galvenie dabas parku „Daugavas loki”, „Svente”, „Silene” un „Medumu 

ezeraine” teritoriju izmantošanas nosacījumi ir noteikti  Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.). 

388. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja meža zemēs katras 

atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem, 

bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – mazāka par 3 

hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas 

infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai, kā arī uz 

gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un 

saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības 

uzturēšanai. Bet šī darbība neizslēdz nepieciešamību ievērot šajos Noteikumos 

noteiktos zemes vienību sadalīšanas nosacījumus un funkcionālajās zonā 

noteiktās jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, ciktāl tas nav 

pretrunā ar augstāka līmeņa normatīvajiem aktiem. 

389. Veicot dabas parka „Daugavas loki” teritorijas izmantošanu, jāņem vērā arī 

2010.gada 24.augustā apstiprinātajā dabas parka „Daugavas loki” dabas 

aizsardzības plānā (VIDM (pašlaik – VARAM) rīkojums nr.273) noteiktās 

rekomendācijas dabas parka vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plānā 

sniegtās rekomendācijas attiecās uz teritoriju, kuras robežas ir norādītas šajā 

aizsardzības plānā. 

 

 

 

3.22.4.Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo 

aizsargājamo ainavu apvidus izmantošanai 

 

390. Galvenie aizsargājamo ainavu apvidu „Augšdaugava”, „Augšzeme” un 

„Nīcgales meži” teritoriju izmantošanas nosacījumi ir noteikti  Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.). 

391. Veicot darbību īpaši aizsargājamajā teritorijā, jāsaglabā ainaviski vertīgas 

teritorijas, kuras ir noteiktas Daugavpils novada teritorijas plānojuma Grafiskajā 

daļā. 

392. Kailcirtē saglabājamos kokus pēc iespējas atstāj grupās, saglabājot tajās arī 

paaugu vai pamežu, izņemot gadījumus, ja apsaimniekojamā meža platība vienā 

kadastra vienībā ir mazāka par 1 hektāru. 

393. Veicot derīgo izrakteņu ieguvi aizsargājamo ainavu apvidū, atstāt meža joslu gar 

ieguves teritorijas robežu un paredzēt pakāpenisko izstrādājamās teritorijas 

rekultivāciju, lai mazinātu darbības ietekmi uz vietas ainaviskumu. 

394. Veicot aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgaļu meži” teritorijas izmantošanu, 

jāņem vērā arī 2005.gada 6.jūlijā apstiprinātajā aizsargājamo ainavu apvidus 
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„Nīcgaļu meži” dabas aizsardzības plānā (VIDM (pašlaik – VARAM) rīkojums 

nr.238) noteiktās rekomendācijas aizsargājamās teritorijas vērtību saglabāšanai. 

 

 

 

3.22.5.Vispārējās prasības Daugavpils novada teritorijā esošo 

dabas pieminekļu izmantošanai 

 

395. Dabas pieminekļu (t.i., aizsargājamo koku, aizsargājamo dendroloģisko 

stādījumu, aizsargājamo aleju, aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko 

dabas pieminekļu, t.sk. dižakmeņu) teritoriju izmantošanas pamatnoteikumus 

nosaka Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.).   

 

 

 

 

 

3.23.PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀM 

ZEMĒM UN MEŽA ZEMĒM, KURĀM NEPIECIEŠAMA 

ZEMES LIETOŠANAS KATEGORIJAS MAIŅA 

 

396. Meža zemes un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas 

maiņa veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, vietās, kur to 

pieļauj Noteikumi un citi normatīvie akti. 

397. Apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi funkcionālajā zonā 

Lauksaimniecības teritorija, neveicot funkcionālās zonas izmaiņas, atļauts līdz 

0,5 ha platībās. 

398. Ir atļauts apmežot arī līdz 2 ha lielas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

platības funkcionālajās zonās Lauksaimniecības teritorija, Mežu teritorija un 

Dabas un apstādījumu teritorija, ja 70% no apmežošanai paredzētajai platībai 

pieguļošajām teritorijām ir mežs un/vai autoceļš (valsts, pašvaldības vai 

komersantu). Gadījumā, ja šāda apmežošana notiek funkcionālajā zonā 

Lauksaimniecības teritorija, jāsaņem iecerētās darbības akcepts Daugavpils 

novada domes Attīstības nodaļā. Akcepta saņemšanas gadījumā no atbildes 

izsniegšanas dienas uz izskatāmo teritoriju attiecās funkcionālās zonas Mežu 

teritorija izmantošanas nosacījumi. 

399. Iepriekšējā punktā minētajos gadījumos lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

apmežot ir aizliegts, ja: 

399.1. apmežošanai paredzētā vieta ir daļa no vismaz 3 ha lielas vienlaidus 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, izņemot erozijai 

pakļautās platības; 

399.2. apmežošanai paredzētā zeme ir veiksmīgi apsaimniekota, tiek 

izmantota lauksaimniecībā un tajā darbojas meliorācijas sistēma (slēgtā 

drenāža) (saskaņā ar Lauksaimniecības atbalsta dienesta datiem); 

399.3. ja 70% no meliorētajai zemei pieguļošajām teritorijām ir meliorētas 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes un/vai autoceļš (valsts, 
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pašvaldības vai komersantu) (saskaņā ar Lauksaimniecības atbalsta 

dienesta datiem). 

400. Visos gadījumos lauksaimniecībā izmantojamo zemi apmežot ir aizliegts, ja: 

400.1. vidēja augsnes auglība apmežošanai paredzētajā vietā (0,5 ha un lielākai 

platībai) ir 40 vai vairāk balles (TIN6, sk.Grafiskās daļas Temātisko 

kartoshēmu Nr.22 „Daugavpils novada teritorijas augsnes kvalitāte”), 

izņemot kūdrājus; 

400.2. apmežošanai paredzētā vietā atrodas bioloģiski vērtīgi zālāji (saskaņā ar 

Lauksaimniecības atbalsta dienesta datiem); 

400.3. apmežošanai paredzētās zemes ir ekoloģiski nozīmīgas lauksaimniecības 

vai augstas dabas vērtības zemes (saskaņā ar Valsts meža dienesta 

datiem); 

400.4. apmežošanai paredzētā vieta ir nozīmīgs ainaviski vērtīgo novada 

teritoriju elements; 

400.5. apmežošanai paredzētā teritorija atrodas sprādzienbīstamu objektu un 

rūpnieciska avāriju riska uzņēmumu drošības joslā. 

401. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu vienas zemes vienības 

robežās atļauts veikt vienu reizi 5 gados. 

402. Veicot meža zemes lietošanas kategorijas maiņu, maksimāli jāsaglabā  meža 

ekosistēma un dabīgā meža zemsedze, taja skaitā atsevišķas koku grupas. 

403. Zemes lietošanas kategorijas maiņas nosacījumi gadījumiem, kad tiek 

rekultivētas derīgo izrakteņu vietas, sniegti Noteikumu sadaļās par funkcionālo 

zonu Lauksaimniecības teritorija, Mežu teritorija un Rūpniecības teritorija 

izmantošanas nosacījumiem. 

404. Ja zemes lietošanas kategorijas maiņai paredzētā teritorija ir meliorēta, darbības 

ieceri jāsaskaņo ar Lauksaimniecības atbalsta dienestu. 

405. Ja zemes lietošanas kategorijas maiņai paredzētā teritorija atrodas īpaši 

aizsargājamajā dabas teritorijā, zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.) 

noteiktajām prasībām.Ja zemes lietošanas kategorijas maiņai paredzētā teritorija 

skar kultūras pieminekļa teritoriju vai tā aizsargjoslu, darbības ieceri jāsaskaņo 

ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 

406. Ja zemes lietošanas kategorijas maiņai paredzētā teritorija skar Daugavpils 

novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekta teritoriju vai tā aizsardzības 

zonu, darbības ieceri jāsaskaņo ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi. 

407. Lai izvairītos no mežu ugunsgrēka riska, aizliegts apmežot lielākas par 0,5 ha 

platības tuvāk par 50 m no ciemu dzīvojamās apbūves. 

408. Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritoriju saglabāšanai, funkcionālajā zonā 

Lauksaimniecības teritorija vietās, kur vismaz 0,5 ha platībā vidēja augsnes 

auglība ir 40 vai vairāk balles (TIN6), nav atbalstāma ar lauksaimniecisko 

izmantošanu nesaistītā blīva apbūve vai darbība, kura var būtiski pazemināt 

augsnes kvalitāti. 
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3.24.PRASĪBAS AIZSARDZĪBAI PRET TROKŠŅIEM, 

VIBRĀCIJU, SMAKĀM UN CITA VEIDA PIESĀRŅOJUMU 

 

409. Saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, 

kompresorus un liftus) un transportlīdzekļu radītā trokšņa robežlielumu 

ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija. Ar mūzikas atskaņošanu un citu ar 

sabiedrisko kārtību saistīto trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Daugavpils 

novada pašvaldība vai institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto 

funkciju. 

410. Par trokšņa robežlielumu pārsniegšanu ir atbildīgas personas, kuru īpašumā vai 

lietošanā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielumi. Tās 

sedz visus izdevumus, kas saistīti ar vides trokšņa mērījumiem. 

411. Daugavpils  novada domes Būvvalde var piemērot īpašus nosacījumus apbūvei 

teritorijās gar  valsts galvenajiem autoceļiem un dzelzceļu, kā arī lidlaukā 

„Daugavpils” un tā tiešā tuvumā – kā teritorijās, kur iespējams piesārņojums 

(troksnis, u.c.) .  

412. Veicot dzīvojamo un sabiedrisko ēku rekonstrukciju, renovāciju vai būvniecību 

teritorijās ar paaugstinātu trokšņu līmeni, ēkas jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju 

pret viena veida vai vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai  

gaisa kondicionēšanas  iekārtām, kas  dod  iespēju  pastāvīgi  saglabāt izolētību  

no vides  trokšņa. Ieteicams pielietot skaņu izolējošus apdares materiālus ēku 

fasāžu apdarei un pakešu logus ar papildus skaņu slāpējošu efektu. 

Nepieciešamības gadījumos jāveido papildus individuālā trokšņa aizsardzība 

katrā dzīvoklī vai telpā atkarībā no tās paredzētās izmantošanas. 

413. Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi ir noteikti Ministru kabineta 

noteikumos Nr.76 "Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko 

ēku telpās" (25.01.2011.). 

414. Smaku negatīvās iedarbības novērtēšanai uz iedzīvotāju labsajūtu un potenciāli 

pārsniegtās smaku koncentrācijas samazināšanai jāpiemēro  Ministru kabineta 

noteikumi Nr.626 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku 

noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 

(27.07.2004.). 

415. Smaku traucējumus novērtē Reģionālā vides pārvalde. 

416. Kaitīgo vielu izmešu koncentrācijas jebkuros tehnoloģiskos procesos uz 

teritorijas robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieļaujamās 

koncentrācijas apdzīvotās vietās. 

417. Veicot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu būvniecību, ir jāparedz 

pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides atveseļošanai, 

ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai un rekultivēto izgāztuvju 

un slēgto kapsētu teritoriju monitoringa prasību ievērošanai. 

418. Nav pieļaujama pašreizējās darbības paplašināšana, ja pašreizējā darbībā netiek 

ievēroti vides kvalitātes nosacījumi; 

419. Lai novērstu vai samazinātu fizisko un juridisko personu paredzēto darbību vai 

plānošanas dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi saskaņā ar 

likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” tiek veikta ietekmes uz vidi 

novertēšanas procedūra.  
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420. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (TIN14) satusu piešķir un šīs 

teritorijas sakārto likumā „Par piesārņojumu” un saistītajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

421. Piesārņotajā vietā var veikt piesārņojošo darbību, ja vien tā nepasliktina vides 

stāvokli šajā vietā vai neveicina piesārnojuma izplatīšanos. 

422. Citos gadījumos un cita darbība piesārņotajās vietās ir pieļaujama pēc sanācijas 

pabeigšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

423. Piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās, kā arī potenciālajā piesārņojuma 

izplatības areālā aizliegts izvietot jaunu dzīvojamo apbūvi, izglītības iestādes un 

ārstniecības iestādes. 

424. Pirms darbības uzsākšanas potenciāli piesārņotajās vietās jāveic atbilstošā 

teritorijas izpēte. Uz izpētes rezultātu pamata tiek precizēta piesārņotās daļas 

robeža un izdalīta nepiesārņotā teritorijas daļa vai teritorijai tiek noņemts 

potenciāli piesārņotās vietas statuss. Piesārņotai daļai piemēro piesārņoto vietu 

izmantošanas nosacījumus. 

425. Daugavpils novada pašvaldība sadarbībā ar Reģionālo vides pārvaldi var 

izstrādāt un izsniegt īpašniekam (valdītājam) individuālas prasības konkrētas 

piesārnotās vai potenciāli piesārņotās vietas izmantošanai.   

 

 

 

 

 

3.25.PRASĪBAS VALSTS AIZSARDZĪBAS TERITORIJU 

IZMANTOŠANAI 

 
426. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.550 „Noteikumi par Latvijas 

Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, 

pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo 

norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” (14.08.2012.), Latvijas Republikas 

valsts robežas joslas platums Daugavpils novada teritorijā ir: 

7.tabula 

 

 Latvijas Republikas valsts robeža 
Latvijas Republikas valsts robežas 

joslas platums 

1. ar Baltkrievijas Republiku  12 metri 

2. ar Lietuvas Republiku  5 metri 

 

427. Valsts robežas joslā, kas noteikta gar ārējo robežu, ir spēkā valsts robežas joslas 

režīms. 

428. Personu uzturēšanās valsts robežas joslā ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad tā 

saistīta ar:  

428.1. robežuzraudzību;  

428.2. valsts sauszemes robežas, tās nostiprinājuma būvju un elementu un 

valsts robežas joslas uzturēšanas un atjaunošanas darbiem, kas ir 

saskaņoti ar Valsts robežsardzi;  
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428.3. valsts robežu šķērsojošo komunikāciju (piemēram, cauruļvadu, sakaru 

līniju, elektrolīniju), autoceļu un dzelzceļu uzturēšanas darbiem, kas ir 

saskaņoti ar Valsts robežsardzi;  

428.4. ģeodēzijas un kartogrāfijas darbiem, kas ir saskaņoti ar Valsts 

robežsardzi;  

428.5. katastrofu seku likvidācijas darbiem, par ko ir informēta Valsts 

robežsardze. 

429. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.550 „Noteikumi par Latvijas 

Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, 

pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo 

norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” (14.08.2012.), šādās Daugavpils 

novada teritoriālajās vienībās ir noteikta: 

8.tabula 

 

 
Valsts aizsardzības 

teritorijas veids 
Pagasts 

1. Pierobeža gar ārējo 

Latvijas Republikas 

sauszemes robežu 

 

Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Demenes pagastā, 

Kalkūnes pagastā, Laucesas pagastā, Līksnas pagastā, 

Maļinovas pagastā, Medumu pagastā, Naujenes pagastā, 

Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Sventes pagastā, 

Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā, Višķu pagastā 

2. Pierobežas josla gar 

ārējo Latvijas 

Republikas 

sauszemes robežu 

Demenes pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas 

pagastā 

 

430. Pierobežas joslā ir aizliegts izvietot brīvības atņemšanas iestādes un psihiatriskā 

profila ārstniecības iestādes. 

431. Publiskus pasākumus pierobežas joslā organizē saskaņā ar publisku izklaides un 

svētku pasākumu organizēšanas kārtību reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem. 

432. Medības pierobežas joslā organizē saskaņā ar medību organizēšanas kārtību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.  

433. Pierobežas joslā aizliegta tādu būvju, iežogojumu, uzbērumu, grāvju, sakaru 

torņu vai citādu objektu izveidošana, kā arī meliorācijas un irigācijas darbi, kas 

traucē robežuzraudzību, robežkontrolē iesaistīto kompetento iestāžu 

amatpersonu un transportlīdzekļu pārvietošanos, valsts robežas uzturēšanu vai 

piekļūšanu robežkontroles objektiem.  

434. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.704 „Noteikumi par 

robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm” (27.07.2010.), 

Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas 2 robežšķērsošanas vietas: 

9.tabula 

 

 Robežšķērsošanas vietas veids 
Robežšķērsošanas vieta un tās 

atrašanas vieta 

1. uz autoceļiem, uz valsts robežas ar 

Baltkrievijas Republiku 

„Silene” (Silenē, Skrudalienas pagastā) 

2. lidlaukā  „Daugavpils” (lidlaukā „Daugavpils”, 

Locikos, Naujenes pagastā) 
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435. Robežšķērsošanas vietās ir spēkā robežšķērsošanas vietas režīms, kas nosaka 

kārtību, kādā robežšķērsošanas vietā drīkst uzturēties un pārvietoties personas, 

kā arī kārtību, kādā kompetentās iestādes veic darbības, kas saistītas ar personu 

laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robežai.  

436. Saskaņā ar  Latvijas Republikas valsts robežas likumu, robežšķērsošanas vietas 

režīms ir attiecināms uz to jūras ostas, lidostas, lidlauka vai dzelzceļa stacijas 

teritorijas daļu, kurā tiek veikta robežpārbaude, bet uz autoceļiem izveidotajās 

robežšķērsošanas vietās - uz visu robežšķērsošanas vietu.  

437. Robežšķērsošanas vietas režīma īpatnības atbilstoši robežšķērsošanas vietas 

ēkas, būves un teritorijas funkcionālajai nozīmei, kā arī kārtību, kādā 

robežšķērsošanas vietā veicamas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar personu 

laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robežai, nosaka Ministru 

kabineta noteikumi Nr.697 „Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi” 

(27.07.2010.). 

 

 

 

3.26.TAUVAS JOSLAS 

 

438. Ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu krastiem ir 

nosakāma tauvas josla. Tauvas joslas tiek noteiktas saskaņā ar Zvejniecības 

likumu. 

439. Gar privāto ūdeņu krastiem tauvas joslas platums ir 4 metri, gar pārējo ūdeņu 

krastiem - 10 metri. 

440. Tauvas joslas platums tiek skaitīts:  

440.1. gar upju un ezeru lēzeniem krastiem — no normālās ūdenslīnijas;  

440.2. gar upju un ezeru kraujiem krastiem — no krasta nogāžu augšmalas, 

turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta 

nogāzei un pati nogāze. 

441. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem piegulošās 

sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos 

ūdeņos nepieder valstij.  

442. Tauvas josla gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem, hidrotehniskām būvēm un citām 

būvēm uz ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla) nosakāma saskaņā ar šo būvju 

plāniem. To uztur un apsaimnieko attiecīgie īpašnieki (lietotāji).  

443. Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības 

neierobežo Zvejniecības likums, citi likumi un normatīvie akti.  

444. Galvenos Tauvas joslas lietošans nosacījumus nosaka Zveijniecības likums un 

Civillikuma Trešajo daļu. 
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4.AIZSARGJOSLAS 

4.1. VISPĀRĪGIE APROBEŽOJUMI AIZSARGJOSLĀS 
 

 

445. Aizsargjoslu veidošanās, grozīšanas un likvidēšanas pamatprincipus, 

aizsargjoslu uzturēšanas, stāvokļa kontroles kārtību, kā arī saimnieciskās 

darbības aprovežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums.  

446. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku 

veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. 

Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām. 

447. Grafiskās daļas plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs ir attēlotas Daugavpils 

novada teritorijas aizsargjoslas, kuras ir vismaz 10 metru platas, ņemot vērā 

izmantoto karšu mērogu. Apgrutinātās teritorijas un objektus, kuriem tiek 

noteiktas aizsargjoslas, precizē ar lokālplānojumu.  Aizsargjoslas parāda arī 

detālplānojumos. 

448. Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā veikt 

attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai 

nepieciešamos darbus. 

449. Daugavpils novada pašvaldības, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku 

dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu 

teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības 

lietot zemi nodotas citai personai, - zemes lietotāju. 

450. Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta 

īpašnieka likumīgās prasības. 

451. Aizsargjoslā nav pieļaujama darbība, kas var traucēt aizsargjoslai kalpot tām 

nolūkam, kuram šīs aizsargjoslas veids ir noteikts Aizsargjoslu likuma izpratnē. 

 

 

 

4.2. VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS 

AIZSARGJOSLAS 
 

4.2.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

 
452. Daugavpils novada teritorijas virszemes ūdensobjektiem ir noteiktas šāda 

platuma aizsargjoslas: 

10.tabula 
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Ūdenstilpes/-

teces nosaukums 
Izvietojums novadā 

Ūdenstilpes/-

teces 

raksturojums 

(pēc LĢIA 

datiem) 

Aizsargjoslas 

platība 

1. Augsteņa 

 

Līksnas pagasts  13 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

2. Balta Ambeļu, Biķernieku, 

Naujenas pagasts  

16 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

3. Borne Salienas pagasts 17 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

4. Daugava Līksnas, Naujenes, 

Sventes, Kalkūnes, 

Laucesas, Līksnas, 

Naujenas, Nīcgales, 

Salienas, Tabores, 

Vecsalienas pagasts  

Daugava lauku 

apvidos 

 

500 m plata josla 

katrā krastā 

 

5. Dubna Ambeļu, Dubnas, Višķu 

pagasts 

56 km gara 

ūdenstece 

novada 

teritorijā 

300 m plata josla 

katrā krastā 

6. Ģlinovka Tabores, Laucesas 

pagasts 

14 km gara 

ūdenstece 

novada 

teritorijā 

50 m plata josla katrā 

krastā 

8. Jāņupīte Demenes, Laucesas, 

Skrudalienas pagasts 

22 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

9. Joņupe (Jāņupe) 

 

Kalupes, Vaboles 

pagasts 

19 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

10. Kalupe (Kolupe) 

 

Kalupes pagasts 30 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

100 m plata josla 

katrā krastā 

11. Kumbule Demenes, Skrudalienas, 

Vecsalienas pagasts 

12 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

12. Kumpota Demenes, Laucesas, 

Medumu pagasts 

17 km gara 

ūdenstece 

50 m plata josla katrā 

krastā 



 103 

 
Ūdenstilpes/-

teces nosaukums 
Izvietojums novadā 

Ūdenstilpes/-

teces 

raksturojums 

(pēc LĢIA 

datiem) 

Aizsargjoslas 

platība 

lauku apvidos 

13. Laucesa Kalkūnes, Laucesas, 

Medumu pagasts 

35 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

100 m plata josla 

katrā krastā 

14. Līksna (Leiksna) Ambeļu, Bikernieku, 

Līksnas, Maļinovas, 

Naujenas, Vaboles 

pagasts 

59 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

100 m plata josla 

katrā krastā 

15. Marjanovka Tabores pagasts 10,7 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

16. Mālkalne Salienas, Vecsalenas 

pagasts 

10,3 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

17. Medupe Dubnas, Maļinovas, 

Višķu pagasts 

16 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

18. Pakrāce Kalkūnes, Medumu 

pagasts  

10,4 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

19. Poguļanka 

 

Salienas, Vescalienas 

pagasts 

27 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

100 m plata josla 

katrā krastā 

20. Silupe 

 

Demenes, Skrudalienas, 

Sventes pagasts 

15 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

21. Tartaciņa Salienas, Vecsalienas 

pagasts 

12 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

22. Tartaks Ambeļu, Višķu pagasts 15 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 

23. Vordauka Višķu pagasts 12 km gara 

ūdenstece 

lauku apvidos 

50 m plata josla katrā 

krastā 
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Ūdenstilpes/-

teces nosaukums 
Izvietojums novadā 

Ūdenstilpes/-

teces 

raksturojums 

(pēc LĢIA 

datiem) 

Aizsargjoslas 

platība 

24. 

 

Bruņu  ezers 

Skrudalienas pagasta 

teritorija 

42,6  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

25. 

Abiteļu ezers Sventes pagasta 

teritorija 

97,3  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

26. 

Akmenka 
Laucesas pagasta 

teritorija 

20,3 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

27. 

Akmenkas ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

21,5 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

28. 

Ārdavas 

(Vordivas) ezers 

Sventes pagasta 

teritorija 

68,9  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

29. 

Baltais (Beļani) 

ezers 

Skrudalienas pagasta 

teritorija 

62,8  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

30. 

Boltazars 
Vaboles pagasta 

teritorija 

51,4  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

31. 

Briģenes ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

145,3 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

32. 

Čerņavu 

(Beļmontu)  ezers 

Demenes pagasta 

teritorija 

85,0  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

33. 

Dārzu ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

51,1 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

34. 

Demenes ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

32,1  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

35. Dervanišku 

(Devānišķu) ezers 

Demenes pagasta 

teritorija 

69,9  hektārus 

liela ūdenstilpe 
100 m plata josla 



 105 

 
Ūdenstilpes/-

teces nosaukums 
Izvietojums novadā 

Ūdenstilpes/-

teces 

raksturojums 

(pēc LĢIA 

datiem) 

Aizsargjoslas 

platība 

lauku apvidos 

36. 

Dodkas ezers Višķu pagasta teritorija 

20,8 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

37. 

Dūnakļu ezers 
Salienas pagasta 

teritorija 

21 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

38. 

Galiņu ezers 
Medumu pagasta 

teritorija 

24 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

39. 

Gateņu ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

52,0 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

40. 

Glušonki 
Skrudalienas pagasta 

teritorija 

14,6  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

41. 

Glušonki 
Skrudalienas pagasta 

teritorija 

10,8  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

42. 

Kamenkas ezers 
Salienas pagasta 

teritorija 

11,1 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

43. 

Kimbarcišku ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

15,6  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

44. 

Kirjanišķu ezers 
Salienas pagasta 

teritorija 

40 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

45. 

Klepiņu ezers 
Salienas pagasta 

teritorija 

35,7 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

46. 

Koša ezers 

(Kosins) 

Laucesas pagasta 

teritorija 

55,8 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 
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Ūdenstilpes/-

teces nosaukums 
Izvietojums novadā 

Ūdenstilpes/-

teces 

raksturojums 

(pēc LĢIA 

datiem) 

Aizsargjoslas 

platība 

47. 

Kumbuļu ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

48,0  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

48. 

Kumpinišku ezers 
Medumu pagasta 

teritorija 

59,4 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

49. 

Kurcuma ezers 
Medumu pagasta 

teritorija 

12,6 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

50. 

Lielais Ilgas ezers 
Medumu pagasta 

teritorija 

112,2 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

51. 
Lielais Kalupes 

ezers 

 

Kalupes pagasta 

teritorija 

182,7 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

52. 

Lielais Kumpotis 
Medumu pagasta 

teritorija 

12,6 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

53. 

Lielais Stropu 

ezers 
Daugavpils 

422, 4 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

54. 

Luknas ezers Višķu pagasta teritorija 

365,7 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

55. 

Ļūbasts 
Līksnas pagasta 

teritorija 

59,4 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

56. 

Mazais Ilgas ezers 
Medumu pagasta 

teritorija 

21,7 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

57. 
Mazais Kalupes 

ezers 

 

Kalupes pagasta 

teritorija 

123,8 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

58. 
Mazais Kumpotis 

Medumu pagasta 

teritorija 

11,5 hektārus 

liela ūdenstilpe 
50 m plata josla 
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Ūdenstilpes/-

teces nosaukums 
Izvietojums novadā 

Ūdenstilpes/-

teces 

raksturojums 

(pēc LĢIA 

datiem) 

Aizsargjoslas 

platība 

lauku apvidos 

59. 

Meduma ezers 
Medumu pagasta 

teritorija 

271,5 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

60. 

Riču ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

1310 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
500 m plata josla 

61. 

Robežas ezers 
Medumu pagasta 

teritorija 

16,6 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

62. 

Samaņkas ezers 
Medumu pagasta 

teritorija 

18 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

63. 

Sasaļu ezers 
Sventes pagasta 

teritorija 

27,0  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

64. 

Seiļu ezers 

 

Kalupes pagasta 

teritorija 

19,6 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

65. 

Sila ezers 
Skrudalienas pagasta 

teritorija 

260,7  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

66. 

Sitas ezers 
Skrudalienas pagasta 

teritorija 

55,5  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

67. 

Skirnas ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

37,2  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

68. 

Smelines 

(Laucesas) ezers 

Medumu pagasta 

teritorija 

112 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

69. 

Smiļģiņa ezers 
Skrudalienas pagasta 

teritorija 

49,5  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 
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Ūdenstilpes/-

teces nosaukums 
Izvietojums novadā 

Ūdenstilpes/-

teces 

raksturojums 

(pēc LĢIA 

datiem) 

Aizsargjoslas 

platība 

70. 

Sventes ezers 
Sventes pagasta 

teritorija 

712  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

71. 

 

Šengeidas ezers 

Skrudalienas pagasta 

teritorija 

66,5  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

72. 

Škirnates ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

10 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

73. 

Šķirsteņu ezers 
Medumu pagasta 

teritorija 

28 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

74. 

Ugarinku ezers 
Demenes pagasta 

teritorija 

28,7  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

75. 

Valņaņišku ezers 
Skrudalienas pagasta 

teritorija 

16,2  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

76. 

Vasarišku dīķis 
Demenes pagasta 

teritorija 

29,0  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
100 m plata josla 

77. 

Veirūgnes ezers 
Dubnas pagasta 

teritorija 

133,5  hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

78. 

Višķu ezers Višķu pagasta teritorija 

376,3 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
300 m plata josla 

79. 

Zabolotniku ezers 
Salienas pagasta 

teritorija 

22,3 hektārus 

liela ūdenstilpe 

lauku apvidos 
50 m plata josla 

80. Ūdenstece vai 

ūdenstilpe ar 

applūstošo 

teritoriju lauku 

apvidos 

(neatkarīgi no 

zemes kategorijas 

  visas applūstošās 

teritorijas platumā 

līdz ūdens līmenim  
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Ūdenstilpes/-

teces nosaukums 
Izvietojums novadā 

Ūdenstilpes/-

teces 

raksturojums 

(pēc LĢIA 

datiem) 

Aizsargjoslas 

platība 

un īpašuma) 

81.  Pārējās ūdensteces 

un ūdenstilpes 

lauku apvidos 

(neatkarīgi no 

zemes kategorijas 

un īpašuma) 

  10 m plata josla  

82. Ūdenstece vai 

ūdenstilpe ciema 

robežās 

  10 metrus plata josla 

gar krasta līniju 

83. Ūdensobjekts ar 

applūstošo 

teritoriju ciema 

robežās 

  visā applūstošās 

teritorijas platumā 

vai līdz esošajam 

autoceļa vai 

dzelzceļa 

uzbērumam, ja aiz tā 

esošā teritorija 

neapplūst 

84. Mākslīgs  

ūdensobjekts   

 ūdensobjekta 

platība ir 

lielāka par 0,1 

hektāru un tas 

nekalpo  ūdens  

novadīšanai  no 

piegulošās 

teritorijas un 

nav minēts 

citur šajā tabulā 

10 metrus plata josla 

katrā krastā 

 

 

 

453. Uz salām un pussalām Daugavpils novada teritorijā ir noteikta 20 metrus plata 

aizsargjosla. 

454. Applūstošās teritorijas robežu var precizēt ar lokālplānojumu vai 

detālplānojumu, atsevišķai zemes vienībai - piestādot atbilstošā speciālista 

slēdzienu normatīvajos aktos atrunātajā kārtībā.  

 

 

 

 

 

4.2.2. Aizsargjoslas ap purviem 
 

 

455. Daugavpils novada teritorijā ap purviem ir šādas aizsargjoslas: 
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11.tabula 

 

 Purva raksturojums Aizsargjoslas platums 

1. ap 10 līdz 100 hektāru lielām purvu platībām 20 metru josla 

2. par 100 hektāriem lielākām purvu platībām meža 

augšanas apstākļu tipos uz sausām, nosusinātām, 

slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras 

augsnēm 

50 metru josla 

3. par 100 hektāriem lielākām purvu platībām meža 

augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras 

augsnēm 

100 metru josla 

 

 

 

4.2.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem 

 

456. Aizsargjoslas platums ap kultūras pieminekļiem ir 500 metri.  

457. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Vecsalienas muižas pils (Nr.8963) ir 

noteikta individuālā aizsardzības zona (sk.Grafiskās daļas karti „Vecsalienas 

pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”). 

458. Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt 

tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras 

pieminekļa īpašnieka atļauju. 

459. Kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijās nav pieņemama tāda saimnieciskā 

darbība, kas var negatīvi ietekmēt kultūras pieminekli vai mazināt 

kultūrvēsturiskās ainavas vērtību.  

460. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsargjoslā plānojama saglabājot 

kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo 

uztveri. 

461. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošo būvju pārveidošanu to īpašnieki, 

valdītāji vai lietotāji veic saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību”. 

 

 

4.2.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 
 

 

462. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā 

vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens 

lietotāji (fiziskās personas), aizsargjosla netiek piemērota, ja ir konstatēta 

labiekārtošanas veikšana, novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens 

piesārņošana. 

463. Ap visām citām Daugavpils novada teritorijā esošām un projektējamām ūdens 

ņemšanas vietām un ūdens padeves iekārtām, kuras nodrošina vai tuvākajā laikā 

nodrošinās (saskaņā ar akceptētu būvprojektu, detālplānojumu vai 

lokālplānojumu) ar ūdeni apdzīvotas vietas vai atsevišķus saimniecības objektus, 

ir noteikta 20 metru plata stingra režīma aizsargjosla, ja vien netiek saņemtas 



 111 

atbilstošās kvalifikācijas speciālistu uz aprēķiniem balstītas rekomendācijas par 

cita veida vai platuma aizsargjoslas noteikšanu atbilstoši urbuma specifikai.  

464. Saskaņā ar speciālistu aprēķiniem, 12.tabulā minētiem Daugavpils novada 

teritorijas urbumiem ir šādas aizsargjoslas: 
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12.tabula 

 

Pazemes ūdens ņemšanas 

vietas reģistrācijas Nr. 
Atrašanas vieta 

Aizsargjoslas veids un rādiuss, m 

stingra režīma 

aizsargjosla 

bakterioloģiskā 

aizsargjosla 
ķīmiskā aizsargjosla 

Ambeļu pagasts  10 m n/n 698 m 

Nr.25633 z/s „Silmalas K”    

Demenes pagasts     

Nr. 13155 c.Demene 10 m n/n 295 m 

Nr. 6742 c.Demene 10 m n/n 295 m 

Nr. 13160 c.Jāņuciems 10 m n/n 260 m 

Nr. 13161 c.Kumbuļi 10 m n/n 255 m 

Nr. 14252 c.Kumbuļi 10 m n/n 205 m 

Nr.525 
Dienvidlatgales reģiona sadzīves 

atkritumu poligons „Demene” 
10 m n/n 42 m 

Dubnas pagasts     

Nr. 21240 c.Dubna (kad. Nr.44520040571) 10 m n/n 380 m 

Nr. 7148  10 m n/n 125 m 

Nr. 7149  10 m n/n 205 m 

Nr.24817 z/s „Cīruliši” 10 m n/n 60 m 

Nr.21893 z/s „Lejas” (p/s „Zeiļi 3) 10 m n/n 73 m 

Kalkūnes pagasts     

Nr.13358 

Daugavpils MRS, meh. Darbn. 

(Daugavpils, Kalkūnē, MRS dzīv. 

mas.) 

10 m n/n 551 m 

Nr.7253  
Randenes c (Kalkūnes dzīv. māja ceļu 

celtn. Mašīnu rūpn.) 
10 m n/n  

Nr.7252 
Randenes c. (Kalkūnes ciematā dzīv. 

māja ) 
10 m n/n  
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Pazemes ūdens ņemšanas 

vietas reģistrācijas Nr. 

Atrašanas vieta Aizsargjoslas veids un rādiuss, m 

Nr.14206 Kalkūnes ciemats (Kalkūnes iela) 10 m n/n  

Nr.7255  
psihoneirol. Bērnu nams „Kalkūni” ( 

Kalkūnes iela) 
10 m n/n 545 m 

Nr.14301 
ciem. Kalkūni, Ķieģeļu ielā  (Ķieģeļu 

iela) 
10 m n/n 330 m 

Nr.14303 

Kalkunes c. Birkenelu ielā, (uz 

2003.g. Daugavpils, Kalkunes ielā)  

(Kalkūnes iela) 

10 m n/n  

Nr.14304 

Daugavpils, Kalkūne, Ķieģeļu iela, 

dziv.maja (Dzīvojamā māja Ķieģeļu 

ielā) 

10 m n/n  

Kalupes pagasts     

Nr.13499 c.Kalupe 10 m n/n 205 m 

Nr.13502 Kalupes vidusskola 10 m n/n 360 m 

Nr.22915 p/s „Mežmalas” 10 m n/n 50 m 

Laucesas pagasts     

Nr.13156 

c.Mirnija  

(„ciem.Mirnij (vidusskola)”) 

 

10 m 25 m 210 m 

Nr.13157 

c.Laucesa 

„cūku f.”Daile”” 

(10 m no dziļurbuma Nr.21491) 

 

10 m n/n 130 m 

Nr.8606 

c.Mirnija 

(„Mirnija ciems.Skola”) 

 

10 m 30 m 365 m 

Nr.21491 
c. Laucesa 

(10 m no dziļurbuma Nr.13157) 
10 m n/n 245 m 
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Pazemes ūdens ņemšanas 

vietas reģistrācijas Nr. 

Atrašanas vieta Aizsargjoslas veids un rādiuss, m 

  

Nr. 24844 Saimniecība „Tālskati” 10 m n/n 94 m 

Nr.8866 z/s „Tauriņi” 10 m n/n 390 m 

Plānotais urbums  

Detālplānojuma teritorija zemes 

gabalā nekustamajā īpašumā 

„Dubovka” ar kadastra Nr.4464-002-

0014  

10 m 30 m n/n 

Līksnas pagasts     

Nr. 7475 

Līksna-2 ciem. 

(jeb – Līksna-II) 

 

10 m n/n 240 m 

Nr. 7474 

Līksna-3  

(jeb – ciem. Līksna-I) 

 

10 m n/n 240 m 

Nr. 7477 

Līksna-3  

(jeb – ciem. Līksna-I) 

 

10 m n/n 240 m 

Nr. 7476 

Līksna-4  

(jeb – ciem.Līksna-III) 

 

10 m n/n 310 m 

Nr. 25975 c.Līksna 10 m n/n 260 m 

Nr. 22968 p/s „Mīšteļi” 10 m n/n 70 m 

Nr. 22914 Saimniecība „Bērziņi” 10 m n/n 110 m 

Nr. 21805 z/s „Lāčplēši” 10 m n/n 115 m 

Nr. 24639 z/s „Liepziedi” 10 m n/n 47 m 

Nr. 25516 z/s  „Spēkoņi” 10 m n/n 111 m 

Ūdens ņemšanas vieta 

“Vingri” 
 10 m 

Pēc LVĢMC 

aprēķiniem 

Pēc LVĢMC 

aprēķiniem 
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Pazemes ūdens ņemšanas 

vietas reģistrācijas Nr. 

Atrašanas vieta Aizsargjoslas veids un rādiuss, m 

Līksnas un Maļinovas 

pagasts 

 
   

Ūdens ņemšanas vieta 

“Ziemeļi” 

 
10 m 

Pēc LVĢMC 

aprēķiniem 

Pēc LVĢMC 

aprēķiniem 

Maļinovas pagasts     

Nr.24921 ciem.Mazie Kokini, z/s „Ceriņi” 10 m n/n 62 m 

Nr.25202 ciem.Maļinova 10 m  513 m 

Medumu pagasts     

Nr.14670 c.Medumi 10 m n/n 231 m 

Nr.24689 Griguļi, z/s „Vītiņi” 10 m n/n 55 m 

Naujenes pagasts     

Nr. 8845 c.Krauja 10 m n/n 322 m 

Nr.21377 c.Krauja 10 m n/n 490 m 

Nr.21526 c.Dunski 10 m n/n 486 m 

Nr.24759 Saimniecība „Avdejevka” 10 m n/n 65 m 

Nr.21378 c.Vecstropi 10 m n/n 506 m 

Nīcgales pagasts     

Nr.13706 ciem.Nīcgale –centrs I 10 m n/n 215 m 

Nr.13700 ciem.Nīcgale – centrā 10 m n/n 210 m 

Nr. 25551 z/s „Līdums” 10 m n/n 108 m 

Salienas pagasts     

Nr.24815 z/s „Aizsili” 10 m 3 m 61 m 

Nr.21730 c.Saliena 10 m n/n 165 m 

Skrudalienas pagasts     

Nr.24548 c.Raguliski, z/s „Tālskati” 10 m 8 m 55 m 

Sventes pagasts     

Nr. 8744 c.Svente, Alejas iela 1 10 m n/n 180 m 

Nr. 13694 c.Svente, Jaunsventes parks 10 m n/n 235 m  



 116 

Pazemes ūdens ņemšanas 

vietas reģistrācijas Nr. 

Atrašanas vieta Aizsargjoslas veids un rādiuss, m 

Nr. 13695 c.Svente, Jaunsventes parks 10 m n/n 215 m 

Nr.24890 „Saulieši 1” , Buras 10 m n/n 83 m 

Nr.21202 „Mārtiņkrasti” 10 m n/n 102 m 

Nr.21280 c.Svente, Jaunsventes parks 10 m n/n 297 m 

Nr.22995 „Turības”, Vecā Križovka 10 m n/n 81 m 

Tabores pagasts     

Nr.25994 Saimniecība „Potrimi” 10 m n/n 51 m 

Nr.14783 „Kreiļi 1” (kad.44920040224) 10 m n/n 187 m 

Vaboles pagasts     

Nr.21665 z/s „Rīts” 10 m n/n 340 m 

Vecsalienas pagasts     

Nr.7151 c.Červonka 10 m n/n 305 m 

Višķu pagasts     

Nr. 13406 c.Višķi 10 m n/n 220 m 

Nr. 13407 c.Višķi 10 m n/n 250 m  

Nr. 13408 c.Višķi 10 m n/n 515 m 

Nr. 13409 c.Višķi 10 m n/n 105 m 

Nr. 13410 c.Višķi 10 m n/n 120 m 
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465. Aizsargjoslas teritorijas izmantošanā jāvadās pēc Aizsargjoslu likuma un 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 

noteikšanas metodika” (20.01.2004.).  

466. Zemes īpašnieks vai lietotājs, kura zemei noteikts ceļa servitūts, nodrošina 

dzeramā ūdens ņemšanas vietas un ūdens ieguves un apgādes objektu 

īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, avārijas dienestiem un kontroles 

institūciju amatpersonām iespēju izmantot ceļu piekļūšanai dzeramā ūdens 

ņemšanas vietai, ūdens ieguves un apgādes objektiem, kā arī dzeramā ūdens 

ņemšanas vietu aizsargjoslām jebkurā diennakts laikā. 

 

 

 

4.2.5. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām 

 
467. Daugavpils novada teritorijā ir meža aizsargjoslas ap Daugavpils un Ilūkstes 

pilsētu. 

468. Meža aizsargjosla ap Ilūkstes pilsētu ir attēlota Grafiskās daļas kartē „Sventes 

pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un tās kopēja platība ir 100 ha. 

469. Meža aizsargjosla ap Daugavpils pilsētu ir attēlota Grafiskās daļas kartē 

„Naujenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un tās kopēja platība 

ir 1616 ha, kas atbilst Daugavpils pilsētas meža aizsargjoslas variantam, kuru 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzina par atbilstošu 

normatīvajiem aktiem uz Daugavpils novada teritorijas plānojuma izstrādes 

laiku. 

470. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu mežu aizsargjoslās ap Daugavpils un Ilūkstes 

pilsētu aizliegts: 

470.1. izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, 

ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu 

materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam teritoriju 

plānojumos vai lokālplānojumos paredzētās vietas; 

470.2. ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus. 

471. Saskaņā ar līgumiem starp pašvaldībām papildus tam mežu aizsargjoslās ap 

Daugavpils un Ilūkstes pilsētu aizliegts izvietot rūpnieciskā rakstura objektus un 

nodarboties ar derīgo izrakteņu ieguvi. 

472. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.63 “Meža aizsargjoslu ap pilsētām 

noteikšanas metodika” (04.02.2003.) aizsargjoslā ir aizliegta kailcirte, izņemot 

koku ciršanu galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma 

saņemšanas. 

473. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.63 “Meža aizsargjoslu ap pilsētām 

noteikšanas metodika” (04.02.2003.), ja aizsargjosla pārklājas ar citām 

aizsargjoslām,  īpaši  aizsargājamām dabas   teritorijām  vai mikroliegumiem, 

spēkā ir stingrākās teritorijas aizsardzības un izmantošanas prasības, kas 

noteiktas normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un 

mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu. 

474. Aizsargjoslu uztur kārtībā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja vien 

līgumos starp Daugavpils novada domi un attiecīgo pilsētu pašvaldību domēm 

nav noteikts citādi. 
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4.3.EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS 
 

4.3.1. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem 
 

 

475. Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem ciemu robežās nosaka lokālplānojumos 

vai detālplānojumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atzīmē 

zemesgabalu robežplānos kā sarkano līniju.  

476. Lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir 

šāds:  

13.tabula 

 

 Autoceļa veids Aizsargjoslas platums 

1. valsts galvenais autoceļš 100 m 

2. valsts reģionālais autoceļš 60 m 

3. valsts vietējais autoceļš  30 m 

4. pašvaldības autoceļš 30  

 

477. Aizsargjoslu teritoriju izmantošanā jāvadās pēc nosacījumiem, kuri ir noteikti 

Aizsargjoslu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.162 „Autoceļu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” (10.04.2001.). 

478. Ja autoceļa aizsargjosla šķērso īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, to skaitā 

dabas pieminekļus, autoceļa īpašnieks savu darbību autoceļa aizsargjoslā 

saskaņo ar attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas 

vadītāju vai, ja šāda administrācija nav izveidota, ar Valsts vides dienesta 

reģionālās vides pārvaldes vadītāju. 

479. Gar Daugavpils novada teritorijā esošiem dzelzceļiem ir noteiktas šāda platuma 

dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas no malējās sliedes dzelzceļa katrā pusē: 

 

14.tabula 

 

 Vietas 

raksturojums 
Dzelzceļa infrastruktūras veids  

Aizsargjoslas 

platums 

1. Lauku apvidū Stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās 

nožimes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošie 

sliežu ceļi (izņemot tiem piegulošos vai ar 

tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās 

nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un 

strupceļus)  

50 m 

2. 
pārējie sliežu ceļi 

50 m 

 

3. Ciemos Stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās 

nožimes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošie 

sliežu ceļi (izņemot tiem piegulošos vai ar 

tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās 

nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un 

strupceļus) 

50 m 

4. pārējie sliežu ceļi 

 
25 m 



 119 

 
480. Vietās, kur dzelzceļa ceļa zemes nodalījuma joslas platums kādā pusē pārsniedz 

50 metrus, tad dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas platums šajā pusē ir vienāds 

ar dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumu attiecīgajā pusē. 
481. Aizsargjoslu teritoriju izmantošanā jāvadās pēc nosacījumiem, kuri ir noteikti 

Aizsargjoslu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.457 „Dzelzceļa 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” (15.12.1998.). 
482. Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, kā arī aizsargjoslas zemes īpašnieka 

darbība nedrīkst pasliktināt hidroloģisko režīmu dzelzceļa aizsargjoslā, traucēt 

aizsargjoslas un tai piegulošo vai to šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju 

funkcionēšanu.  

483. Dzelzceļa aizsargjoslas zemes īpašnieks vai lietotājs nedrīkst liegt dzelzceļa 

infrastruktūras pārvaldītājam izmantot ceļus vai pieejas, lai dzelzceļa 

infrastruktūras uzturēšanas specializētais transportlīdzeklis varētu piekļūt 

dzelzceļa infrastruktūras objektiem uzturēšanas darbu veikšanai un to kontrolei. 

Izmantojot tiesības piekļūt pie dzelzceļa infrastruktūras objektiem, dzelzceļa 

infrastruktūras pārvaldītāja pienākums ir to darīt pēc iespējas saudzīgi, nebojājot 

sējumus un neizcērtot kokus.  

 

 

 

4.3.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 

 

484. Aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem Daugavpils novada teritorijā ir 

šāds platums:  

 

15.tabula 

 

 Elektronisko sakaru tīkla veids Aizsargjoslas platums 

1. gar pazemes elektronisko sakaru tīklu 

līnijām un kabeļu kanalizāciju 

zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas elektronisko 

sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra 

attālumā no elektronisko sakaru tīkla 

līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas 

caurules ārējās malas 

2. gar pazemes elektronisko sakaru tīklu 

līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā 

atrodas ceļa zemes nodalījuma joslā un 

tuvāk par 1 metru no ceļa zemes 

nodalījuma joslas malas 

elektronisko sakaru tīkla līnijas vai 

kabeļu kanalizācijas pusē - līdz ceļa 

zemes nodalījuma joslas robežai  

3. gar pazemes elektronisko sakaru tīklu 

līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā 

atrodas ceļa, ielas vai piebrauktuves 

(arī inženierkomunikāciju koridoru) 

sarkano līniju robežās un tuvāk par 1 

metru no sarkanās līnijas 

elektronisko sakaru tīkla līnijas vai 

kabeļu kanalizācijas pusē - līdz ceļa, 

ielas vai piebrauktuves (arī 

inženierkomunikāciju koridoru) 

sarkanajai līnijai  

4. gar pazemes elektronisko sakaru tīklu 

līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā 

atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai 

būves 

elektronisko sakaru tīkla līnijas vai 

kabeļu kanalizācijas pusē - līdz ēkas vai 

būves pamatiem  
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5. gar pazemes elektronisko sakaru tīklu 

līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā 

atrodas ceļa, ielas vai piebrauktuves 

(arī inženierkomunikāciju koridoru) 

sarkanās līnijas robežās un tuvāk par 1 

metru gan no sarkanās līnijas, gan no 

ēkas vai būves pamatiem 

elektronisko sakaru tīkla līnijas vai 

kabeļu kanalizācijas pusē - līdz 

sarkanajai līnijai vai ēkas vai būves 

pamatiem (atkarībā no tā, kas atrodas 

tuvāk)  

6. gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu 

līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai 

plostojamās upes, ezerus, 

ūdenskrātuves un kanālus 

ūdens platība, ko visā tās dziļumā no 

ūdens virsmas līdz gultnei ietver 

paralēlas plaknes, kas atrodas 100 metru 

attālumā no kabeļa (katrā tā pusē) upēs, 

ezeros, ūdenskrātuvēs un kanālos 

7. ap ārējiem virszemes un pazemes 

elektronisko sakaru tīklu līniju 

neapkalpojamiem pastiprināšanas un 

reģenerācijas punktiem, ārējiem kabeļu 

sadales skapjiem un kastēm ar ieraktu 

pamatni vai skapjiem un kastēm, kas 

uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, 

kabeļu kanalizācijas akām un optisko 

kabeļu uzmavām gruntī  

zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacīta vertikāla virsma 1 metra 

attālumā no pastiprināšanas punkta, 

kabeļu sadales skapja vai kastes, kabeļu 

kanalizācijas akas un optisko kabeļu 

uzmavas ārējās malas  

 

8. ap elektronisko sakaru iekārtu ārējiem 

skapjiem un konteineriem  

zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacīta vertikāla virsma 1 metra 

attālumā no elektronisko sakaru iekārtu 

skapja vai konteinera nožogojuma 

(norobežojuma) vai tālāk izvirzīto daļu 

projekcijas uz zemes vai citas virsmas 

9. gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu 

līnijām  

 

 

zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas elektronisko 

sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru 

attālumā no elektronisko sakaru tīkla 

līnijas ass 

 

485. Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu 

mastiem un to atsaitēm veido: 

16.tabula 

 

 Elektronisko sakaru tīklu objektu 

veids 
Aizsargjoslas platums 

1. ap elektronisko sakaru tīklu 

radiosakaru līniju torņiem un antenu 

mastiem  

zemes gabals un gaisa telpa torņa vai 

masta augstumā, ko norobežo nosacīta 

vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē 

no to nožogojuma vai 5 metru attālumā 

no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas 

uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai 

masts nav nožogots 

2. ap elektronisko sakaru tīklu 

radiosakaru līniju torņu un antenu 

mastu atsaitēm  

 

zemes gabals un gaisa telpa torņa vai 

masta augstumā, ko norobežo nosacīta 

vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no 

atsaites projekcijas uz zemes virsmas un 

atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai 

citā virsmā 
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4.3.3 Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko 

novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap 

citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un 

posteņiem 

 
486. Daugavpils novada teritorijā  ir noteiktas šādas aizsargjoslas ap valsts 

meteoroloģiskā un hidroloģiskā novērojumu stacijām, ka arī pazemes ūdens 

kvantitātes un kvalitātes stacijām: 

 

17.tabula 

 

Stacijas 

nosaukums 

Ūdens 

objekts/urb

uma Nr. 

Atrašanās 

vieta 
Aizsargjosla 

Hidroloģiskās stacijas 

Vaikuļāni Daugava Vaikuļāni, 

Līksnas 

pagasts 

5m no stacijas ārējās robežas 

uz sauszemes 

Višķi Dubna Pipari, 

Dubnas 

pagasts 

5m no stacijas ārējās robežas 

uz sauszemes, bet 

ūdenstiplnē 10 m uz abām 

pusēm no nosacītas līnijas, 

kas novilkta hidrometrsikās 

iekārtas GR-70 

perpendikulāri ūdenstilpnes 

krastam līdz pretējā krasta 

trošu balstam 

Spīdoles 

(plānots 

uzbūvēt) 

Sventes 

ezers 

Spīdolas, 

Sventes 

pagasts 

5m no stacijas ārējās robežas 

uz sauszemes 

Lenderņa 

(plānots 

uzbūvēt) 

Laucesa Lenderņa, 

Laucesas 

pagasts 

5m no stacijas ārējās robežas 

uz sauszemes 

Meteoroloģiskā stacija 

Daugavpils  Lociki, 

Naujenes 

pagasts 

200 m no novērojumu 

laukuma ārējās robežas 

Pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacijas 

Daugavpils 225 Kalkūnes 

pagasts, starp 

"Jeruzālemi" 

un Laucesas 

(Lauces) 

ieteku 

Daugavā 

10 m ap katru urbumu 

 226 

 228 Kalkūnes 10 m ap katru urbumu 
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Stacijas 

nosaukums 

Ūdens 

objekts/urb

uma Nr. 

Atrašanās 

vieta 
Aizsargjosla 

 228a pagasts, 

"Jeruzālemē" 
 233 

 234 

 235 

 230 Kalkūnes 

pagasts, 

"Medņos" pie 

šosejas Ilūkste 

- Zarasai, aiz 

dzelceļa 

pārbrauktuves 

10 m ap katru urbumu 

 232 Kalkūnes 

pagasts, 

"Saulkalnos" 

pie dzelzceļa 

iekraušanas 

stacijas 

10 m ap katru urbumu 

 

487. Aizsargjoslā ap meteoroloģisko novērojumu staciju fiziskajām un juridiskajām 

personām ir aizliegta jebkāda darbība bez saskaņošanas ar valsts sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. 

 

 

 

4.3.4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

 

488. Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas gar gaisvadu elektriskajām 

līnijām kā zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

abpus līnijai: 

 

18.tabula 

 

 Elektrisko sakaru 

infrastruktūras veids 
Vietas raksturojums 

Aizsargjoslas 

platums 

1. gaisvadu līnijām ar nominālo 

spriegumu līdz 20 

kilovoltiem 

lauku apvidū 6,5 metru attālumā 

no līnijas ass 

ciemos 2,5 metru attālumā 

no līnijas ass 
2. gaisvadu līnijām ar nominālo 

spriegumu 110 kilovoltu  lauku apvidū 
30 metru attālumā no 

malējiem vadiem uz 

ārpusi no līnijas 

ciemos 7 metru attālumā no 

malējiem vadiem uz 
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 Elektrisko sakaru 

infrastruktūras veids 
Vietas raksturojums 

Aizsargjoslas 

platums 

ārpusi no līnijas 

3. gaisvadu līnijām ar nominālo 

spriegumu 330 kilovoltu  lauku apvidū 
30 metru attālumā no 

malējiem vadiem uz 

ārpusi no līnijas 

ciemos 
12 metru attālumā no 

malējiem vadiem uz 

ārpusi no līnijas 

 

489. Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām, ja tās šķērso meža teritoriju aizsargjoslas 

veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

abpus līnijai: 

489.1. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 1 

kilovoltam — 6,5 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi 

veido 2,5 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi, 

489.2. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 10—20 

kilovoltu — 30 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi 

veido 6,5 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi, 

489.3. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 

kilovoltu — 35 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi 

veido 13 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi, 

489.4. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 

kilovoltu — 40 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi 

veido 27 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi, 

489.5. gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām — elektrolīniju trase 1,5 metru 

platumā no līnijas ass uz katru pusi. 

490. Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu 

līnijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass, bet, ja kabeļu 

līnija šķērso meža teritoriju, — 1,5 metru attālumā no kabeļu līnijas ass katrā 

pusē. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē 

aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem. 

491. Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu 

līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, — ūdens 

platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 

100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass.  

492. Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas ap elektrisko tīklu sadales 

iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām — zemes gabals un 

gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo 

iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas 

virsmas.  

 

 

4.3.5. Siltumtīklu aizsargjoslas 

 
493. Siltumapgādes sistēmu vietās Daugavpils novada teritorijā ir šādas aizsargjoslas: 

19.tabula 
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 Siltumapgādes infrastruktūras 

veids 
Aizsargjoslas platums 

1. 

gar pazemes siltumvadiem, 

siltumapgādes iekārtām un 

būvēm 

zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, 

iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un 

gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 

virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no 

cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas 

būves ārmalas 
2. 

ap virszemes siltumvadiem, 

sadales iekārtām un siltuma 

punktiem 

zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, 

iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un 

gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 

virsmas 1 metra attālumā katrā pusē no 

siltumvadu, iekārtu un būvju nožogojuma vai 

to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz 

zemes vai citas virsmas 

 

 

 

4.3.6. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
 

 

494. Valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas būvēm un 

ierīcēm ir noteiktas šādas aizsargjoslas: 

20.tabula 

 

 Meliorācijas būves/ierīces 

izvietojums, raksturojums 

Aizsargjoslas platums 

1. Lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs 
ūdensnotekas abās pusēs 10 metru attālumā 

no ūdensnotekas krotes 

2. 
Meža zemēs 

atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes 

platuma) astoņu līdz 10 metru attālumā no 

ūdensnotekas krotes 

3. Liela diametra kolektoram 

(30 cm vai lielākam) 

8 metru attālumā uz katru pusi no kolektora 

ass līnijas 

 

 

 

 

4.3.7. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

 

495. Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem Daugavpils novada 

teritorijā ir šāds platums: 

 

21.tabula 

 

 Ūdensvadu un kanalizācijas tīkli Aizsargjoslas platums 

1. gar ūdensvadiem un kanalizācijas 

spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru 
3 metri katrā pusē no cauruļvada 
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dziļumam ārējās malas 

2. gar ūdensvadiem un kanalizācijas 

spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 

metriem 

5 metri katrā pusē no cauruļvada 

ārējās malas 

3. gar pašteces kanalizācijas vadiem 3 metri katrā pusē no cauruļvada 

ārējās malas 

 

 

 

 

4.3.8. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem 

 

496. Ap Daugavpils novada teritorijā esošo gravimetriskā tīkla 1.klases ģeodēzisko 

punktu Nr. 20099 „Višķi” (Višķu pagasts, Višķu ciems,Višķu profesionālās 

vidusskolas teritorijā) ir noteikta aizsargjosla 50 metru rādiusā no ģeodēziskā 

punkta centra. 

497. Ap pārējiem ģeodēziskā tīkla punktiem Daugavpils novada teritorijā aizsargjosla 

ir 5 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra. 

 

 

 

4.3.9. Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem 

 
498. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 415 „Noteikumi par 

ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai 

paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem” (19.06.2012.) ap 

aeronavigācijas iekārtām ir nosakāma iekārtu darbības tuvās ietekmes zona un 

iekārtu darbības tālās ietekmes zona. Aizsargjoslu ap aeronavigācijas iekārtām 

veido zeme zem iekārtām un iekārtu darbības tuvās ietekmes zonas. 

499. Ap daudzfunkcionālām aeronavigācijas iekārtām lidlaukā „Daugavpils” (Lociki, 

Naujenes pagasts) ir noteikta 600 m rādiusa aizsargjosla ap ļoti augstas 

frekvences riņķa darbības radiobāku, kura iekļauj sevi tuvās ietekmes zonu 

tāluma mērīšanas aprīkojumam: 

 

22.tabula 

 

 Aeronavigācijas iekārtu tips 
Tuvās ietekmes zonas 

rādiuss 

1. tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) 300 m 

2. ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka 

(VOR) 
600 m 
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4.3.10. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un 

būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm 

 

500. Ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm 

Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas šādas aizsargjoslas: 

 

23.tabula 

 

 Objekta apraksts Aizsargjoslas apraksts 

1. gar gāzesvadiem ar spiedienu līdz 0,4 

megapaskāliem  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

katrā pusē 1 metra attālumā no 

gāzesvada ass  

2. gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 

0,4 megapaskāliem līdz 1,6 

megapaskāliem 

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

katrā pusē 5 metru attālumā no 

gāzesvada ass  

3. gar maģistrālo gāzesvadu Rīga-

Daugavpils 

 

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

katrā pusē 15 metru attālumā no 

gāzesvada ass 

4. gar citiem gāzesvadiem ar spiedienu 

vairāk par 1,6 megapaskāliem 

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

katrā pusē 15 metru attālumā no 

gāzesvada ass  

5. gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 

0,4 megapaskāliem līdz 0,6 

megapaskāliem, kas atrodas ceļu zemes 

nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no 

ceļa zemes nodalījuma joslas malas 

1 metru līdz ceļa zemes nodalījuma 

joslas robežai 

6. gar gāzesvadiem, kuri zem ūdens līmeņa 

šķērso virszemes ūdensobjektus 

ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens 

virsmas līdz gultnei ietver paralēlas 

plaknes 100 metru attālumā katrā pusē 

no gāzesvada ass 

7. ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

25 metru attālumā no tvertnes 

ārsienām 

8. 
ap gāzes regulēšanas staciju 

„Daugavpils” (Līksnas pagastā) 

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 6 

metru attālumā no iežogojuma vai 

norobežojošām konstrukcijām 

9. ap citām gāzes regulēšanas stacijām  zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 6 

metru attālumā no iežogojuma vai 

norobežojošām konstrukcijām 

10. ap dabasgāzes kompresoru stacijām un 

dabasgāzes savākšanas punktiem  

 

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

10 metru attālumā no iežogojuma vai 

norobežojošām konstrukcijām 
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 Objekta apraksts Aizsargjoslas apraksts 

11. ap skapjveida gāzes regulēšanas 

punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes 

ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 1 

metra attālumā no objektu būvju 

ārsienām 

12. ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes 

regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes 

regulēšanas punktiem un mājas 

regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu 

vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 

megapaskāliem  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 5 

metra attālumā no objektu būvju 

ārsienām 

13. ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes 

regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes 

regulēšanas punktiem un mājas 

regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu 

vairāk par 0,6 megapaskāliem  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

10 metra attālumā no objektu būvju 

ārsienām 

14. ap automobiļu dabasgāzes uzpildes 

kompresoru stacijām (AGUKS)  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

10 metru attālumā no iežogojuma vai 

norobežojošām konstrukcijām 

15. ap pretkorozijas elektroķīmiskās 

aizsardzības iekārtu anodu zemējumiem  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 4 

metra attālumā no zemējuma kontūras  

16. ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes 

noliktavām, krātuvēm un uzpildes 

stacijām  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

100 metru attālumā no objektu būvju 

ārsienām 

17. ap gāzes balonu grupu iekārtām  zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

10 metru attālumā no objektu būvju 

ārsienām 

18. ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām 

(AGUS)  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

10 metru attālumā no objektu būvju 

ārsienām 

19. ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes 

balonu noliktavām un tirdzniecības 

punktiem  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

10 metru attālumā no objektu būvju 

ārsienām 

 ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes 

pazemes cisternu (rezervuāru) grupu 

iekārtām  

zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

10 metru attālumā no objektu būvju 

ārsienām 

 

 

 

4.3.11. Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas 

kontrolmērietaisēm 

 

501. Daugavpils novada teritorijā ap aizsprostu drošuma noteikšanas 

kontrolmērietaisēm ir noteiktas aizsargjoslas 2 metru rādiusā ap tām, t.sk.: 
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24.tabula 

 

 Objekts Aizsargjoslas platums 

1. Dubeņecas dzirnavu HES (Ambeļu 

pagasts, Dubnas upe) 

2 metru rādiusā ap aizsprostu drošuma 

noteikšanas kontrolmērietaisēm 

2. Šķivišķu dzirnavu HES Ambeļu 

pagasts, Dubnas upe) 

2 metru rādiusā ap aizsprostu drošuma 

noteikšanas kontrolmērietaisēm 

3. Galvānu HES (Ambeļu pagasts, 

Dubnas upe) 

2 metru rādiusā ap aizsprostu drošuma 

noteikšanas kontrolmērietaisēm 

 

 

 

4.4. SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS 

4.4.1. Aizsargjoslas ap kapsētām 

 

502. Ap visām Daugavpils novada teritorijā esošajām kapsētām, kur pēdējo 25 gadu 

laikā tiek veikta apbēdīšana vai kur apbedīti mēra upuri, kā arī ap kapsētam vai 

apbedījuma vietām, kuras ir kultūras pieminekļi, ir noteikta 300 metru 

aizsargjosla no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas.  

503. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām 

noteikšanas metodika” (29.12.1998.) aizsargjoslās ap kapsētām aizliegts: 

503.1. ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir 

veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās 

aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu 

dzeramo ūdeni, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra 

noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas 

metodika" 7.2.apakšpunktā noteiktās prasības. 

504. Papildus augstāk minētajam aizsargjoslās ap kapsētām Daugavpils novada 

teritorijā,  aizliegts: 

504.1. ierīkot atkritumu izgāztuves un atkritumu apglabāšanas poligonus; 

504.2. aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām; 

504.3. veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu un gruntsūdens līmeņa 

paaugstināšanos; 

504.4. 50 metru joslā no kapsētas teritorijas robežas pie kapsētām, kur apbedīti 

mēra upuri, būvēt jaunas ēkas vai buves, ja ir paredzēti zemes darbi 

dziļāk par 2 metriem; 

504.5. 10 metru joslā no kapsētas teritorijas robežas izvietot jaunu dzīvojamo 

ēku, veidot karjerus un dīķus - vides un drošības aspektu, pieejamības 

nodrošināšanas un ētisku apsvērumu dēļ.  

505. Ieceres izskatīšanai 50 metru joslā no kapsētas teritorijas robežas izvietot jaunu 

dzīvojamo ēku vai veidot karjeru organizē publisko apspriešanu. 
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4.4.2. Aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām 

 
506. Ap visām Daugavpils novada teritorijā esošajām dzīvnieku kapsētām , kur 

pēdējo 25 gadu laikā tiek veikta dzīvnieku apglabāšana vai kurā ir aprakti ar 

Sibīrijas mēri nobeigušies dzīvnieki, ir noteikta 500 metru aizsargjosla no 

kapsētas teritorijas robežas ārējās malas.  

507. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku 

kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un 

likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku 

kapsētām” (29.09.2009.) aizsargjoslā ap dzīvnieku kapsētu aizliegts ierīkot:  

507.1. ierīkot dzeramā ūdens ņemšanas vietas;  

507.2. zemes dzīļu izmantošanas vietas. 

508. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu 53.pantu aizsargjoslās ap dzīvnieku kapsētām,  

aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu un gruntsūdens līmeņa 

paaugstināšanos. 

509. Dzīvnieku kapsētu, izņemot kapsētu, kurā ir aprakti ar Sibīrijas mēri nobeigušies 

dzīvnieki, likvidē zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ne agrāk kā 25 gadus 

pēc pēdējās dzīvnieka līķa bedres vai tranšejas aizbēršanas, pirms tam veicot 

augsnes mikrobioloģiskos izmeklējumus anaerobās patogēnās mikrofloras 

noteikšanai. 

510. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku 

kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un 

likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku 

kapsētām” (29.09.2009.) dzīvnieku kapsētu, kurā ir aprakti ar Sibīrijas mēri 

nobeigušies dzīvnieki, aizliegts likvidēt, un tās teritorijā ir aizliegta saimnieciskā 

darbība. 

511. 50 metru joslā no kapsētas teritorijas robežas pie kapsētām, kur ir aprakti ar 

Sibīrijas mēri nobeigušies dzīvnieki, aizliegts būvēt jaunas ēkas vai buves, ja ir 

paredzēti zemes darbi dziļāk par 2 metriem.  

 

 

 

4.4.3. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, 

atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto 

dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas 

uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu 

attīrīšanas ietaisēm 
 

 

512. Aizsargjoslas platums ap Dienvidlatgales reģionālo sadzīves atkritumu 

apglabāšanas poligonu ir 100 metri no arējās objekta robežas.  

513. Aizsargjoslas platums ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktu:  

513.1. lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem, kuru sadedzināšanas jauda ir, 

sākot no 50 kilogramiem stundā, — 100 metru no uzņēmuma ārējās 

robežas,  
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513.2. pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un 2.kategorijas 

blakusproduktus, — 50 metru no uzņēmuma ārējās robežas.  

514. Ap Daugavpils novada teritorijas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ir noteiktas 

šādas aizsargjoslas: 

 

25.tabula 

 

 Objekta raksturojums Aizsargjoslas platums 

1. attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez 

vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai 

vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 m³  

notekūdeņu diennaktī 

50 metri no objekta ārējās 

malas 

2. atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai 

dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai  

100 metri no objekta ārējās 

malas 

3. atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu 

laukiem  

200 metri no objekta ārējās 

malas 

4. atklātiem filtrācijas laukiem  50 metri no objekta ārējās 

malas 

5. slēgta tipa filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts 

ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas 

ietaisēm 

2 metri no objekta ārējās 

malas 

 

tajā skaitā: 

26.tabula 

 

 Objekts Objekta raksturojums 
Aizsargjoslas 

platums 

 Ambeļu pagastā   

1. Ambeļu ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises  

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Biķernieku pagastā   

2. Biķernieku ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklātas notekūdeņu 

apstrādes tilpes un slēgta 

dūņu apstrāde vai slēgta to 

uzglabāšanai 

100 metri no 

objekta ārējās malas 

 Demenes pagastā   

3. Demenes ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises  

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

4. Kumbuļu ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises  

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

5. Jāuciema ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises  

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Dubnas pagastā   

6. Dubnas ciema kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšanas 

ietaises 

atklātie filtrācijas lauki 50 metri no objekta 

ārējās malas 

 Kalkūnes pagastā   

7. Randenes ciema atklātā notekūdeņu apstrādes 100 metri no 
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 Objekts Objekta raksturojums 
Aizsargjoslas 

platums 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises  

tilpe un slēgta dūņu apstrāde 

vai slēgta to uzglabāšana 

objekta ārējās malas 

 Kalupes pagastā   

8. Kalupes ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Laucesas pagastā   

9. Peski-2 kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšanas 

ietaises  

atklātā notekūdeņu apstrādes 

tilpe un slēgta dūņu apstrāde 

vai slēgta to uzglabāšana 

100 metri no 

objekta ārējās malas 

10. Mirnija ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Līksnas pagastā   

11. Līksnas ciema kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšanas 

ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Maļonovas pagastā   

12. Maļinovas ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Medumu pagastā   

13. Medumu ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklātā notekūdeņu apstrādes 

tilpe un slēgta dūņu apstrāde 

vai slēgta to uzglabāšana 

100 metri no 

objekta ārējās malas 

 Naujenes pagastā   

14. Naujenes ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises  

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

15. Lociku ciema kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšanas 

ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

16. Dunsku kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšanas 

ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Nīcgales pagastā   

17. Nīcgales ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Salienas pagastā   

18. Salienas ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Skrudalienas pagastā   

19. Silenes ciema kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšanas 

ietaises 

atklātā notekūdeņu apstrādes 

tilpe un slēgta dūņu apstrāde 

vai slēgta to uzglabāšana 

100 metri no 

objekta ārējās malas 

20. Skrudalienas ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Sventes pagastā   
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 Objekts Objekta raksturojums 
Aizsargjoslas 

platums 

21. Sventes ciema kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšanas 

ietaises 

atklātā notekūdeņu apstrādes 

tilpe un slēgta dūņu apstrāde 

vai slēgta to uzglabāšana 

100 metri no 

objekta ārējās malas 

 Tabores pagastā   

22. Tabores ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklātā notekūdeņu apstrādes 

tilpe un slēgta dūņu apstrāde 

vai slēgta to uzglabāšana 

100 metri no 

objekta ārējās malas 

23. Cibuļovkas ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklātā notekūdeņu apstrādes 

tilpe un slēgta dūņu apstrāde 

vai slēgta to uzglabāšana 

100 metri no 

objekta ārējās malas 

 Vaboles pagastā   

24. Vaboles ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Vecsalienas pagastā   

25. Červonkas ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 Višķu pagastā   

26. Špoģu ciema kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšanas 

ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

27. Vīgantu ciema 

kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises 

atklāta notekūdeņu apstrāde 

un atklātie dūņu lauki 

200 metri no 

objekta ārējās malas 

 

 

 

4.5. DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS 

4.5.1. Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas 

produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, 

tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem 

 
515. Aizsargjoslām ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu 

ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un 

pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām Daugavpils novada 

teritorijā ir šāds platums:  

 

27.tabula 

 

 Objekta raksturojums Aizsargjoslas raksturojums 

1. gar cauruļvadiem  25 metri no cauruļvada ass 

2. ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un 

kuras paredzētas naftas un naftas produktu 

ieplūdināšanai avārijas gadījumā 

50 metri no šīm tilpnēm vai 

tās norobežojošām 

konstrukcijām 

3. ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 10 m3 un 

kuras paredzētas bīstamu ķīmisko vielu un produktu 

50 metri no šīm tilpnēm vai 

tās norobežojošām 
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ieplūdināšanai avārijas gadījumā konstrukcijām 

4. ap Laucesas naftas pārstrādes rūpnīcu (Laucesas 

pagastā) 

500 metri no šo objektu 

ēkām un būvēm, kurās 

atrodas nafta, naftas produkti, 

bīstamas ķīmiskās vielas vai 

produkti 

5. ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu 

un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas stacijām, 

rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas 

estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas 

punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un 

pārkraušanas uzņēmumiem 

100 metri no šo objektu 

ēkām un būvēm, kurās 

atrodas nafta, naftas produkti, 

bīstamas ķīmiskās vielas vai 

produkti 

6. ap degvielas uzpildes stacijām un automašīnu 

degvielas uzpildes iekārtām 

25 metri no tvertnēm un 

degvielas uzpildes iekārtām 

 

 

 

4.5.2. Aizsargjoslas ap aizsprostiem 

 

516. Ap aizprostiem Daugavpils novada teritorijā ir šādas drošības aizsargjoslas: 

 
28.tabula 

 

 

Objekts 

Aizsargjoslas platums: 

augšpus un 

lejpus 

aizsprosta 

krastos pie 

aizsprosta un 

dambjiem 

1. Dubeņecas dzirnavu HES (Ambeļu pagasts, 

Dubnas upe) 
15 m 10 m 

2. Šķivišķu dzirnavu HES  

(Ambeļu pagasts, Dubnas upe) 
15 m 10 m 

3. Galvānu HES  

(Ambeļu pagasts, Dubnas upe) 
15 m 10 m 

 
 

 

4.5.3. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 

megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas 

stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas 

punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu 

gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās 

ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, 

automobiļu gāzes uzpildes stacijām 

 
 

517. Ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām kā 

aizsargjosla Daugavpils novada teritorijā ir noteikts zemes gabals un gaisa telpa, 

ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass vai 
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nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai 

norobežojošām konstrukcijām, proti: 

 

29.tabula 

 

 Objekta raksturojums 
Aizsargjoslas 

raksturojums 

1. ap gāzesvadiem ar diametru līdz 300 mm, to gāzes 

regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām 

75 metru attālumā no šo 

objektu būvju ārsienām, 

iežogojuma vai 

norobežojošām 

konstrukcijām 

2. ap maģistrālo gāzesvadu Rīga-Daugavpils  125 metru attālumā no šo 

objektu būvju ārsienām, 

iežogojuma vai 

norobežojošām 

konstrukcijām 

3. ap gāzes regulēšanas staciju (GRS) 

„Daugavpils” Līksnas pagastā 

100 metru attālumā no šo 

objektu būvju ārsienām, 

iežogojuma vai 

norobežojošām 

konstrukcijām 

4. ap citiem gāzesvadiem ar diametru no 300 mm 

līdz 600 mm, to gāzes regulēšanas stacijām un 

gāzes mērīšanas stacijām 

125 metru attālumā no šo 

objektu būvju ārsienām, 

iežogojuma vai 

norobežojošām 

konstrukcijām 

5. ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas 

punktiem ar ieejas spiedienu līdz 0,6 

megapaskāliem 

7 metru attālumā no šo 

objektu būvju ārsienām, 

iežogojuma vai 

norobežojošām 

konstrukcijām 

6. ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas 

punktiem ar ieejas spiedienu virs 0,6 

megapaskāliem 

15 metru attālumā no šo 

objektu būvju ārsienām, 

iežogojuma vai 

norobežojošām 

konstrukcijām 

7. ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem ar 

ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem 

10 metru attālumā no šo 

objektu būvju ārsienām, 

iežogojuma vai 

norobežojošām 

konstrukcijām 

 

518. Ap dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes 

krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un 

uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un 

tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām kā aizsargjosla 

Daugavpils novada teritorijā ir noteikts zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai 

norobežojošām konstrukcijām, proti: 

 

30.tabula 
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 Objekta raksturojums 
Aizsargjoslas 

raksturojums 

1. ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes 

noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām 

100 metru attālumā no 

būves ārsienas vai 

kompresoru stacijas 

iekārtām 

2. ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu 

noliktavām un tirdzniecības punktiem, ja 

viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 50 

litriem 

10 metru attālumā no būves 

ārsienas vai kompresoru 

stacijas iekārtām 

3. ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu 

noliktavām un tirdzniecības punktiem, ja 

viena gāzes balona tilpums ir lielāks par 50 

litriem 

25 metru attālumā no būves 

ārsienas vai kompresoru 

stacijas iekārtām 

4. ap automobiļu dabasgāzes uzpildes 

kompresoru stacijām (AGUKS) ar gāzes 

uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās 

gāzes apjomu virs 500 m3 

50 metru attālumā no 

iežogojuma 

5. ap dabasgāzes uzpildes stacijām ar gāzes 

uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās 

gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes 

balona tilpums nav lielāks par 180 litriem 

25 metru attālumā no būves 

ārsienas vai kompresoru 

stacijas iekārtām 

 

 

 

4.5.4. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, 

naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus 

 

519. Drošības aizsargjosla gar dzelzceļiem piemērojama visiem Daugavpils novada 

teritorijas dzelzceļiem. 

520. Daugavpils novada teritorijā  drošības aizsargjoslas platums katrā dzelzceļa pusē 

ir 50 metri, tajā skaitā gar stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūras I un II kategorijā ietilpstošo sliežu ceļu dzelzceļa tilta vai pārvada 

vietā. Par atskaites punktu aizsargjoslu noteikšanai izmanto sliežu ceļa malējo 

sliedi. 

521. Vietās, kur stratēģiskās vai reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras I un II 

kategorijā ietilpstošā sliežu ceļa, kā arī speciālās nozīmes dzelzceļa ceļa, 

pievedceļa vai strupceļa dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums kādā pusē 

pārsniedz 50 metrus, tad dzelzceļa drošības aizsargjoslas platums šajā pusē ir 

vienāds ar dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumu attiecīgajā pusē. 

522. Dzelzceļa pārbrauktuves atrašanās vietā drošības aizsargjoslas platums ir vienāds 

ar minimālajiem ceļa transportlīdzekļa un vilciena redzamības attālumiem, kas 

noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.392 „Dzelzceļa pārbrauktuvju un 

pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi” 

(06.10.1998.) un citos normatīvajos aktos par dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju 

ierīkošanu, aprīkošanu, apkalpošanu un slēgšanu. 
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4.6. APGRŪTINĀJUMI UZ DAUGAVPILS NOVADA 

TERITORIJU NO KAIMIŅPAŠVALDĪBU TERITORIJU 

AIZSARGJOSLĀM 

 

31.tabula 

 

 Administratīvā 

teritorija 

Aizsargjoslas 

veids 
Objekta nosaukums 

Aizsargjoslas 

platums 

1. 

Krāslavas novads 

(Izvaltas pagasts) 

Vides un dabas 

resursu 

aizsardzības 

aizsargjosla: 

virszemes 

ūdensobjekta 

aizsargjosla 

Malnupe 10 m 

2. 

Krāslavas novads 

(Kaplavas 

pagasts) 

Vides un dabas 

resursu 

aizsardzības 

aizsargjosla: 

aizsargjosla ap 

kultūras 

pieminekļi 

 Kaplavas 

(Vecbornes) 

Pilskalns 

(Zamkovaja gora, 

Paņenkova gora) (Nr. 

1128)  

500 m 

3. 

Krāslavas novads 

(Ūdrīšu pagasts) 

Vides un dabas 

resursu 

aizsardzības 

aizsargjosla: 

aizsargjosla ap 

kultūras 

pieminekļi 

  

 

Plostnieku- 

zvejnieku sētu grupa 

Augustinišķu ciemā  

 (Nr. 6111)  

500 m 

4. 

Krāslavas novads 

(Ūdrīšu pagasts) 

Vides un dabas 

resursu 

aizsardzības 

aizsargjosla: 

aizsargjosla ap 

kultūras 

pieminekļi 

  

 
Misjūnu senkapi  

 (Nr. 1199)  

500 m 

5. 

Preiļu novads 

(Pelēču pagasts) 

Vides un dabas 

resursu 

aizsardzības 

aizsargjosla: 

virszemes 

ūdensobjekta 

aizsargjosla 

Ārdavas ezers 50 m 

6. 

Jēkabpils novads 

(Dunavas pagasts) 

Vides un dabas 

resursu 

aizsardzības 

aizsargjosla: 

Drancānu apmetne 

(Nr.889) 
500 m 

http://mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6111&prod_sect=9
http://mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6111&prod_sect=9
http://mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6111&prod_sect=9
http://mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=1199&prod_sect=9
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 Administratīvā 

teritorija 

Aizsargjoslas 

veids 
Objekta nosaukums 

Aizsargjoslas 

platums 

aizsargjosla ap 

kultūras 

pieminekļi 

7. 

Ilūkstes novads 

(Šēderes pagasts) 

Sanitārā 

aizsargjosla: 

aizsargjosla ap 

kapsētu  

Grendzes jaunie kapi 300 m 

8. 

Ilūkstes novads 

(Ilūkste) 

Sanitārā 

aizsargjosla: 

aizsargjosla ap 

kapsētu  

Vecticībnieku kapi 

 
100 m 

9. 

Ilūkstes novads 

(Ilūkste) 

Sanitārā 

aizsargjosla: 

aizsargjosla ap 

kapsētu  

Katoļu kapi 

 
100 m 

10. 

Ilūkstes novads 

(Ilūkste) 

Sanitārā 

aizsargjosla: 

aizsargjosla ap 

kapsētu  

Luterāņu kapi 100 m 

11. 

Daugavpils 

Vides un dabas 

resursu 

aizsardzības 

aizsargjosla: 

ķīmiskā 

aizsargjosla ap 

ūdens ņemšanas 

vietu 

Kalkūni 500 m 

12. 

Daugavpils 

Sanitārā 

aizsargjosla: 

aizsargjosla ap 

kapsētu  

Grīvas kapi 

 
300 m 

13. 

Daugavpils 

Sanitārā 

aizsargjosla: 

aizsargjosla ap 

kapsētu  

Liģinišķu kapi 300 m 

14. 

Daugavpils 

Vides un dabas 

resursu 

aizsardzības 

aizsargjosla: 

meža aizsargjosla 

ap pilsētu 

  

15. 

Ilūkstes novads 

(Ilūkste) 

Vides un dabas 

resursu 

aizsardzības 

aizsargjosla: 

meža aizsargjosla 

ap pilsētu 

  

 



 138 

 

5. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS 

KĀRTĪBA 
 

5.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS 

JURIDISKA RAKSTURA JAUTĀJUMI 

 

523. Daugavpils novada teritorijas plānojumu apstiprina ar Daugavpils novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

attiecīga paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latgales Vēstnesis”. 

524. Iepriekšējā punktā minētie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav 

pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta 3.daļā minētās 

darbības. 

525. Teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma vai teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu izmaiņas izstrādā kā teritorijas plānojuma grozījumus vai 

kā lokālplānojumu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā, kad ierosinājumi 

būtisku attīstības projektu realizācijai skar ne mazāk kā 20% no kāda pagasta 

teritorijas. 

526. Ja spēkā stājas jauni ar Daugavpils novada pašvaldības teritorijas plānojumā 

ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, 

Daugavpils novada dome izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus novada 

teritorijas plānojumā. Ja Daugavpils novada dome neizdara grozījumus novada 

teritorijas plānojumā, pretrunu gadījumā piemēro tā normatīvā akta prasības, 

kuram ir augstāks juridiskais spēks. 

527. Ja spēkā stājas jauns augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

Daugavpils novada dome izvērtē novada teritorijas plānojumu un lemj par 

nepieciešamību izdarīt grozījumus tajā. 

528. Daugavpils novada pašvaldība koordinē un uzrauga teritorijas plānojuma 

īstenošanu. 

529. Ja tiek konstatēta pretruna starp Noteikumiem un Grafisko daļu, piemēro 

Noteikumu prasības. 

530. Ja tiesa kādu Noteikumu nodaļu, punktu vai noteikumu atzīst par spēkā neesošu, 

pārējā šo Noteikumu daļa saglabā spēku. 

531. Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot 

spēkā esošo valsts likumu un citu normatīvo aktu prasības. 

532. Noteikumos sniegtas atsauces uz valsts likumiem un citiem normatīvajiem 

aktiem. Valsts tiesību aktu grozījumi nav jāuzskata par šo Noteikumu 

grozījumiem. 

533. Komunikāciju, objektu un teritoriju izvietojumu, kas ir atspoguļots Grafiskajā 

daļā, precizē izstrādājot augstas detalizācijas topogrāfiskos plānus, zemes 

ierīcības projektus, būvprojektus, lokālplānojumus, detālplānojumus vai arī 

tematiskos plānus. 

534. Detālplānojumu sarakstapapildinājums nav jāuzskata par šo Noteikumu 

grozījumiem. 

535. Lokālplānojumu sarakstapapildinājums nav jāuzskata par šo Noteikumu 

grozījumiem. 
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536. Teritorijas plānojuma darbības apturēšanas un pārsūdzēšanas kārtību atrunā 

Teritorijas attīstības plānošanas likums. 

 

 

 

5.2.PRASĪBAS ZEMES VIENĪBĀM, UZ KURĀM IESĀKTĀ 

APBŪVE VAI SAIMNIECISKĀ DARBĪBA NAV 

ATBILSTOŠA TERITORIJAS PLĀNOTAJAI 

(ATĻAUTAJAI) IZMANTOŠANAI 

537. Atļauts turpināt zemes vienības neatbilstošu izmantošanu, kas neatbilst vēlāk 

apstiprinātā Daugavpils novada teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai 

detālplānojumā noteiktajam. Jebkura jauna izmantošana un būvniecība, tai skaitā 

pārbūve vai nojaukšana, jāveic atbilstoši spēkā esošajam Daugavpils novada 

teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam, kā arī citu 

normatīvo aktu prasībām. 

538. Ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu likumīgi 

uzbūvētu būvi drīkst atjaunot tajās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, ņemot 

vērā būvprojektu, pēc kura tā ir būvēta, vai, ņemot vērā  būves jaunākās 

inventarizācijas lietā noteikto informāciju, ja iepriekšējais būvprojekts nav 

saglabājies. 

 

 

 

 

5.3.TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM  

 

539. Daugavpils novada teritorijā ir noteiktas vairākas teritorijas ar īpašiem 

noteikumiem (TIN), kuru apzīmējums ir izvelēts saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” (30.04.2013.) 1.pielikumu: 

539.1. Citas teritorijas ar īpašiem noteikumiem: 

539.1.1. Ekonomiskā zona (TIN11) – ar šo apzīmējumu ir noteiktas 

visas Kalkūnes un Naujenes pagasta Rūpnieciskās apbūves 

teritorijas (R un R-1), kuras tiek uzskatītas par potenciālu 

piepilsētas ekonomisko zonu izveidošanai sadarbībā ar 

Daugavpils pilsētas pašvaldību; 

539.1.2. Kapsēta (TIN12) – ar šo apzīmējumu ir noteiktas visas 

apbēdīšanas vietas, kuras atrodas Daugavpils novada teritorijā; 

539.1.3. Dzīvnieku kapsēta (TIN13) – ar šo apzīmējumu ir noteikta 

teritorija, kur ir paredzēts izveidot publiski pieejamo dzīvnieku 

kapsētu Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāju vajadzībām, 

539.1.4. Piesārņotā vieta (TIN14) - ar šo apzīmējumu ir noteikta novada 

teritorijas, kuras ir reģistrētas kā piesārņotās vai potenciāli 

piesārņotās vietas; 

539.2. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas nozīmes teritorija: 
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539.2.1. Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts 

(TIN41) – ar šo apzīmējumu ir noteikti visi novada 

kultūrvēsturiskās vērtības objekti, kuriem Daugavpils novada 

pašvaldība piešķira Daugavpils novada aizsargājamo kultūras 

mantojuma objekta statuss šī objekta saglabāšanas veicināšanai; 

539.3. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5) – ar šo apzīmējumu ir noteiktas 

novada teritorijas, kuras izpētes rezultātā tika atzītas kā ainaviski 

vērtīgas un kuru galvenās iezīmes būtu jāsaglabā; 

539.4. Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6) – ar šo apzīmējumu 

ir noteiktas teritorijas ar īpaši auglīgām lauksaimniecības zemēm 

(t.i.zemes, kur augsnes kvalitātes novērtējums ir augstāks par 40 ballēm) 

šīs novada teritorijas vērtības saglabāšanai; 

539.5. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija: 

539.5.1. Daugavpils pilsētas kreisā krasta apvedceļš (TIN71) – ar šo 

apzīmējumu ir noteiktas novada teritorija, kurā ir paredzēta 

apvedceļa būvēšana Daugavas kreisajā krastā transzītplusmas 

novirzīšanai no Daugavpils pilsētas un kurā šīm nolūkam 

paredzētā ceļa būvēšana kādreiz bija iesākta. 

540. Teritorijam Ekonomiskā zona (TIN11) teritorijas plānojums īpašus izmantošanas 

noteikumus nenosaka. Tai piemēro funkcionālās zonas Rūpnieciskās apbūves 

teritorija izmatošanas nosacījumus. Teritorijām Ekonomiskā zona (TIN11) ir 

paredzēta turpmāka izpēte, lai tās precizētu un izvēlēties Daugavpils pilsētas un 

Daugavpils novada pašvaldībām optimālo šo teritoriju turpmākas attīstības 

variantu. 

541. Galvenos izmantošanas noteikumus teritorijām Kapsēta (TIN12) nosaka 

Ministru kabineta noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas 

metodika” (29.12.1998.), kā arī Daugavpils novada pašvaldības saistošie 

noteikumi par kapsētu apsaimniekošanu. 

542. Jaunas kapsētas (TIN12) nav atļauts izvietot ciemos un funkcionālās zonas 

Lauksaimniecības teritorija ar L2 apzīmētajā apakšzonā. Minimāla 

jaunveidojamai kapsētai izdalāma teritorija – 3000 m². 

543. Galvenos izmantošanas noteikumus teritorijai Dzīvnieku kapsēta (TIN13) 

nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu 

iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas 

kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām” 

(29.09.2009.). Līdz dzīvnieku kapsētas izveidošanas tajā turpinās esošā 

izmantošana. 

544. Galvenos izmantošanas noteikumus teritorijām Piesārņotā vieta (TIN14) 

nosaka šie Noteikumi (sk. sadaļu „Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, 

vibrāciju, smakām un cita veida piesārņojumu” ), ka arī likums „Par 

piesārņojumu”.  

545. Teritoriju Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts 

(TIN41) izmantošanas noteikumus nosaka šie Noteikumi (sk.sadaļu „Prasības 

Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu aizsardzībai”), kā 

arī citi Daugavpils novada pašvaldības saistošie noteikumi. Ir paredzēta šo 

teritoriju turpmāka izpēte un robežu precizēšana. 

546. Galvenos izmantošanas noteikumus teritorijām Ainaviski vērtīga teritorija 

(TIN5) nosaka šie Noteikumi (sk. sadaļu „Prasības novada teritorijas ainavu 

aizsardzībai” ), Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.),, kā 
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arī Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.). 

547. Teritoriju Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6) izmantošanas 

noteikumus nosaka šie Noteikumi (sk.sadaļu „Prasības lauksaimniecībā 

izmantojamām zemēm un meža zemēm, kurām nepieciešama zemes lietošanas 

kategorijas maiņa”).  

548. Ja Daugavpils novada domes Attīstības nodaļai tiek iesniegts atbilstošu 

speciālistu atzinums, ka ar TIN6 apzīmētajā zemes vienībā aktuālais augsnes 

kvalitātes novērtējums ir zemāks par 40 ballēm, šai zemes vienībai ar atzinuma 

saņemšanas datumu vairs nepiemēro teritoriju Vietējās nozīmes lauksaimniecības 

teritorija (TIN6) izmantošanas nosacījumus.  

549. Teritorijas Daugavpils pilsētas kreisā krasta apvedceļš (TIN71) izmantošanas 

noteikumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.). Vajadzības 

gadījumā, šo teritoriju ir paredzēts precizēt ar lokālplānojumu, izvēloties 

optimālo risinājumu.  

 

 

 

 

5.4.PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMIEM  

 

550. Detālplānojuma saturu un istrādes kārtību regulē Teritorijas attīstības plānošanas 

likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.). 

551. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā 

izstrādes pamatojumu, nosaka Daugavpils novada domes Būvvalde darba 

uzdevumā.  

552. Gadījumi, kad nepieciešama detālplānojuma izstrāde: 

552.1. plānojot kompleksu teritorijas apbūvi; 

552.2. ciemos – pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, izņemot Ministru 

kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) 34.3.punktā 

paredzētos gadījumus;  

552.3. lauku teritorijā – ja plānotā zemes vienības sadalīšana vai apbūve rada 

nepieciešamību pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai 

inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem. 

553. Dome var pieprasīt detālplānojuma izstrādi arī šādos gadījumos: 

553.1. lai transformētu vasarnīcu vai mazdārziņu apbūvi par pastāvīgas 

dzīvojamās apbūves teritoriju, aptverot vismaz apbūves kvartālu vai 

citādi funkcionāli saistītu teritoriju; 

553.2. ja zemes ierīcība vai jaunā būvniecība skar publiskās infrastruktūras 

objektus un teritorijas. 

554. Detālplānojuma darba uzdevumā izvirza prasības un nosacījumus, ievērojot 

normatīvajos aktos un augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto, kā arī konkrētās situācijas specifiku. 

555. Plānojot lielu inženiertehnisko būvju un tīklu, transporta un loģistikas 

uzņēmumu, rūpnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu, tai skaitā derīgo 

izrakteņu ieguves vietas, atkritumu poligonu, biogāzes koģenerācijas staciju 
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izvietošanu un būvniecību, detālplānojumā papildus citām prasībām izvirza 

šādas prasības: 

555.1. paredzēt pasākumus šādu objektu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām 

teritorijām; 

555.2. organizēt transporta plūsmas, lai netiktu šķērsotas dzīvojamās un 

publiskās apbūves teritorijas; 

555.3. nodrošināt ražošanas teritoriju sasaisti ar valsts nozīmes autoceļiem, tai 

skaitā norādot nepieciešamos seguma pastiprināšanas pasākumus vai 

plāna un profila izmaiņas, ko nosaka konkrētā objekta no jauna ģenerētā 

satiksme. 

556. Darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un 

tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, Daugavpils novada 

pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. 

557. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu detālplānojums ir spēkā, līdz 

to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir 

beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa 

izbeigšanās tas nav pagarināts. 

 

 

 

5.5.DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

ĪSTENOŠANAS MONITORINGS 

 

558. Lai konstatētu Daugavpils novada teritorijas plānošanas dokumenta īstenošanas 

tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, plānošanas dokumenta vides pārskatā iepriekš 

neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus 

plānošanas dokumentā, Daugavpils novada dome, veic plānošanas dokumenta 

īstenošanas monitoringu. 

559. Daugavpils novada dome sastāda monitoringa ziņojumu un atzinumā par vides 

pārskatu noteiktajā termiņā iesniedz to Vides pārraudzības valsts birojā. 

Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar 

plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču 

raksturojumu. 

560. Veicot Daugavpils novada teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringu, 

Daugavpils novada dome izmanto šādu monitoringa sistēmu (sk.32.tabulu): 

 

32.tabula 

Daugavpils novada teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa pasākumi 

 

Pasākuma nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Potenciālais 

izpildītājs 

Izpildes indikatori/ 

rādītāji 

1. Izveidot teritorijas 

plānojuma ieviešanas 

uzraudzības un monitoringa 

grupu 

2014. 

Daugavpils 

novada Dome 

(turpmāk tekstā - 

DND) 

DND lēmums par 

teritorijas plānojuma 

ieviešanas uzraudzības un 

monitoringa grupas 

izveidi  
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Pasākuma nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Potenciālais 

izpildītājs 

Izpildes indikatori/ 

rādītāji 

2. Realizēt teritorijas 

plānojumā noteikto 

pasākumu izpildes kontroli 

2014. – 

2023. 

DND teritorijas 

plānojuma 

ieviešanas 

uzraudzības un 

monitoringa 

grupa, 

DND Attīstības 

nodaļa 

DND teritorijas 

plānojuma ieviešanas 

uzraudzības un 

monitoringa grupas, DND 

attīstības nodaļas sēžu 

protokoli un atskaites, 

DND lēmumi (vismaz 1 

reizi gadā) 

3. Izvērtēt teritorijas 

plānojuma ieviešanas 

sekmes un trūkumus, ieviest 

korekcijas,  grozījumus un 

izvirzīt uzdevumus 

plānošanas dokumenta 

jaunas redakcijas izstrādei 

4. Kontrolēt teritorijas 

plānojuma sasaisti un 

atbilstību neadministrējamo 

īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju (turpmāk tekstā –

ĪADT) dabas aizsardzības 

plāniem to izstrādes gaitā 

2014. – 

2023. 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde; 

DND Attīstības 

nodaļa 

Dabas aizsardzības plāni 

aizsargājamajām 

teritorijām Daugavpils 

novadā  

5. Kontrolēt teritorijas 

plānojuma sasaisti un 

atbilstību Daugavas baseina 

apsaimniekošanas 

plānam 

2014. – 

2023. 

Latvijas vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

Centra; 

Upju baseinu 

apgabala 

konsultatīvā 

padome 

(Daugavas 

baseina 

pārvalde); 

DND Attīstības 

nodaļa 

Novadā ietilpstošo 

Daugavas baseina upju 

apsaimniekošanas plāni 

6. Kontrolēt teritorijas 

plānojumā paredzētās 

būvniecības atbilstību 

plānošanas dokumentam 

2014. – 

2023. 

Daugavpils 

novada domes 

Būvvalde 

Daugavpils novada domes 

Būvvaldes dokumentācija 
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Pasākuma nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Potenciālais 

izpildītājs 

Izpildes indikatori/ 

rādītāji 

7. Apkopot un izvērtēt ar 

Daugavpils novada 

plānojuma īstenošanu 

saistīto vides stāvokļa 

izmaiņu un tendenču 

raksturojumu, izmantojot 

valsts statistikas datus, 

informāciju, kas iegūta, 

veicot vides monitoringu, kā 

arī citu pieejamo 

informāciju:  

7.1. gaisa kvalitāte - 

veicināt jaunu 

tehnoloģiju ieviešanu un 

resursu racionālu 

izmantošanu siltuma un 

enerģētikas objektos, 

panākot gaisu 

piesārņojošo vielu 

emisiju samazinājumu; 

7.2. gaisa kvalitāte - 

realizēt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas un ēku 

energoefektivitātes 

uzlabošanas projektus; 

7.3. gaisa kvalitāte - 

apzināt teritorijas, kurās 

ir paaugstināts trokšņa 

līmenis un īstenot 

pasākumus trokšņa 

ietekmes samazināšanai; 

7.4. ūdens kvalitāte - 

uzlabot un nodrošināt 

virszemes un pazemes 

ūdens kvalitāti; 

7.5. ūdens kvalitāte - 

sasniegt upju baseinu 

apgabalu 

apsaimniekošanas plānos 

izvirzītos vides kvalitātes 

mērķus; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. – 

2023. 

DND Attīstības 

nodaļa 

Monitoringa ziņojums 

(Vides pārraudzības valsts 

biroja atzinumā par Vides 

pārskatu Daugavpils 

novada teritorijas 

plānojumam noteiktajā 

termiņā,t.i. vismaz divreiz 

plānošanas periodā (2018. 

un 2023.gadā)): 

 

 gaisu piesārņojošo 

vielu emisijas 

raksturlielumi 

enerģētikas objektos; 

 energoresursu (t.sk. 

atjaunojamo 

energoresursu)  

izmantošana; 

 siltumtīkli un to 

tehniskais stāvoklis;  

 siltumapgādes 

attīstības plāna 

izstrāde un īstenošana; 

 energoefektivitātes 

paaugstināšanas un 

ēku 

energoefektivitātes 

uzlabošanas projekti; 

 investīciju projekti;  

 izstrādātas trokšņu 

kartes un izstrādāts 

rīcības plāns trokšņa 

ietekmes 

samazināšanai; 

 virszemes 

ūdensobjektu 

kvalitātes 

raksturlielumi; 

 pazemes ūdensobjektu 

kvalitātes 

raksturlielumi; 

 apzināti punktveida 

piesārņojuma avoti; 

 kopējā slāpekļa un 

fosfora izplūdes ūdenī 

no punktveida 

piesārņojuma avotiem 

raksturlielumi; 

 pārrobežu 

piesārņojums, avoti; 

 pasākumi ūdens 

kvalitātes uzlabošanai; 

 īstenotie 

apsaimniekošanas 

pasākumi; 

 apzinātas piesārņotās 

un potenciāli 

piesārņotās vietas; 
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Pasākuma nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Potenciālais 

izpildītājs 

Izpildes indikatori/ 

rādītāji 

7.6. ūdens kvalitāte - 

uzlabot 

ūdenssaimniecības 

infrastruktūru, lai 

samazinātu zudumus no 

tīkliem un  

nodrošināt dzeramā 

ūdens kvalitāti; 

7.7. ūdens kvalitāte - 

nodrošināt notekūdeņu 

attīrīšanas kvalitāti līdz 

noteiktajam 

robežvērtībām un uzlabot 

darbojošos NAI 

efektivitāti; 

7.8. plūdu risks - 

samazināt ar plūdiem 

saistītu nelabvēlīgu 

ietekmi uz cilvēku 

veselību, vidi, kultūras 

mantojumu un 

saimniecisko darbību; 

7.8. augsnes kvalitāte - 

nodrošināt kopējā radīto 

atkritumu daudzuma 

samazināšanu, 

izmantojot labākās 

atkritumu rašanās 

novēršanas iespējas, 

labākos pieejamos 

tehniskos paņēmienus; 

7.9. augsnes kvalitāte - 

apzināt piesārņotās un 

potenciāli piesārņotās 

vietas un veikt to 

sanāciju; 

7.10. īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas - 

nodrošināt īpaši 

aizsargājamo dabas 

teritoriju, t.sk. Eiropas 

nozīmes aizsargājamo 

dabas teritoriju (Natura 

2000) aizsardzību un 

atbilstošu 

apsaimniekošanu. 

 

  īstenotie pasākumi un 

investīciju projekti; 

 īstenotie pasākumi 

komunālo notekūdeņu 

un bīstamo vielu radītā 

virszemes ūdeņu 

piesārņojuma 

samazināšanai un 

investīciju projekti 

 noteiktas applūstošo 

teritoriju robežas un 

sagatavotas plūdu 

riska kartes; 

 sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas 

projekti; 

 atkritumu dalītās 

vākšanas punkti; 

 sabiedrības 

informēšanas un 

izglītošanas 

kampaņas; 

 slēgto izgāztuvju 

rekultivācija; 

 identificētas un 

pazinātas piesārņotās 

un potenciāli 

piesārņotās vietas; 

 sanēto piesārņoto 

teritoriju platība un 

šajā kontekstā 

realizētie  vides 

projekti; 

 dabas aizsardzības 

plāni un tajos izvirzīto 

mērķu sasniegšana; 

 īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju 

individuālie 

aizsardzības un 

izmantošanas 

noteikumi; 

 dabas taku uzturēšana 

un jaunu veidošana; 

 biedrību un 

nodibinājumu 

līdzdalība ĪADT 

apsaimniekošanā; 

 valsts un privātās 

partnerības projekti; 
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Pasākuma nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Potenciālais 

izpildītājs 

Izpildes indikatori/ 

rādītāji 

7.11. ainavas aizsardzība - 

izstrādāt ainavu ekoloģiskos 

plānus, saglabāt ainavas 

daudzveidību un uzlabot tās 

kvalitāti; 

7.12. klimata pārmaiņas - 

samazināt siltumnīcas efekta 

gāzu emisiju un veicināt 

patēriņa modeļa maiņu 

atbilstoši ilgtspējīgas 

attīstības uzstādījumiem. 

 

  ainavu ekoloģiskie 

plāni; 

 ainavu inventarizācijas 

rezultāti; 

 pasākumi un ainavu 

kvalitātes uzlabošanā; 

 ēku renovācija 

energoefektivitāte 

jomā; 

 videi draudzīga 

siltumapgāde; 

 atjaunojamie 

energoresursi 

siltumapgādē 

 investīciju projekti u.c. 
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1.pielikums  

 

Spēkā esošo detālplānojumu saraksts  

 

Nr. 

p.k. 
Teritorijas daļa 

Pieņemts lēmums par 

detālplānojuma  izstrādes 

uzsākšanu 

Publikācijas 

datums 

laikrakstā 

"Latvijas 

Vēstnesis 

Pieņemts lēmums par detālplānojuma 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu 

pieņemšanu 

Publikācijas 

datums 

laikrakstā 

"Latvijas 

Vēstnesis" 

Laucesas pagasts 

1. Dubovka 

(kadastra numurs 

4464-002-0014) 

 

22.12.2007. lēmums Nr. 263 (prot. 

Nr.17, 14.& ) Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma 

apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma 

organizēšanu zemes gabalam ar 

kadastra Nr. 4464-002-0014  

īpašumam  "Dubovka" SIA 

„Dvinska” 

10.01.2007. 26.07.2007. lēmums Nr. 156 

 (prot. Nr.11, 12.& ) 

Par detālplānojuma galīgas redakcijas 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu 

Nr.9 "Zemes gabala ar kadastra Nr.4464-

002-0014 īpašumā "Dubovka" Lauceses 

pagastā detālplānojuma grafiskā daļā un 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi" izdošanu 

03.08.2007. 

2. Dubovka - 2 

(kadastra numurs  

4464 002 0013), 

Vlada (kadastra 

numurs  4464 002 

0002), Tīreļi 

(kadastra numurs 

4464 002 0001) 

08.03.2007. lēmums Nr. 54  

(prot. Nr.4, 1.& ) 

Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, darba uzdevuma 

apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma 

organizēšanu  SIA „LIVE 24H”  

zemes īpašumiem „Dubovka-2”, 

„Vlada”, „Tīreļi” 

23.03.2007. 28.08.2007. lēmums Nr. 188 

 (prot. Nr.12, 13.& )  

Par detālplānojuma galīgas redakcijas 

apstiprināšanu  īpašumiem  

"Dubovka-2", „Vlada”, „Tīreļi” un  

saistošo noteikumu  Nr. 10 "Zemes 

gabaliem "Dubovka-2" (kadastra Nr. 

4464 002 0013), „Vlada” (kadastra Nr. 

4464 002 0002) un „Tīreļi” (kadastra Nr. 

4464 002 0001), Laucesas pagastā 

25.09.2007. 
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detālplānojuma grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” izdošanu 

3. „Mežotne” 

( kadastra 

apzīmējumi 4464 

002 0061, 4464 

002 0095, 4464 

002 0221) 

22.03.2007. lēmums Nr. 59 

(prot. Nr.5, 3.& ) 

Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, darba uzdevuma 

apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma 

organizēšanu  zemes īpašumam 

„Mežotne” 

30.03.2007. 27.09.2007. lēmums Nr. 230 

 (prot. Nr.13, 1.& ) 

Par detālplānojuma galīgas redakcijas 

apstiprināšanu īpašumam „Mežotnes ” un 

saistošo noteikumu  Nr.11 „Zemes 

īpašuma „Mežotnes” (kad. Nr. 4464 002 

0061, 4464 002 0095, 4464 002 0221) 

Lauceses pagastā detālplānojuma grafiskā 

daļā un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” izdošanu 

02.10.2007. 

4.  „Lielstrautini” 

kadastra numurs 

4464 002 0107” 

22.03.2007. lēmums Nr. 60 

(prot. Nr.5, 4.& ) 

Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, darba uzdevuma 

apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma 

organizēšanu  zemes īpašumam 

„Lielstrautini” 

13.04.2007. 27.09.2007. lēmums Nr. 231 

 (prot. Nr.13, 2.& ) 

Par detālplānojuma galīgas redakcijas 

apstiprināšanu īpašumam „Lielstrautiņi” 

un saistošo noteikumu Nr. 12 „Laucesas 

pagastā zemes īpašuma 

„Lielstrautiņi”(kad. Nr. 4464 002 0107) 

detālplānojuma grafiskā daļā un 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”  izdošanu 

10.10.2007. 

5.  „Vincienti ” 

(kadastra numurs 

4464 002 0247) 

22.03.2007. lēmums Nr. 61 

(prot. Nr.5, 5.& ) 

Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, darba uzdevuma 

apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma 

11.04.2007. 27.09.2007. lēmums Nr. 232  

 (prot. Nr.13, 3.& ) 

Par detālplānojuma galīgas redakcijas 

apstiprināšanu īpašumam „Vincienti” un 

saistošo noteikumu Nr. 13 „Zemes 

īpašuma „Vincienti” (kad. Nr. 4464 002 

09.10.2007. 
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organizēšanu  zemes īpašumam 

„Vincienti ” 

0247)  Laucesas pagastā detālplānojuma 

grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi”  izdošanu 

6.  „Kadiķi”  

(kadastra 

apzīmējums  

4464 001 0152) 

27.04.2007. lēmums Nr. 103 

(prot. Nr.7, 20.& ) 

Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, darba uzdevuma 

apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma 

organizēšanu  zemes īpašumam 

„Kadiķi” 

11.05.2007. 18.12.2007. lēmums Nr. 422 

 (prot. Nr.19, 19.& ) 

Par detālplānojuma galīgas redakcijas 

apstiprināšanu īpašumam „Kadiķi” un 

saistošo noteikumu 

Nr. 20 „ Zemes īpašuma  „Kadiķi” (kad. 

apz. 4464 001 0152)  Laucesas pagastā, 

detālplānojuma  grafiskā daļā un 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”  izdošanu 

 

08.01.2008. 

Naujenes pagasts 

7. “Elkšņi” 

(kadastra 

Nr.4474-005-

0095) 

 

31.03.2004. : lēmums Nr. 112 (prot. 

Nr.3, 22.& ) “Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu”   

13.10.2006 10.01.2007. : lēmums Nr. 2 

 (prot. Nr.1, 2.& ) 

Saistošie noteikumi “Par  Daugavpils 

rajona Naujenes pagasta Stropu ciema 

zemesgabala „Elkšņi” detālplānojumu” 

25.01.2007 

8. “Ziedu pļavas”, 

Pieneņu pļavas” 

(kadastra 

Nr.4474-007-

0502 un 4474-

007-0503) 

 

27.12.2006. : lēmums Nr. 961 (prot. 

Nr.25, 21.& ) Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma 

apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma 

organizēšanu zemes gabalam ar 

kadastra Nr. 4474-007-0502 1,46 ha 

platībā un zemes gabalam ar 

kadastra Nr. 4474-007-0503 1,39 ha 

19.04.2007 29.08.2007. : lēmums Nr. 562 

 (prot. Nr.18, 3.& ) 

Saistošie noteikumi “Par zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4474-007-0502 

1,46 ha platībā un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4474-007-0503 

1,39 ha platībā detālplānojumu” 

04.09.2007 
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platībā   

 

 

9. 

“Locki”, 

(kadastra 

Nr.4474-002-

0029) 

 

27.06.2007. : lēmums Nr. 464 (prot. 

Nr.13, 46.& ) Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma 

apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma 

organizēšanu zemes gabalam ar 

kadastra Nr. 4474-002-0029 Locikos 

231,77 ha platībā   

14.08.2007 28.05.2008. : lēmums Nr. 285 

 (prot. Nr.11, 1.& ) 

Saistošie noteikumi “Par Daugavpils 

rajona Naujenes pagasta Lociku ciema 

zemesgabala “Lociki” detālplānojumu” 
12.06.2008 

 

 

10. 

“Stropi 11”, 

(kadastra 

Nr.4474-005-

0015) 

 

8.08.2007. : lēmums Nr. 537 (prot. 

Nr.17, 1.& ) Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma 

apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas pirmā posma 

organizēšanu zemes vienībai ar 

kadastra Nr. 4474-005-0015 3,44 ha 

platībā   

24.08.2007 27.05.2009. : lēmums Nr. 36 

 (prot. Nr.11, 3.& ) 

Saistošie noteikumi “Par Daugavpils 

rajona Naujenes pagasta Stropu ciema 

nekustamā īpašuma “Stropi 11” 

detālplānojumu” 

09.06.2009 

Tabores pagasts 

11. Bumbieri 

(kadastra 

Nr.4492-002-

0024) 

 

31.01.2007.g. lēmums Nr. 5 „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, 

darba uzdevuma apstiprināšanu un 

sabiedriskās apspriešanas pirmā 

posma organizēšanu zemes gabalam 

ar kadastra Nr.4492-002-0024 

īpašumam „Bumbieri”” 

 

20.01.2007.  15.12.2007.g. lēmums Nr. 162 „Par 

detālplānojuma galīgās redakcijas 

apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu Nr. 2 ,,  Zemes gabala ar 

kadastra Nr.4492-002-0024 

Īpašumā ,,Bumbieri” Tabores pagastā 

detālplānojuma grafiskā daļa 

un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” izdošanu” 
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2.pielikums 

 

Spēkā esošo lokālplānojumu saraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums  

Aizsardzības zonas ap Daugvapils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektiem 

N
r.

 p
.k

. 

Objekta nosaukums Atrašanās vieta (adrese) 

Objekta 

(notikuma) 

datējums 

Aizsardzības 

zona no 

objekta 

robežas (m) 

Sakrālās arhitektūras objekti 

Ambeļu pagasts 

Nr. 

p.k. 
Teritorijas daļa 

Pieņemts lēmums par 

lokālplānojuma  izstrādes 

uzsākšanu 

Publikācijas 

datums 

laikrakstā 

"Latvijas 

Vēstnesis 

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu 

pieņemšanu 

Publikācijas 

datums 

laikrakstā 

"Latvijas 

Vēstnesis" 
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1.  Ambeļu Svētā Jura Romas katoļu baznīca Ambeļu katoļu kapsēta, Ambeļi Ambeļu pagasts, 

Daugavpils novads 

1888. 
50 

2.  Augškalnes Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīca Augškalne, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 1946. 50 

Biķernieku pagasts 

3.  Lipiņu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas 

pareizticīgo baznīca ar žogu un pareizticīgo 

draudzes kapsēta  

Lipiņiški, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 1906. 50 

4.  Krivošejevas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams 

ar žogu un vārtiem 

Krivošejeva, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 1906. 50 

5.  Pantilišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams  Panteļiški, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 19.gs.b. 50 

Demenes pagasts 

6.  Demenes Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu 

baznīca 

Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads 1932. 50 

7.  Demenes evaņģēliski luteriskā baznīca Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads 1895. – 

1896. 

50 

8.  Jāņuciema Lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja 

pareizticīgo baznīca, draudzes nams un kapsētas 

žogs ar vārtiem 

Liepu iela 28, Jāņuciems, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads 

1877. 50 

Dubnas pagasts 

9.  Dubnas Vissvētās  Jēzus sirds Romas katoļu 

kapela (Varšaveņa) 

Dubna, Rīgas iela 1, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 1800. 50 
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10.  Aščuku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams „Lūgšanu nams”, Aščuki, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads 

1910. 50 

Kalkūnes pagasts 

11.  Berķeneles (Birkineļu) evaņģēliski luteriskā 

baznīca 

Birkineļu luterāņu kapi, Birkineļi, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads 

1793. – 

1830. 

50 

Kalupes pagasts 

12.  Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta katoļu 

baznīca ar žogu 

un plebāniju 

Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads 

1861. – 

1882.  

 

20.gs. 

50 

13.  Krivānu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Krivāni, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 20.gs. s.. 50 

Laucesas pagasts 

14.  Laucesas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu 

baznīca ar plebāniju 

Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 1921. – 

1923. 

50 

15.  Volodinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Volodina, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 17.g.s., 

20.gs.s. 

50 

Līksnas pagasts 

16.  Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu 

baznīcas vēsturiskā  plebānija 

Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads  20.gs.s. 50 

Maļinovas pagasts 
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17.  Rubenišķu vecticībnieku kopienas lūgšanas nams Rubeniški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 20.gs.s. 50 

18.  Maļinovas Svētā pravieša Elijas pareizticīgo 

baznīca 

Rēzeknes iela 25, Maļinova, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads 

20.gs.v. 50 

19.  Bondarišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Bondariški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 1925.g. 50 

Medumu pagasts 

20.  Medumu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu 

baznīca ar plebāniju 

Vasariški, Medumu pagasts, Daugavpils novads 1933. 50 

21.  Medumu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, 

zvanu tornis un draudzes nams 

Ilgas iela 1, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads 

1940. 50 

22.  Ēģiptes (Vilkumiesta) evaņģēliski luteriskā 

baznīca 

Ēģiptes luterāņu kapsēta, Ēģipte Medumu pagasts, 

Daugavpils novads 

1823. – 

1825. 

50 

Naujenes pagasts 

23.  Spruktu Svētā Antona Romas katoļu baznīca „Spruktu baznīca”, Sprukti, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

1933. 50 

Nīcgales pagasts 

24.  Nīcgales Dievmātes dzimšanas Romas katoļu 

baznīca ar plebāniju 

Buivīši, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 1862. – 

1863. 

20.gs. 

30.gadi 

50 

Salienas pagasts 
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25.  Jaunbornes Svētā Krusta atrašanas Romas katoļu 

baznīca ar žogu un plebāniju 

Jaunborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads 1869. 50 

Skrudalienas pagasts 

26.  Skrudalienas Vissvētās Dievmātes patvēruma 

pareizticīgo baznīca 

Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 1862. – 

1872. 

50 

27.  Silenes Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs 

uzņemšanas Romas katoļu baznīca 

Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 1913. 50 

28.  Voitišķu vecticībnieku lūgšanu nams un 

vecticībnieku kapi 

Voitiški, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20.gs. v. 50 

29.  Viļkeļu vecticībnieku kopienas lūgšanas nams „Silene 27”, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs.s. 50 

Sventes pagasts 

30.  Sventes Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca 

ar žogu, apbedījumiem baznīcas dārzā un 

plebāniju  

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads 1800. 50 

Vecsalienas pagasts 

31.  Sīķeles evaņģēliski luteriskā baznīca Sīķeles luterāņu kapsēta, „Sīķele” Vecsalienas pagasts, 

Daugavpils novads 

1819., 1879. 50 

32.  Vecsalienas pravieša Jāņa Kristītāja pareizticīgo 

baznīca 

Tartaks, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 1894. 50 

Višķu pagasts 
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33.  Višķu Svētās Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 

ar žogu un plebāniju  

Krāslavas iela 2, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 1908. – 

1925. 

50 

34.  Maskovskas Vissvētās Dievmātes patvēruma 

pareizticīgo baznīca 

Maskovskaja, Višķu pagasts, Daugavpils novads 1879. 50 

35.  Daniševkas Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila 

pareizticīgo baznīca 

Daniševka, Višķu pagasts, Daugavpils novads 1908. 50 

36.  Daniševkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Daniševka, Višķu pagasts, Daugavpils novads 19.gs.b. 50 

37.  Koroļevščinas vecticībnieku kopienas lūgšanu 

nams 

Korolevščina, Višķu pagasts, Daugavpils novads 1918. 50 

Muižas un parki 

Ambeļu pagasts 

38.  Ambeļu muižas apbūve ar parku Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 19.gs. 20 

38.1. Ambeļu muižas pārvaldnieka māja  Višķu iela 3, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 

38.2. Ambeļu muižas klēts ar pagrabu „Ambeļmuiža”, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils 

novads 

38.3. Ambeļu muižas saimniecības ēka Nr. 1 Višķu iela 3, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 

38.4. Ambeļu muižas saimniecības ēka Nr. 2 Višķu iela 5, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 

Demenes pagasts 
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39.  Briģenes muižas kapliča (mauzolejs) Briģene 1 (Briģenes muižas parkā), Demenes pagasts, 

Daugavpils novads 

19.gs.b. 20 

Kalkūnes pagasts 

40.  Kalkūnes muižas pils Komunālā iela 104 (vēsturiski – Vāgnera iela 106), 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 

1890. –

 1892. 

50 

Laucesas pagasts 

41.  Laucesas muižas kungu māja  Lenderņa, z.īp. ”Vecpils”, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads 

19.gs. – 

20.gs.s. 

20 

41.1. Laucesas muižas kalpu māja 

Līksnas pagasts 

42.  Līksnas muižas apbūve ar parku Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 1770. 20 

42.1. Līksnas muižas kapela ,,Ģipša cehs”, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

42.2. Līksnas muižas kungu mājas lieveņa fragments Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads 

42.3. Līksnas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un 

saimniecības ēkas fragmenti 

Jaunatnes iela 11, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads 

19.gs. 20 

42.4. Līksnas muižas saimniecības ēka Krasta iela 1,Līksna,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 19.gs.b.  20 

42.5. Līksnas mācītājmuižas kapliča ar Zībergu-Plāteru 

kapu plāksni 

Jaunatnes iela 11A, Līksna, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

19.gs. 20 

Medumu pagasts 
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43.  Medumu muižas parks ar kungu mājas vietu Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 19.gs. 20 

44.  Kurcuma muiža Kurcums, Medumu pagasts, Daugavpils novads 19.gs. – 20.gs. 50 

45.  Ilgas muižas kungu mājas fragments (lievenis)  Ilgas, „Ezermaļi” (Mazā Ilgas ezera A krastā), Medumu 

pagasts, Daugavpils novads 

19.gs.b. 50 

46.  Ēģiptes mācītājmuiža „Līči”, \Ēģipte, Medumu pagasts, Daugavpils novads 20.gs. 20 

Naujenes pagasts 

47.  Juzefovas muižas apbūve ar parku „Juzefova 5A”, Juzefova, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

19.gs.b. – 

20.gs.s. 

20 

47.1. Juzefovas muižas pamati 

47.2. Juzefovas muižas stallis (spirta brūzis) 

48.  Hoftenbergas muižas fragmenti ar parku Daugavas iela 34B, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

19.gs.s. 20 

Salienas pagasts 

49.  Lielbornes muižas apbūve ar parku „Lielbornes muiža”, Lielborne, Salienas pagasts, 

Daugavpils novads 

18.gs.b., 

19.gs.b., 

20.gs. 

20 

49.1. Lielbornes muižas kungu māja, 

49.2. Lielbornes muižas saimniecības ēka Nr. 1 

49.3. Lielbornes muižas saimniecības ēka Nr. 2) 

Skrudalienas pagasts 

50.  Bruņu muižas apbūve ar kungu māju Bruņene 24, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 19.gs.b. 20 
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50.1. Bruņu muižas saimniecības ēka Nr. 1 

50.2. Bruņu muižas saimniecības ēka Nr. 2 

51.  Ilgas muižas apbūve ar parku Ilgas, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 19.gs.b. 20 

51.1. Ilgas muižas kungu māja  

51.2. Ilgas muižas saimniecības ēka 

51.3. Ilgas muižas ledus pagrabs 

52.  Šēnheidas muižas kungu māja Šengeida, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 1870. 50 

Sventes pagasts 

53. 5 Sventes (Jaunsventes) muižas apbūve un parku Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads 19.gs.s. 20 

53.1. Sventes (Jaunsventes) muižas kungu māja  1912. 

54. 5 Arones pusmuižas apbūve Arone, Sventes pagasts, Daugavpils novads 19. gs. v. 20 

Tabores pagasts 

55.  Tabores muižas apbūve ar parku Oktobra iela 39, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads 

 

 

1875. 

20 

55.1. Tabores muižas kungu māja 

55.2. Muižas saimniecības ēka Nr. 1 

55.3. Muižas saimniecības ēka Nr. 2 Tabore (pretim pagastmājai), Tabores pagasts, Daugavpils 

novads 
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55.4. Muižas saimniecības ēka Nr. 3 „Imantas”,Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

Valsts reģionālā autoceļa P66 Tabore-Laucese – labajā 

pusē  

20.gs. Ip. 

56. 5 Lasenbekas muižas apbūve Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils novads 1881. 20 

56.1. Lasenbekas muižas kungu māja Lasenberga1, Tabores pagasts, Daugavpils novads 

56.2. Lasenbekas muižas kalpu māja 

56.3. Lasenbekas muižas saimniecības ēka (stallis) Lasenberga 6, Tabores pagasts, Daugavpils novads 

56.4. Lasenbekas muižas pārvaldnieka ēka Cibuļovkā  Cibuļovka 2, Tabores pagasts, Daugavpils novads 20.gs.s. 20 

Vaboles pagasts 

57.  Vaboles muižas apbūve ar parku Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 19.gs. 

60.gadi 

20 

57.1. Vaboles muižas saimniecības ēka (klēts un 

dzīvojamā māja) 

„Muižas klēts”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, Valsts vietējā autoceļa V 679 Tilti –Priednieki –

Aizupieši labajā pusē,  

57.2. Vaboles muižas pārvaldnieka māja „Pārvaldnieka māja”, Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads  

57.3. Vaboles muižas dzīvojamā ēka  „Muzejs”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 

57.4. Vaboles muižas saimniecības ēka (noliktava)  Vabole (pie veikala), Vaboles pagasts, Daugavpils novads 19.gs.b. 

Kad. reģistrā 

– 1940. 
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57.5. Vaboles muižas malkas šķūnis Vabole (Vaboles muižas parkā), Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads  

19.gs. 

57.6. Vaboles muižas dzīvojamā ēka  „Vabolīte M”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads 

1920.–1934. 

57.7. Vaboles muižas bijušais stallis „Vidusskola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads 

 

57.8. Dzīvojamā ēka un Vaboles muižas kungu mājas 

pamati 

„Vecā bibliotēka”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads  

20.gs. s. 

19.gs. 

57.9. Vaboles muižas ledus pagrabs Nr.1 Vabole (pie Skrindu dzimtas muzeja), Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads  

19.gs. 

57.10. Vaboles muižas ledus pagrabs Nr.2 „Pārvaldnieka māja”, Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads  

19 gs. 

Vecsalienas pagasts 

58. 5 Rozališķu pils Rozališki, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 19.gs.b. 20 

Višķu pagasts 

59.  Višķu muižas apbūve ar parku Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads 19.gs. IIp. 20 

60.1. Višķu muižas pārvaldnieka māja ar pagrabu „3”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads 

60.2. Višķu muižas kalpu (personāla) māja Nr. 1 „7”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads 

60.3. Višķu muižas kalpu (personāla) māja Nr. 2 „9”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads 



 163 

60.4. Višķu muižas saimniecības ēka (klēts) Nr. 1 „13”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads 
60.5. Višķu muižas saimniecības ēka Nr. 2 

Skolas, pagastmājas un citi objekti 

Ambeļu pagasts 

60.  Ambeļu pamatskola Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 20.gs. 30.gadi, 

piebūve 60.gadi 

20 

Demenes pagasts 

61.  Zemgales skola  Zemgale 16, Zemgale, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads 

1931. 20 

62.  Zemgales dzelzceļa stacijas personāla ēka Zemgale 15, Zemgale, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads 

1928.  20 

63.  Vēsturiskā doktorāta ēka  Draudzības iela 9, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs.s. 20 

64.  Latvijas tālākā dienvidu punkta zīme „Saules 

puķe” 

Pie Latvijas – Lietuvas robežas pārejas robežkontroles 

punkta, valsts vietējā autoceļa V723 Spivakiški – Demene 

– Lietuva robeža kr. pusē 

1999. 10 

Kalkūnes pagasts 

65.  Papušinas skola  Papušina, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20.gs.s. 20 

66.  Liepu aleja Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads – 

dzejnieka Raiņa dzīves vietā Berkenelē 

19.gs. 10 
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67.  Pasta ceļa Varšava –Sanktpēterburga posms Valsts autoceļš A13, Krievijas robeža (Grivņeva) - 

Lietuvas robeža (Medums), posms starp pagriezienu uz 

Randeni un dzelzceļa Sanktpēterburga-Varšava 

pārbrauktuvi 

19.gs.s. 10 

68.  Raiņa dzīves vieta Randenē Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 1869. – 1872. 20 

Kalupes pagasts 

69.  Kalupes skolas vēsturiskā ēka Lielā iela 41, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads 

1884.g. 20 

70.  Vēsturiskā klēts  Lielā iela 18, Kalupe, Daugavpils novads,Valsts autoceļa 

P64 Višķi – Nīcgale kr. pusē 

20.gs. s. 20 

71.  Kalupes ambulances vēsturiskā ēka Ezeru iela 17, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs. s. 20 

72.  Kalupes pagastmājas vēsturiskā ēka Ezeru iela 8, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 19.gs. s. 20 

73.  Baltaču katoļu kapsētas mūra vārti un žogs Baltaču katoļu kapi, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs. 20 

Laucesas pagasts 

74.  Laucesas smēde „Lejnieki”, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads 

19.gs. – 20.gs. s. 20 

75.  Laucesas mežniecības vēsturiskās ēkas   „Klajumi”, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs. s. 20 
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76.  Laucesas dzirnavu pārvaldnieka māja „Dzirnavas 2”, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads 

19.gs. – 20.gs. 20 

Līksnas pagasts 

77.  Līksnas krogs Līksna (pie katoļu baznīcas), Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs. s. 20 

78.  Līksnas upes loki pie Tiltiem Tilti, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 19.gs. 10 

79.  Patmaļu katoļu kapsētas kapliča, kapsētas žogs un 

vārti 

Patmaļi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 19.gs. s. 20 

Medumu pagasts 

80.  Medumu savrupmāja Alejas iela 44, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads 

1937. 20 

81.  Medumu vēsturiskais pagastnams Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads 

1938. 20 

82.  Medumu skola  Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils 

novads 

1937. 20 

Naujenes pagasts 

83.  Naujenes pagastmājas vēsturiskā ēka  Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

1933. 50 
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84.  Slutišķu sādža „Slutiški 1”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

„Slutiški 21”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

„Slutiški 3”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

„Vecticībnieku sēta”, Slutiški, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

„Sargeliški 3”, Sargeliški, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

„Slutiški 2”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

„Slutiški 13”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

„Slutiški 5”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

„Regīnas”, Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

19.gs.b. – 20.gs.s. 50 

85.  Zastenku vecticībnieku kopienas lūgšanu nama 

vieta 

„Dārzi”, Zastenki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 19.gs. – 20.gs. 20 
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86.  Naujenes kluba ēka Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs. v. 50 

Nīcgales pagasts 

87.  Nīcgales pamatskolas vēsturiskā ēka  Skolas iela 19, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs.s. 20 

88.  Krucifiks „Brīvuļi”, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads,Valsts 

autoceļa A6 Daugavpils, – Rīga kreisajā pusē, aptuveni 

3.6 km no Nīcgales katoļu kapiem, Nīcgale, Nīcgales 

pagasts, Daugavpils novads 

19.gs.b. 5 

Salienas pagasts 

89.  Krucifiks Pašvaldības ceļa Vectikuļi  – Jaunbornes baznīca – 

kapsēta  kreisajā pusē, Jaunborne, Salienas pagasts, 

Daugavpils novads 

Ap 1907. 5 

90.  Salienas skola  Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils 

novads 

1938. 20 

Skrudalienas pagasts 

91.  Skrudalienas Tautas nams Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20.gs. 30.g. 20 

92.  Skrudalienas pagastnams Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20.gs. 30.g. 20 

93.  Skrudalienas pamatskola Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20.gs. 30.g.  20 

94.  Skrudalienas pamatskolas bijušā internāta ēka Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20.gs.s. 20 

Sventes pagasts 
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95.  Sventes magazīnes klēts Alejas iela 41, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads 

19.gs.b. 20 

96.  Ilmāra Dzeņa dzimtas mājas  Alejas iela 5, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads 20.gs. 20. – 30.gg. 20 

Vaboles pagasts 

97.  Krucifiksi Vaboles pagasts, Daugavpils novads 20.g.s. 5 

98.1. Krucifikss „Krogasēta” „Stella”, Krogasēta, Vaboles pagasts, Daugavpils novads  1904. 5 

98.2. Krucifikss „Liepu Mukāni” Liepu Mukāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-

5477 

1990. 5 

98.3. Krucifikss „Orbidāni”  „Kalniņi”, Orbidāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477 

1989. 5 

98.4. Krucifikss ”L.Vaideri” „Kudiņi”, Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1900.  5 

98.5. Krucifikss ”L.Vaideri” „Jaunava”, Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1938. 5 

98.6. Krucifikss ”L.Vaideri” „Birze”, Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1936.g. 

Atjaunots 

1938. 

5 

98.7. Krucifikss ”L.Vaideri” „Augustiņi”, Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1938. 5 



 169 

98.8. Krucifikss „Svētiņi” „Rozes”, Svētiņi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477 

1930.g. 5 

98.9. Krucifikss „Sarkaņi” „Sniegi”, Sarkaņi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477 

1900. 5 

98.10. Krucifikss „Stalidzāni” „Ceļmalas”, Stalidzāni, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1968. 5 

98.11. Krucifikss „Aizbalti” „Baltezers”, Aizbalti, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1935. 5 

98.12. Krucifikss ”Ritiņi” „Tīreļi”, Ritiņi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-

5477 

1926. 5 

98.13. Krucifikss „Motivāni” „Stirnas”, Motivāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477 

1944. 5 

98.14. Krucifikss „M.Ratnieki” „Krastiņi”, Mazie Ratnieki, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1930.  

Atjaunots 1990. 

5 

98.15. Krucifikss „Saušukalns” „Pumpuri”, Saušukalns, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1930. 

Atjaunots 1993. 

5 

98.16. Krucifikss „Priednieki” Priednieki, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 1940. 5 

98.17. Krucifikss „Pudāni” „Pudāni”, Pudāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477 

1926. 5 
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98.18. Krucifikss „Kucini” „Kucini 3”, Kucina, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477 

1936. Atjaunots 

1996.g. 

5 

98.19. Krucifikss „Krogasēta” „Krogasēta 3”, Krogasēta, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1936. 5 

98.20. Krucifikss „Osagoli” „Osagols”, Osagols, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477 

1936. 5 

98.21. Krucifikss „Vabole” Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 1936. 

Atjaunots 1998. 

5 

98.22. Krucifikss „Mukāni” Lielie Mukāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-

5477 

1930. 5 

98.23. Krucifikss „Liepu Mukāni” Liepu Mukāni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-

5477 

1940. 5 

98.24. Krucifikss „Osagols” „Celmiņi”, Osagols, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477 

1920. 5 

98.25. Krucifikss ”Rukonišķi” „Dzērves”, Rukonišķi, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1991. 5 

98.26. Krucifikss „Vingri-2” „Ritinīši”, Otrie Vingri, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1860., 1976. 5 

98.27. Krucifikss „Baltakrogs” „Kausi”, Zabaltišķi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477 

1920. 5 
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98.28. Krucifikss „Asaisstūri” „Asaisstūris”, Asaisstūris, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1920. 

Atjaunots 1936. 

5 

98.29. Krucifikss  „Cīrulīši”, Liepu Mukāni, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1912. 

Atjaunots 1920. 

5 

98.30. Krucifikss  „Skrindas”, Zabaltišķi, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5477 

1932. 5 

98.  Skrindu dzimtas klēts un liepu aleja Zabaltiški, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 1921. 10 

Višķu pagasts 

99.  Višķu pamatskola Krāslavas iela 28, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs. 30.gg. 20 

100.  Višķu dārzkopības un mājturības skolas vēsturiskā 

ēka  

„Višķu tehnikums”, Višķu pagasts, Daugavpils novads 1931. 20 

101.  Aglonas ielas koka apbūve Višķos Aglonas iela, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 19.gs. b.–20.gs. s. 10 

Industriālie objekti 

Līksnas pagasts 

102.  Līksnas dzelzceļa stacija un depo „Stacija Līksna”, Kļocki, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads 

20.gs. 30.g. 20 

Medumu pagasts 
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103.  Tiltiņš-caurteka   Ilgas (starp Mazo Ilgas un Lielo Ilgas ezeriem), Medumu 

pagasts, Daugavpils novads 

20.gs. 10 

Naujenes pagasts 

104.  Naujenes dzelzceļa stacija „Kastaņlauks”, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

19.gs.s. 20 

105.  Tiltiņš-caurteka  Valsts autoceļš V70, pievedceļš Butišķu karjeram, 

Juzefova, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

20.gs.s. 10 

Nīcgales pagasts 

106.  Nīcgales dzelzceļa stacija Stacijas iela 1, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils 

novads 

19.gs. 20 

Salienas pagasts 

107.  Poguļankas tilts Pie valsts ceļa P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava, 

3km no Salienas, Salienas pagasts, Daugavpils novads 

19.gs. v. 20 

Vaboles pagasts 

108.  Dzelzceļa viadukts Vabole (pie Skrindu dzimtas muzeja), Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads 

1861.g. 10 

109.  Dzelzceļa viadukts Orbidāni,Vaboles pagasts, Daugavpils novads 1861.g. 10 

110.  Dzelzceļa viadukts Lielie Vaideri, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 1861.g 10 

Višķu pagasts 

111.  Višķu dzelzceļa stacija  Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 1860.g. 20 
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112.  Podgurjes ūdensdzirnavu ēka Podgurje, Višķu pagasts, Daugavpils novads 20.gs.s. 20 

113.1. Podgurjes ūdensdzirnavu dzirnavnieka dzīvojamā 

māja 

113.2. Podgurjes ūdensdzirnavu klēts 

113.3. Podgurjes ūdensdzirnavu šķūnis 

113.4. Podgurjes ūdensdzirnavu dambis 

Vēstures pieminekļi un notikumu vietas 

Demenes pagasts 

113.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta “Labina” 

0.5 km uz DR no „Miroļki” mājām Lietuvas robežas 

tuvumā, Demenes pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 

114.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta „Kovalischki” 

Pie mājām „Kovališki”, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads 

1914. – 1918. 5 

115.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta „Pokapin I” 

Pokapiņu katoļu kapsēta, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads 

1914. – 1918. 5 

116.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta “Kotschargi” 

Pie mājām „Oši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads 1914. – 1918. 5 

117.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta „Kedulishki” 

Valsts autoceļa V674 Daugavpils – Zemgales stacija 

labajā pusē, 2 km uz D no Pastorāta, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 
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118.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta “Grenztal” 

Starp mājām „Skirni” un „Mežinieki”, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 

119.  Polijas nezināmo karavīru Brāļu kapi Māju „Taurkalni” („Majaki”) zemes īpašumā, 1.5 km ZR 

no Jāņuciema, Demenes pagasts, Daugavpils novads 

20.gs.s. 5 

120.  Sarkanās armijas karavīra I.Šaforosta bojā ejas 

vieta 

Valsts autoceļa V674 Daugavpils – Zemgales 

stacija,12.km labajā pusē pie pagrieziena uz Zemgali, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads 

1941. 5 

121.  Sarkanās armijas kritušo karavīru piemiņas vieta 

Slavas piemiņas skvērā 

Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads 1943-1944. 10 

122.  Piemiņas vieta studentu biedrības Fraternitas 

Academica filistram P. Pētersonam bojā ejas vietā 

Aiz vēsturiskās doktorāta ēkas R pusē, Demene, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads 

1944. 5 

123.  Piemineklis Kumbuļu iedzīvotājiem, pazudušiem 

Otrajā pasaulesasaules karā 

Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads  

20.gs. I p. 

10 

Kalkūnes pagasts 

124.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

apbedījumu vieta 

Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža(Grivņeva) – 

Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) kr. 

pusē pie pagrieziena uz Ilūksti, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 
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125.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

apbedījumu vieta 

Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža(Grivņeva) – 

Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) 

11 km kr. pusē pirms bijušā veikala Kalīšu ciemā, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 

126.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

apbedījumu vieta 

Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža(Grivņeva) – 

Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) 

11 km kr. pusē pirms bijušā veikala Kalīšu ciemā, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 

127.  Birkineļu luterāņu kapi Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 18.gs. 10 

128.1. Barona Hamilkāra fon Felkerzama kaps Birkineļu luterāņu kapsēta,Birkeneļi, Kalkūnes pagasts 

Daugavpils novads 

19.gs.b. 

128.2. Piemineklis baronesei L.Konradi Birkineļu luterāņu kapsēta,Birkeneļi Birkeneļi, Kalkūnes 

pagasts Daugavpils novads 

19.gs.b. 

128.3. Raiņa skolotāja G.Bazanera kaps Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts 

Daugavpils novads 

1883. 

128.4. Latgales sabiedriskā darbinieka V. Siliņa kaps Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts 

Daugavpils novads 

1935. 

128.5. Raiņa līdzgaitnieka K. Kalniņa kaps Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi , Kalkūnes pagasts 

Daugavpils novads 

1923. 

128.6. Piemiņas kapazīme –čuguna lējuma plāksne  Birkineļu luterāņu kapsēta,Birkeneļi, Kalkūnes pagasts 

Daugavpils novads 

19.gs. 
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128.7. Piemiņas kapazīmes –čuguna lējuma krusti 

(4vietas) 

Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts 

Daugavpils novads 

19.gs. 

128.8. Piemineklis Kalkūnes muižas ārstam Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts 

Daugavpils novads 

19.gs. 

128.9. Piemineklis Kalkūnes muižas dārzniekam Birkineļu luterāņu kapsēta Birkeneļi (Birkineļu luterāņu 

kapi), Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 

19.gs. 

128.10. Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

kapi 

Birkineļu luterāņu kapsēta, Birkeneļi, Kalkūnes pagasts 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 

128.11. Sarkanās armijas karavīru kapi Birkineļu luterāņu kapsēta Birkeneļi, Kalkūnes pagasts 

Daugavpils novads 

1944. 

128.  Vēsturiska vieta „Felkerzāma kalniņš” Birkineļi, 700m uz Z no Raiņa mājas Berķenelē, Kalkūnes 

pagasts Daugavpils novads 

19.gs.b. 10 

129.  Piemiņas zīme Raiņa dzīves vietā Randenē Randene, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 1989. 20 

Kalupes pagasts 

130.  Piemiņas akmens komunistiskā terora laikā bojā 

gājušiem kalupiešiem 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 2006. 10 

131.  Piemiņas vieta Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim 

B. Saršunam  

Baltaču katoļu kapi, Baltači, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads 

1997. 5 

132.  Sarkanās armijas karavīru kapsēta Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 1941. – 1944. 20 
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133.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīra 

kaps 

Krivāni, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 1914. – 1918. 5 

Laucesas pagasts 

134.  Polijas armijas karavīru kapi (2vietas) Laucesas katoļu kapsēta, Laucesa, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads 

1919. – 1920. 5 

135.  Piemiņas krusts Polijas armijas kritušajiem 

karavīriem 

Peski-1, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 1919. – 1920. 10 

136.  Piemiņas krusts Polijas armijas kritušajiem 

karavīriem 

Pie Demenes pagasta robežas, valsts vietējā autoceļa 

V674 Daugavpils – Zemgales stacija labajā pusē pie 

Demenes pagasta robežas, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads 

1919. – 1920. 10 

137.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

apbedījumu vieta  

Pie mājām„Spraunišķi”, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads 

1914. – 1918. 10 

138.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

M.Mazurenko un V.Simanoviča kaps 

Pie mājām „Vilkapuri”, meža masīvā, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads 

1916. 5 

139.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

apbedījumu vieta 

Pie mājām „Silinieki”, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads 

1914. – 1918. 5 

140.  Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušā karavīra 

V.Koprovska kaps 

Valsts vietējā autoceļa V674 Daugavpils – Zemgales 

stacija labajā pusē, iepretim Lauceses katoļu baznīcai, 

Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 

 

1919. 

 

10 
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141.  Švirkstu dzimtas apbedījumu vieta Laucesas katoļu kapsētā, Laucesa Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads 

20.gs.v. 5 

142.  Kapa piemineklis poļu šļahtičam  Laucesas katoļu kapsētā, Laucesa, Laucesas pagasts, 

Daugavpils novads 

19.gs. 5 

143.  Francijas armijas karavīru apbedījumu vieta Valsts vietējā autoceļa V674 Daugavpils – Zemgales 

stacija kreisajā pusē. pie Demenes pagasta robežas, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads 

19.gs. s. 10 

144.  Baronu fon Engelhardu dzimtas kapsēta Valsts vietējā autoceļa V674 Daugavpils –Zemgales 

stacija kreisajā pusē, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 

19.gs. 10 

Līksnas pagasts 

145.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

kapi 

Patmaļu katoļu kapsētā,Patmaļi, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 

146.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

kapi 

„Papardes”, Zeltapurvs, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads 

1914. – 1918. 5 

147.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

kapi 

Vērdiņi 1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 1914. – 1918. 5 

148.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

kapi 

Tiltu slobodā, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 1914. – 1918 5 

149.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

kapi 

Valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievu robeža (Pāternieki) labajā pusē, „Ceļtekas” 

Kalniški, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 
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150.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

kapi 

Valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievu robeža (Pāternieki) 211.km kreisajā pusē, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 

151.  Piemineklis Otrajā pasaules karā kritušajiem 

Augšguļānu ciema iedzīvotājiem 

Vaikuļānu katoļu kapsētā, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads 

1941. – 1945. 5 

152.  Nacionālo partizānu apbedījumu vieta  Mīšteļu katoļu kapsētā, Mīšteļi, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads 

1944. 5 

153.  Piemiņas zīme Emīlijai Plāterei Līksnas muižas parkā, Līksna, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads 

2006. 10 

154.  Zībergu-Plāteru dzimtas kapi Patmaļu katoļu kapsētā ,Patmaļi, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads 

19.gs.b. 5 

155.  Vanagu (Pļavu Vanagu) dzimtas māju piemiņas 

vieta 

Valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievu robeža (Pāternieki) labajā pusē, pie Līksnas un 

Nīcgales pagasta robežas pļavās, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads 

20.gs. 5 

Maļinovas pagasts 

156.  Raiņa vecāku Pliekšānu bijušo māju piemiņas 

vieta 

Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža (Grivņeva) – 

Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) labajā 

pusē,Vasiļova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 

1881. 10 

157.  Sarkanās armijas karavīru V.Fadejeva un 

nezināmu tankistu apbedījumu vietas (4 vietas) 

Maļinovas pareizticīgo kapisēta, Maļinova, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads 

1944. 10 
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158.  Sarkanās armijas karavīru N.Titova, T.Titova 

apbedījumu vieta 

Janciški (Titovu māju kapsētā), Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads 

1944. 5 

159.  Piemiņas memoriāls Sarkanās armijas karavīriem Pie Maļinovas pareizticīgo baznīcas, Maļinova, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads 

1944. 10 

Medumu pagasts 

160.  Raiņa skolotāja O. Svensona dzimtas kapi  Ēģiptes luterāņu kapsētā, Ēģipte Medumu pagasts, 

Daugavpils novads 

19.gs.b. 5 

161.  Ģenerāļa A.Auzāna dzīves vieta Bijušo māju „Auzāni” Greizā tilta tuvumā, valsts vietējā 

autoceļaV693 Demene – Medums kreisajā pusē, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads 

1933. – 1944. 10 

162.  Pareizticīgo baznīcas vieta un pareizticīgo 

mācītāja kaps  

Kščeva, Medumu pagasts, Daugavpils novads 20.gs.s. 10 

163.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

kapsēta 

Kriviniški, 0.4 km uz R no Kriviniškiem, Zelta kalns – 

Kriviniški ceļa labajā pusē, pie pagrieziena uz mājām 

„Vairogi”, Medumu pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 

164.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

apbedījumu vieta 

Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne– 

Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) kreisajā pusē 

(pie autobusu pieturas „Smilgini”), Medumu pagasts, 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 

165.  Kapa piemineklis J. un M. Grunvaldiem Ēģiptes luterāņu kapsēta, Ēģipte, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads 

19.gs.b. 5 
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166.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapi  Ēģipte( Ēģiptes luterāņu kapsētā), Medumu pagasts, 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 

167.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta “Matweikishki” 

Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne– 

Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) kreisajā pusē 0.5 

km ZA no mājām „Āžukalns”, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 

168.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta “Sadischki” 

DA no Medumiem, 0.5km Z no mājām „Ķieģeļnīcas” 

lauku ceļa malā bērzu birztalā, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 

169.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta “Abelischki” 

ZR no Lielā Ilgas ezera māju „Bērziņi” (bijušie 

„Ābelišķi”) mežā iepretim mājām „Priedaines”, Medumu 

pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 

170.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta “Schlepaki” 

1.5 km R no mājām „Oši”  Sventes mežniecības 

187.kvadrātā, Medumu pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918 5 

171.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru kapi 

“Poshuli” 

Valsts vietējā autoceļa V63 Demene – Medums,1.2 km  

no autobusu pieturas ”Požuļi”, Sventes mežniecības 

248.kvadrātā, Medumu pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 

172.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta “Wilischki” 

DA no Kščevas, „Latvijas valsts meži” teritorijā, 400 m 

DR no mājām „Vilciņi” („Vilišķi”), Medumu pagasts, 

Daugavpils novads 

1914. – 1918. 5 
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173.  Pirmā pasaules kara frontes līnijas ierakumu 

betona nocietinājumi (3 vietas) 

Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne– 

Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) labajā pusē 2 km 

no Medumiem, Medumu pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 

174.  Sarkanās armijas karavīru kapsēta Pie Juzefovas muižas parka, Juzefova, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

1944. 10 

175.  Piemiņas krusts Polijas armijas karavīriem Mājas„Daugaviņas”, Juzefova, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads (aiz Juzefovas katoļu baznīcas, 

Daugavas lb. krastā) 

1919. – 1920. 10 

176.  Polijas armijas karavīru apbedījumu vieta Lociku katoļu kapsētā, Lociki, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

1919. – 1920. 5 

177.  Piemiņas akmens Sarkanās armijas lidotājiem  Valsts autoceļa P65 Stropi – Krauja labajā pusē 1km no 

Daugavpils robežas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

1941. 10 

178.  Piemiņas akmens Padomju armijas karavīru bojā 

ejas vietā  

Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne– 

Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) labajā pusē, 2km 

attālumā no Lociku ciema, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

1970. 10 

179.  Piemiņas akmens miliča G.Belomestnija bojā ejas 

vietā  

Valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievijas robeža kreisajā pusē, 1km no Naujenes 

muzeja uz Daugavpils pusi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads 

1970. 5 

180.  Piemiņas zīme Sarkanās armijas karavīru bojā ejas 

vietā 

Lidostas iela, „Jangas”, Lociki, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads 

1944. 5 
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Nīcgales pagasts 

181.  Pirmā pasaules kara Krievu armijas karavīru 

apbedījumu vietas (4 vietas) 

Pie mežsarga mājām „Jaunā sādža” 1914. – 1918. 5 

Pie Nīcgales mežniecības mežziņa mājām 1 km no 

Nīcgales dzelzceļa stacijas 

5 

Vingru sādžā Motivāna saimniecībā 5 

Kalvānu sādžā 5 

182.  Piemineklis Sarkanās armijas karavīriem Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads p.gs. 70.g. 10 

Salienas pagasts 

183.  Piemineklis ornitologam K. Grigulim Saliena, valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena – 

Krāslava kr. pusē 3.5 km no Salienas  

1994. 10 

184.  Polijas armijas karavīru apbedījumu vieta Jankišku katoļu kapi, Salienas pagasts, Daugavpils novads 1919. – 1920. 5 

Skrudalienas pagasts 

185.  Baronu fon Engelhardu dzimtas kapi Šengeida, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 19.gs.b. 5 

186.  Otrā pasaules kara masu terora upuru kapsēta „Smilgina” (Smilģina ezera R krastā), Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads 

1941. 10 

187.  1905.gada revolūcijas dalībnieku bojā ejas vieta Miera iela 33, ( pie bijušās Skrudalienas pagasta padomes 

ēkas), Skrudaliena, Skrudalienas pagasts 

1905., 1980. 5 

188.  Sarkanās armijas karavīru kapsēta Pie Ragulišķu katoļu kapsētas, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads 

1944. 10 
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189.  Sarkanās armijas karavīru kapsēta Šengeida,valsts vietējā autoceļa V690 Skrudaliena – 

Kumbuļi-Silene labajā pusē 1km no Šengeidas, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 

1941. — 1944. 10 

190.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

apbedījumu vieta 

Ragulišku katoļu kapsētā, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads 

1944. 5 

191.  Nacionālo partizānu apbedījumu vieta  Mājas „Augstkalni”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads 

1942. 10 

192.  Uniātu kapsētas vieta Valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena – Krāslava 

labajā pusē,Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads 

17.gs. 10 

Sventes pagasts 

193.  Sarkanās armijas karavīru kapi  Sventes muižas parka Z daļā, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads 

1944. 10 

194.  Lietuvas armijas karavīru kapi (2 vietas) Sventes katoļu kapsētā, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads 

1919. 5 

195.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

apbedījumu vieta 

Pie Šauļu – Daugavpils dzelzceļa 192.km kreisajā pusē, 

bijušo Brendišķu mājuzemē, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads 

1914. – 1918. 10 

196.  Pirmā pasaules kara Krievijas armijas karavīru 

apbedījumu vieta 

Valsts vietējā autoceļa V711 Ilūkste – Daugavpils,  2.km 

labajā pusē, Sventes pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 

197.  Prāvesta P. Smeltera kaps  Sventes katoļu kapsētā, Svente,Sventes pagasts, 

Daugavpils novads 

1949. 5 
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198.  Piemiņas zīme Otrajā pasaules karā bojā gājušiem 

Sventes pagasta iedzīvotājiem 

Pie Sventes pagastmājas, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads 

1941. – 1945. 10 

199.  Pirmā pasaules kara Vācijas armijas karavīru 

kapsēta ”Ossinovka” 

Pie mājām „Vēveri” un „Pilači” („Paduri”), Pilači, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads 

1914. – 1918. 10 

Tabores pagasts 

200.  Nacionālo partizānu bojā ejas vieta  Tabore, valsts reģionālā autoceļa P66 Daugavpils 

apvedceļš Tabore – Laucese labajā pusē, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads 

 

1956. 

10 

Vaboles pagasts 

201.  Sarkanās armijas kritušo karavīru kapsēta Vaboles muižas parkā,Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads 

1944. 10 

202.  Kucinu dzimtas piemiņas akmens Kucini, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 20.gs. 90.g. 5 

Vecsalienas pagasts 

203.  Baronu fon Hānu dzimtas kapliča Vecsalienas luterāņu kapsētā, Vecsaliena,Vecsalienas 

pagasts, Daugavpils novads 

19.gs.b. 10 

Višķu pagasts 

204.  Latvijas Brīvības cīņās kritušo Polijas armijas 

karavīru kapi  

Višķu katoļu kapsētā, Višķi Višķu pagasts, Daugavpils 

novads 

1919. – 1920. 10 

205.  Sarkanās armijas karavīru kapsēta Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 1944. 10 



 186 

206.  Otrā pasaules kara masu terora upuru piemiņas 

vieta  

Kalna Višķi, Valsts vietēja autoceļa V 688 Lipiniški –

Maskovskaja labajā pusē, 0.5 km no Višķiem, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads 

20.gs. 10 

207.  Otrā pasaules kara kaujas vieta  Valsts autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne– 

Daugavpils – Lietuvas robeža (Medums) kreisajā pusē, pie 

pagrieziena uz Vīgantiem, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads 

1941. 10 

208.  Ebreju kapsēta ar žogu  Višķi, starp Višķu un Dodkas ezeriem, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads 

19.gs. 10 

209.  Kapa pieminekļi Maskovskas pareizticīgo kapos 

(2vietas) 

Maskovskaja, Višķu ezera D krastā, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads 

19.gs. b. 5 
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