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DAGDAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES UN 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS 
 

I  TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANA UN 1.REDAKCIJAS SAGATAVOŠANA 
1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana 
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam (turpmāk – Teritorijas plānojums) izstrāde uzsākta 
pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības domes 2015.gada 19.novembra sēdes lēmumu „Par Dagdas 
novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.15, 10. §) un apstiprināto Darba 
uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde veikta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(turpmāk – TAPIS).  
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu 23.11.2015. tika ievietots Dagdas 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv. Informācija par Dagdas novada teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes uzsākšanu tika publicēta Dagdas novada pašvaldības informatīvā izdevumā „Dagdas 
Novada Ziņas”(Nr.12 (24) 2015.gada decembris). 
 
2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Teritorijas plānojuma grozījumiem  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 
vidi stratēģiskais novērtējums” 6.punktu tika sagatavots Iesniegums par plānošanas dokumenta - Dagdas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un nosūtīts Vides 
pārraudzības valsts birojam (turpmāk – Birojs), lēmuma pieņemšanai. 
Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī Biroja lēmumā Nr.12 ietverto faktisko un 
tiesisko apstākļu izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
23.2pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas 
lēmumā Nr.12 minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Birojs secināja, ka plānošanas dokumenta 
īstenošanai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi, tādejādi plānošanas dokuments attiecas uz 
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, 
kuriem stratēģisko novērtējumu neveic. Birojs 2016.gada 9.martā pieņēma lēmumu Nr.12 nepiemērot 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam grozījumiem. 
 
3. Institūciju sadarbība Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei tika pieprasīti nosacījumi un informācija no institūcijām, 
pamatojoties uz Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevuma 4.punktu. 
Institūciju nosacījumus un ziņojumu par to ievērošanu skatīt I nodaļas 3.punktā. 
 
4. Sabiedrības iesaiste Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē 
Uzsākot Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, interesenti tika aicināti iesaistīties Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādē, sniedzot savus priekšlikumus un ierosinājumus. Tika saņemts 1 (viens) privātpersonas 
iesniegums. Iesnieguma iesniedzējam tika izsūtīta Dagdas novada pašvaldības vēstule ar skaidrojumu. 
Ziņojumu par iesniegumiem, kas saņemti līdz Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcjas publiskajai 
apspriešanai, skatīt I nodaļas 4.punktā. 
  
 
II TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
Dagdas novada pašvaldības dome 2016.gada 17.novembra sēdē pieņēma lēmumu (domes sēdes protokols 
Nr.13, 6.§) „Par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai”. 
Paziņojums par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu tika ievietots Dagdas 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv, izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa 
vietnē www.rp.lv un publicēts Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” 
(2016.gada 1.decembris). 
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Publiskā apspriešana notika no 01.12.2016. līdz 06.01.2017., kuras laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu 
1.redakciju varēja iepazīties portālā www.geolatvija.lv, Dagdas novada pašvaldības 
mājaslapā www.dagda.lv un izdrukātā veidā Dagdas novada pašvaldībā. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 04.01.2017. plkst.15.00 Dagdas 
Tautas namā, Alejas ielā 29, Dagdā, Dagdas novadā notika publiskās apspriešanas sanāksme (sanāksmes 
protokolu skatīt II nodaļas 3.punktā). 
Paziņojums par 2017.gada 4.janvārī notikušo publiskās apspriešanas sanāksmi un publiskās apspriešanas 
norisi tika ievietots Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv (06.01.2017.). 
Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv (27.12.2016.) tika ievietots paziņojums par 
publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi, kas notika 
2017.gada 10.janvārī plkst.13:00 Dagdas novada pašvaldības ēkas sēžu zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas 
novadā, kurā tika izskatīti Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 
saņemtie 1 (viens) privātpersonas priekšlikums un 7 (septiņi) institūciju atzinumi (sanāksmes protokolu 
skatīt II nodaļas 6.punktā). Iesnieguma iesniedzējam tika izsūtīta Dagdas novada pašvaldības vēstule ar 
skaidrojumu. 
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        I  TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANA UN  

1.REDAKCIJAS SAGATAVOŠANA 

 
 
 

1. LĒMUMS UN DARBA UZDEVUMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI 
 

− Dagdas novada pašvaldības domes 2015.gada 19.novembra lēmums (domes sēdes protokols Nr.15, 
10.§) „Par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” 
 

− Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevums (Apstiprināts Dagdas 
novada pašvaldības domes 2015.gada 19.novembra sēdē (protokols Nr.15., 10.§) 
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2. PAZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

 

 
− Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv (23.11.2015.) 

 
− Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 

 
− Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” (2015.gada 

decembris) 1 
 

 

                                                 
1 publicēta informācija par Domes sēdes lēmumu 
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Paziņojums par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

http://www.dagda.lv/...pazinojumi/backto/370/article/pazinojums-par-dagdas-novada-teritorijas-planojuma-grozijumu-izstrades-uzsaksanu.html[2016.05.02. 13:37:16]

 Ieteikt  Tweet  

VISI PAZIŅOJUMI

PAZIŅOJUMI

Ziņas, Domes ziņas, Paziņojumi
23.11.2015

Paziņojums par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015. gada 19. novembra
lēmumu "Par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu" (domes sēdes protokols Nr.15., 10.§), ir
uzsākta Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam
grozījumu izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Dagdas novada
pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators
Artjoms Gekišs, tālr.65681437, e-pasts: artjoms.gekiss@dagda.lv.

 

Rakstiski priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami Dagdas
novada pašvaldībai Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas nov., LV-5674.

Uz augšu

Sākums VISI PAZIŅOJUMI

1/1

<- Atpakaļ uz: VISI PAZIŅOJUMI Share

Kontakti VISAS ZIŅAS Lapas karte

Copyright © 2013 Dagdas novada dome. All  Rights Reserved. 
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde .
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PAZIŅOJUMS LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ www.geolatvija.lv 
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3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI, PRIEKŠLIKUMI, INFORMĀCIJA UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU 
 
 
3.1. Institūciju nosacījumi, priekšlikumi un informācija 
 

1) Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde 07.01.2016. Nr.2.5.-07/21 
 

2) Dabas aizsardzības pārvalde Latgales reģionālā administrācija 22.12.2015. Nr. 4.8/120/2015-N-E 
 

3)  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 07.01.2016. Nr. 06-05/56 
 

4) VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Dagdas nodaļa 19.01.2016. Nr.4.6.5 – 16 
 

5) AS „Augstsprieguma tīkls” 11.12.2015. Nr.50SA10-08-2376 
 

6) Latgales plānošanas reģions 16.12.2015. Nr.2-4.3/505 
 

7) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 22.01.2016. Nr.50/1.1-14.2/1128a  
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LATGALES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA 
Zemnieku ielā 16a, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64605860, 64605075, fakss 64605225, e-pasts: latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagdas novada pašvaldība, 
Alejas ielā 4,Dagdā,  

Dagdas novadā, LV-5674, 
e-pasts: dome@dagda.lv 

 
Par nosacījumiem teritorijas plānojumam 
 
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu 10.12.2015. iesniegumu ar 
lūgumu sniegt nosacījumus Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 
grozījumiem (turpmāk tekstā - Teritorijas plānojums), par kuru uzsākšanu 19.11.2015. tika 
pieņemts lēmums Dagdas novada domes sēdē.  
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 51. punktu un Ministru kabineta 
2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. 
apakšpunktu, Pārvalde sniedz informāciju, ka saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 
8. panta otro daļu pašreiz tiek veidoti 15 mikroliegumi Andzeļu (3 mikroliegumi), 
Andrupenes (9 mikroliegumi) un Ezernieku (1 mikroliegums) pagastos Ministru kabineta 
2000. gada 14. novembra noteikumu Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un 
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2. pielikumā iekļautajām īpaši 
aizsargājamām sugām. Informācija par mikroliegumiem būs pieejama dabas datu pārvaldes 
sistēmā “Ozols” (www.ozols.gov.lv) un Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, 
infrastruktūras un uzraudzības informācijas sistēmā – TAPIS.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 940 “Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu 
un to buferzonu noteikšanu” 53. punktu, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, jāievēro 
mikroliegumu izvietojumu un to aizsardzības un izmantošanas prasības. Atbilstoši Sugu un 
biotopu aizsardzības likuma 7. panta nosacījumiem īpaši aizsargājamu biotopu un tiem 
raksturīgo sugu labvēlīgas aizsardzības statuss nedrīkst pasliktināties. 
 
Latgales reģionālās administrācijas direktore                                A. Zeize 
 
 
Bružika 22035020 
inita.bruzika@daba.gov.lv 
 

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

 

Rēzeknē 
22.12.2015. Nr. 4.8/120/2015-N-E 
uz 10.12.2015. Nr. 7-1/15/1064 
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Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga 
07.01.2016. Nr.06-05/56 
Uz 10.12.2015. Nr.7-1/15/1064 
 (reģistrēts 11.12.2015. Nr.8378) 

 
Dagdas novada pašvaldība 

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, 
dome@dagda.lv  

 
Nosacījumi Dagdas novada  
teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam  
grozījumu izstrādei  

 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) ir izskatīts 

iesniegums par nosacījumu un informācijas sniegšanu Dagdas novada teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādei.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 51. un 56.punktu, Inspekcija sagatavojusi tās 
rīcībā esošo informāciju par Dagdas novadā esošajiem kultūras pieminekļiem un sniedz 
nosacījumus un ieteikumus novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 

 
1. INFORMĀCIJA. 
1.1. Dagdas novadā atrodas 70 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā 

esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi 
LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128. Novada teritorijā atrodas 55 arheoloģijas, 4 
arhitektūras un 11 mākslas pieminekļi (1.pielikumā – izraksts no valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu reģistra).   

1.2. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 
pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 
− Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 
− MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu; 
− citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 

1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 8. 
pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās 
noteikta 500 m un ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem pilsētās – 100 m, ja 
aizsardzības zona nav noteikta īpaši. 

1.4. Gadījumā, kad kultūras piemineklis atrodas tuvu pilsētu administratīvo teritoriju robežām 
(tā aizsardzības zona projicējas ārpus attiecīgās administratīvās teritorijas robežas), ārpus 
pilsētas teritorijas esoša kultūras pieminekļa aizsardzības zona ir 500 m attālumā no 
kultūras pieminekļa līdz pilsētas administratīvās teritorijas robežai, un pilsētas 
administratīvajā teritorijā tā projicējas tikai 100 m attālumā no kultūras pieminekļa. 

17

mailto:dome@dagda.lv


 
 
1.5. Ja kultūras piemineklis atrodas kāda cita kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības 

zonā, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta – „nulle”. 
1.6. Nekustamiem mākslas pieminekļiem, kas atrodas ēkās ārpus kultūras pieminekļu teritorijas 

vai to aizsardzības zonas, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta pa ēkas vai ēkas daļas 
perimetru.  

1.7. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļos, to teritorijās un aizsardzības zonās 
drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju.   

 
2. NOSACĪJUMI. 
2.1. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā 

darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina 
kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās 
vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko 
veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.). Saimnieciskā darbība kultūras 
pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, 
kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

2.2. Pašreiz spēkā esošā teritorijas plānojuma 2013. – 2014.gadam teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos precizējams 415.punkts, norādot, ka “arheoloģisko pieminekļu 
teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana 
un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.”  

2.3. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi 
un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums 
(eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

2.4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietverami nosacījumi: 
− kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai; 
− teritorijas izmantošanai kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā zemes 

gabalu dalīšanai – apvienošanai, būtiskiem kultūrvēsturiskās ainavas 
pārveidojumiem, nepazeminot pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību; 

− kultūrvēsturiski vērtīgu objektu un teritoriju, ainavu aizsardzībai un pārvaldībai. 
2.5.  2014. gadā LU Latvijas vēstures institūta darbinieki ir precizējuši divdesmit trīs Dagdas 

novadā esošu valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu teritorijas. Gatavojot Dagdas novada 
teritorijas plānojuma Grafiskās daļas materiālus, šo arheoloģisko pieminekļu atrašanās 
vietas atzīmējamas atbilstoši LU Latvijas vēstures institūta iesniegtajam pārskatam 
„Materiāli valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu teritoriju digitalizācijai Dagdas 
novadā”, kura viens eksemplārs iesniegts Dagdas novada pašvaldībai. Informējam, ka 
Inspekcijā ir sagatavotas astoņpadsmit Dagdas novadā esošu arheoloģisko pieminekļu 
teritorijas. Gadījumā, ja minētais kartogrāfiskais materiāls jums nav nosūtīts, tad lūdzam 
vērsties Arheoloģijas un vēstures daļā (arheologija@mantojums.lv).  

2.6. Ņemot vērā, ka Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un 
pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu precizēšana, arī pēc novada teritorijas plānojuma 
grozījumu apstiprināšanas iespējamas pieminekļu teritoriju un aizsargjoslu izmaiņas, tādēļ 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos precizēt 411.puntu šādā redakcijā: “Pēc 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var 
mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa robežas un aizsargjosla (aizsardzības 
zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.” 

  
3. IETEIKUMI. 
3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem ieteicams izstrādāt 

individuālas aizsardzības zonas, ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā 
ainavisku uztveri un iespējamās vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā 
izstrādāta aizsardzības zona ap pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu 
un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. Individuālās 

18

mailto:arheologija@mantojums.lv


 
 

aizsardzības zonas izstrādājamas atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 Kultūras 
pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. 

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam 
piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas 
kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Plānojot novada nozīmes kultūrvēsturisku 
teritoriju un objektu piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt novada teritorijas 
kultūras mantojuma potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu un teritoriju 
aizsardzība un pārvaldība regulējama pašvaldības līmenī. 

3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu novada teritorijā iesakām konsultēties Latgales 
reģionālajā nodaļā (tālr.64625159), bet jautājumos par kultūras pieminekļu teritoriju 
precizēšanu – Inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļā un Arhitektūras daļā 
(tālr.67229272) 

 
Pielikumā:  

1. Dagdas novada nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, izraksts no valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu saraksta.  

 
Ar cieņu,   

Inspekcijas vadītāja vietniece     V.Mačiņa 
(paraksts*) 

 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 
 
E.Lūsēna, I.Jekale, 67229272 
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Aizsardz. 
Nr.

Vērtības

 grupa
Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta Pieminekļa 

datējums

Pieminekļa 

veids [*-
kustams piem.]

Kadastra 
apzīmējums

Individuālā 

aizsardzības zona 

apstiprināta

Pieminekļa 

teritorija 
apstiprināta

1036 Andeņu senkapiArheoloģijaValsts 
nozīmes

starp Ņemčika un Kazimirovas ezeriem

Dagdas novads, Andrupenes pagasts, Andiņi 00860066042
01040066042
01060066042
01100066042
01110066042
01120066042
01140066042
20010066042
20030066042

1037 Brīveru Garadkas kalns - 
pilskalns

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

2012.10.04.Dagdas novads, Andrupenes pagasts, Brīveri 00770026042

1039 Stalidzānu Svilušais kalns 
(Kara kapi) - pilskalns

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

2012.12.13.Dagdas novads, Andrupenes pagasts, 
Stalidzāni

21350046042

1038 Stalidzānu senkapiArheoloģijaVietējās 
nozīmes

2012.12.13.Dagdas novads, Andrupenes pagasts, 
Stalidzāni

01480046042
01510046042
01560046042
20020046042

3496 Zārki (4) ar apbedījuma 
inventāru

19.gs.2.c.-
3.c.

MākslaValsts 
nozīmes

Okras katoļu baznīcā

Dagdas novads, Andrupenes pagasts, Vecokra 0146007 0056042

1041 Jukumu Grumuškas kalns - 
pilskalns I

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Jukumos

2012.10.04.Dagdas novads, Andzeļu pagasts 22680056044

1042 Jukumu Grumuškas kalns - 
pilskalns II

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Jukumos

2012.10.04.Dagdas novads, Andzeļu pagasts 01300056044
22680056044

1043 Karaļu senkapi (Krievu kapi)ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Karaļos

2012.12.07.Dagdas novads, Andzeļu pagasts 01260036044
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Aizsardz. 
Nr.

Vērtības

 grupa
Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta Pieminekļa 

datējums

Pieminekļa 

veids [*-
kustams piem.]

Kadastra 
apzīmējums

Individuālā 

aizsardzības zona 

apstiprināta

Pieminekļa 

teritorija 
apstiprināta

1047 Tālo Klismetu viduslaiku 
kapsēta

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Tālajos Klismetos

2012.12.13.Dagdas novads, Andzeļu pagasts 00700046044

1040 Dauguļu Kapču kalns 
(Gorodok) - pilskalns

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

2012.12.07.Dagdas novads, Andzeļu pagasts, Dauguļi 00950046044
01090046044

1044 Kulakovas senkapi un 
apmetne

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Andzeļu pagasts, Kulakova 00430056044
00440056044
01240056044

1045 Rokoļu senkapi (Kapču 
kalns)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Andzeļu pagasts, Rokoli 00010056044
00630056044

1046 Rokoļu viduslaiku kapsēta 
(Mēra kapi)

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Dagdas novads, Andzeļu pagasts, Rokoli

00630056044

1048 Aizpuru apmetneArheoloģijaValsts 
nozīmes

Aizpuros

2012.10.04.Dagdas novads, Asūnes pagasts 00010016046

1049 Aprobaucu apmetne un 
viduslaiku kapsēta

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

2012.10.04.Dagdas novads, Asūnes pagasts, Aprobavci 00640016046
01170016046

1050 Asūnes viduslaiku kapsēta 
(Baznīcas kalniņš)

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

2012.12.13.Dagdas novads, Asūnes pagasts, Asūne 00210046046
01870046046

1051 Klabauču pilskalns (Čornaja 
gora)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Asūnes pagasts, Klabauci 00130066046

1052 Klabauču senkapi (Turku 
kapi)

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Dagdas novads, Asūnes pagasts, Klabauci 00080066046

1053 Reiņu pilskalns (Perečkas 
kalns)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

2012.12.13.Dagdas novads, Asūnes pagasts, Reiņi 02060056046

6145 Reiņu pilskalnsArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Dagdas novads, Asūnes pagasts, Reiņi 00920056046
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Aizsardz. 
Nr.

Vērtības

 grupa
Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta Pieminekļa 

datējums

Pieminekļa 

veids [*-
kustams piem.]

Kadastra 
apzīmējums

Individuālā 

aizsardzības zona 

apstiprināta

Pieminekļa 

teritorija 
apstiprināta

1063 Fridrihovas pilskalns 
(Gorodok)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Fridrihovā

2013.03.12.Dagdas novads, Bērziņu pagasts 30850076050

1065 Andžānu pilskalnsArheoloģijaValsts 
nozīmes

Lielajos Andžānos

2013.03.13.Dagdas novads, Bērziņu pagasts 32670046050

1066 Andžānu senkapi (Vecie 
kapi)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Lielajos Andžānos

Dagdas novads, Bērziņu pagasts 00090046050
02500046050
02510046050

1064 Kozlaukas viduslaiku 
kapsēta (Franču kapi)

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Kozlaukā

Dagdas novads, Bērziņu pagasts 32660046050

1067 Lubānes kalns - pilskalnsArheoloģijaValsts 
nozīmes

Lubānes ezera Z krastā

2011.12.29.Dagdas novads, Dagda 03860026009
30020026009

3507 Kancele 18.gs.v.MākslaValsts 
nozīmes

Dagdas katoļu baznīcā

Dagdas novads, Dagda, Alejas iela 2 0027001 0016009

3512 Skulptūru grupa "Kristus 
kristīšana"

18.gs.IIp.MākslaValsts 
nozīmes

Dagdas katoļu baznīcā

Dagdas novads, Dagda, Alejas iela 2 0027001 0016009

3511 Sānu altāri (2) 18.gs.IIIc.MākslaValsts 
nozīmes

Dagdas katoļu baznīcā

Dagdas novads, Dagda, Alejas iela 2 0027001 0016009

3508 Kapa piemineklis 
J.A.Hilzenam

1767.MākslaValsts 
nozīmes

Dagdas katoļu baznīcā

Dagdas novads, Dagda, Alejas iela 2 0027001 0016009

3506 Ērģeles 1928.MākslaValsts 
nozīmes

Dagdas katoļu baznīcā

Dagdas novads, Dagda, Alejas iela 2 0027001 0016009

3505 Altāris 18.gs.IIp.MākslaValsts 
nozīmes

Dagdas katoļu baznīcā

Dagdas novads, Dagda, Alejas iela 2 0027001 0016009
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Aizsardz. 
Nr.

Vērtības

 grupa
Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta Pieminekļa 

datējums

Pieminekļa 

veids [*-
kustams piem.]

Kadastra 
apzīmējums

Individuālā 

aizsardzības zona 

apstiprināta

Pieminekļa 

teritorija 
apstiprināta

6312 Dagdas katoļu baznīca ar 
žogu

18. gs. 3.c.ArhitektūraValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Dagda, Alejas iela 2 0027001 0016009

1069 Niperu senkapiArheoloģijaValsts 
nozīmes

pie Guščinas upes tilta

Dagdas novads, Dagdas pagasts 00900046054

1070 Obiteļu senkapi (Franču 
kapi, Kara kapi)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

pie Obiteļu upes iztekas no Ežezera

Dagdas novads, Dagdas pagasts
20960036054

1068 Alžinovas apmetneArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Dagdas novads, Dagdas pagasts, Alženova

00300046054

1071 Dagdas pilskalns (Zamok) ar 
apmetni

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

2013.03.12.Dagdas novads, Dagdas pagasts, Purpļi 00750026054
00800026054
00930026054

1082 Pustoškas Baterijas kalns - 
pilskalns

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

bij. Pustoškā

Dagdas novads, Ezernieku pagasts 00720096056

1088 Ūdrāju pilskalns (Dubovka, 
Ozolkalns) ar apmetni

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Ūdrājos

Dagdas novads, Ezernieku pagasts 00790036056
01020036056
01000036065
01170036065

6315 Bukmuižas katoļu baznīca ar 
žogu

1829.,19. gs. 
Ip.

ArhitektūraValsts 
nozīmes

Bukmuižā

Dagdas novads, Ezernieku pagasts 0183004 0056056

8954 Jaundomes muižas kungu 
māja

19.gs.s.ArhitektūraVietējās 
nozīmes

"Jaundomes muiža"

2013.10.24.Dagdas novads, Ezernieku pagasts 0149006 0016056

3520 Altāris 19.gs.Ip.MākslaValsts 
nozīmes

Bukmuižas katoļu baznīcā

Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Ezernieki 0183004 0056056

3525 Fasādes dekoratīvā apdare 19.gs.Ip.MākslaValsts 
nozīmes

Jaundomas muižas dzīv. ēkā

Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Ezernieki 0149006 0016056
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Aizsardz. 
Nr.

Vērtības

 grupa
Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta Pieminekļa 

datējums

Pieminekļa 

veids [*-
kustams piem.]

Kadastra 
apzīmējums

Individuālā 

aizsardzības zona 

apstiprināta

Pieminekļa 

teritorija 
apstiprināta

1083 Jurkovas senkapi (Turku 
kalns)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Jurkova 01400046056
01890046056

1084 Lieltirševas senkapi 
(Šauskalns)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Lielā 
Tiršova

00420096056
01100096056

1085 Lieltirševas viduslaiku 
kapsēta (Kapu kalns)

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Lielā 
Tiršova

00400096056

1086 Piļoru senkapi I,IIArheoloģijaValsts 
nozīmes

pie Iļjina un Andžāna mājām

Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Piļori 00200036056
00210036056
01160036056
01180036056
01260036056

1087 Pontagu senkapi (Katoļu 
kapi)

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Dagdas novads, Ezernieku pagasts, Pontogi 00680056056

1154 Slobodas senkapi (Franču 
kapi)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

pie Dagdas pag. Slobodas

Dagdas novads, Konstantinovas pagasts
21620026076

1151 Bogdanu pilskalnsArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Konstantinovas pagasts, 
Bogdāni

21520056076

1152 Kubulnišķu senkapi II 
(Napoleona kapi)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Konstantinovas pagasts, 
Bogdāni

00360036076
00370036076
31320036076

1153 Kubulnišķu senkapi IArheoloģijaValsts 
nozīmes

 pie Utāna mājām

Dagdas novads, Konstantinovas pagasts, 
Kubuļniški

00270036076

1155 Saldu Piliņgore - pilskalns 
un senkapi

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Konstantinovas pagasts, Saldi
21520016067
02760016076
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Aizsardz. 
Nr.

Vērtības

 grupa
Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta Pieminekļa 

datējums

Pieminekļa 

veids [*-
kustams piem.]

Kadastra 
apzīmējums

Individuālā 

aizsardzības zona 

apstiprināta

Pieminekļa 

teritorija 
apstiprināta

1098 Mīsnīku pilskalns (Zamščina)ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Mīsnīkos

2011.05.16.Dagdas novads, Ķepovas pagasts 00050036080

1099 Posovas senkapi (Kapu 
kalniņš)

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

pie Liepājniekiem

Dagdas novads, Ķepovas pagasts, Posova 00260046080

1100 Vorzovas senkapiArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Ķepovas pagasts, Vorzova 00010056080

1192 Babrauščinas pilskalnsArheoloģijaValsts 
nozīmes

starp Babrauščinu un Špogevu

Dagdas novads, Svariņu pagasts 01070036090

1193 Borisovkas (Dobroščinas) 
senkapi (Kara, Franču kapi, 
Ostrovok)

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

starp Borisovku un Dobroščinu

Dagdas novads, Svariņu pagasts 00590016090
00600016090

1188 Muranišķu apmetne un 
senkapi (Cīmota)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

pie kapsētas

Dagdas novads, Svariņu pagasts, Muraniški 00500036090
00690036090

1189 Neikšānu senkapiArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Dagdas novads, Svariņu pagasts, Neikšāni 00210056090
00740056090
30860056090

1190 Reiņiku senkapiArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Svariņu pagasts, Reiniki

01960016090
03180016090

1191 Rubenaucu pilskalnsArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Svariņu pagasts, Rubinauci 00690066090

1194 Veizinišķu apmetneArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Dagdas novads, Svariņu pagasts, Veiziniški 00350036090

1073 Greivu apmetne I,IIArheoloģijaValsts 
nozīmes

pie Malabriciem

Dagdas novads, Šķaunes pagasts 01270016092
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Aizsardz. 
Nr.

Vērtības

 grupa
Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta Pieminekļa 

datējums

Pieminekļa 

veids [*-
kustams piem.]

Kadastra 
apzīmējums

Individuālā 

aizsardzības zona 

apstiprināta

Pieminekļa 

teritorija 
apstiprināta

1074 Poliščinas pilskalns 
(Gorodok)

ArheoloģijaValsts 
nozīmes

Poliščinā

Dagdas novads, Šķaunes pagasts 00990066092

1076 Rudņu senkapiArheoloģijaValsts 
nozīmes

starp Rudņu un Lanskiem

Dagdas novads, Šķaunes pagasts

20270036092

1072 Mazurovas viduslaiku 
apmetne un kapsēta

ArheoloģijaVietējās 
nozīmes

Dagdas novads, Šķaunes pagasts, Mazurova 00940046092

1075 Rubuļu pilskalnsArheoloģijaValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Šķaunes pagasts, Rubuļi 00890046092

3513 Altāris 19.gs.Ip.MākslaValsts 
nozīmes

Landskoronas katoļu baznīcā

Dagdas novads, Šķaunes pagasts, Šķaune 0004006 0016092

3517 Vitrāža 19.gs.IIp.MākslaValsts 
nozīmes

Landskoronas katoļu baznīcā

Dagdas novads, Šķaunes pagasts, Šķaune 0004006 0016092

6313 Landskoronas katoļu 
baznīca ar žogu un diviem 
zvanu torņiem

1828.ArhitektūraValsts 
nozīmes

Dagdas novads, Šķaunes pagasts, Šķaune 0004006 0016092
0004006 0026092
0004006 0036092
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3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu un priekšlikumu ievērošanu 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījumi Nosacījuma ievērošana 

1. Valsts vides 
dienests Daugavpils 

reģionālā vides 
pārvalde 

07.01.2016. 
Nr.2.5.-07/21 

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD Daugavpils RVP) sniedz 
informāciju un izvirza sekojošus nosacījumus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei: 
1) Teritorijas plānojuma grozījumiem jābūt izstrādātiem saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma, Noteikumu Nr.628 un MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr.240) prasībām. 

2) Teritorijas kartēs jāatzīmē publiskās ūdenstilpes, potenciālo pludmaļu ierīkošanas vietas un atpūtas 
vietas pie publiskajiem ūdeņiem. 

3) Nosakot prasības ūdeņu teritoriju plānošanai un izmantošanai, jāņem vērā, ka saskaņā ar Noteikumu 
Nr.240 70.p. prasībām, dabisko ūdenstilpju un ūdensteču akvatorijas teritoriju aizliegts samazināt, 
piemēram, veicot teritorijas uzbēršanu vai veidojot mākslīgas salas. 

4) Teritorijas kartēs saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām, jāprecizē un jāiezīmē vides un dabas 
resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās 
darbības aprobežojumus dotajā teritorijā atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām. 

5) Nepieciešams precizēt virszemes ūdensobjektu (upju, ezeru) aizsargjoslu platumus Dagdas novada 
apdzīvotās vietās (ciemu robežās). Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās jāparedz darbību 
aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. panta un 37. panta prasībām. 

6) Izstrādājot Teritorijas plānojuma grozījumus, tajos nepieciešams ietvert informāciju par novada 
teritorijā esošajiem artēziskajiem urbumiem un jāiekļauj sekojošas ziņas, urbumu saraksts, atrašanās 
vieta, īpašnieks, lietotājs, urbuma stāvoklis, aizsargjoslas, plānotā apsaimniekošana. Urbumi 
jāatspoguļo grafiskās daļas teritorijas kartēs. 

7) Jāņem vērā, ka ir apstiprināts jauns Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2016. - 
2021.g., kas raksturo esošo ūdens kvalitāti Dagdas novada teritorijā esošajos ezeros, upēs, slodzes, 
ietekmes, sniedz riska izvērtējumu un, ja ūdeņu kvalitāte nav laba vai pastāv risks, ka tā 
pasliktināsies, piedāvā iespējamos risinājumus, kurus būtu jāiekļauj, izstrādājot Teritorijas plānojuma 
grozījumus. 

8) Plānojot jaunu dzīvnieku novietņu izvietošanu, Teritorijas plānojuma grozījumos jāiekļauj prasības 
attiecībā uz minimālajiem attālumiem no dzīvojamās un publiskās apbūves līdz lauksaimniecības 
dzīvnieku turēšanas būvei saskaņā ar Noteikumu Nr.240 7.8. sadaļas prasībām. 

9) Jāņem vērā, ka spēkā stājušies MK 06.01.2015. noteikumi Nr.829 „Īpašās prasības piesārņojošo 
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” un MK 07.01.2015. noteikumi Nr.834 „Noteikumi par ūdens 
un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”, kas 
nosaka vides aizsardzības prasības dzīvnieku novietņu izvietošanai. 

10) Veicot teritorijas sadalīšanu pēc lietošanas mērķiem, iespējamo ražošanas uzņēmumu izvietošanu, 

 
 
1) Izpildīts. 
 
 
2) Izpildīts. 
 
3) Ņemts vērā. 
 
 
4) 5) Izpildīts daļēji. Aprobežojumus visa 
veida aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu 
likums. Pašvaldības saistošajos 
noteikumus nav nepieciešams pārrakstīt 
augstāka normatīvā akta prasības. 
 
6) Teritorijas plānojuma grozījumos tiek 
saglabāts Pielikums Centralizētās 
ūdensapgādes ūdens ņemšanas vietas un 
to aizsargjoslas. 
7) Ņemts vērā. 
 
 
 
 
8) Nosacījumos minētā prasība ir noteikta 
spēkā esošā Dagdas novada teritorijas 
plānojumā. 
9) Ņemts vērā. 
 
 
 
10) Nosacījumos minētā prasība ir 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījumi Nosacījuma ievērošana 

jāparedz vietās, kur būs vismazākā ietekme uz vidi un cilvēka veselību. Jānosaka pasākumi attiecībā 
uz notekūdeņu (tanī skaitā ražošanas, sadzīves, lietus notekūdeņu) no ražošanas teritorijām 
savākšanu, utilizēšanu. 

11) Teritorijas plānojuma grozījumos jāparedz pasākumi, lai nodrošinātu decentralizētās kanalizācijas 
sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto atkritumu savākšanu un utilizēšanu atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. Jāparedz riska samazināšanas pasākumi un ierobežojumi vietās, kur 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas var ietekmēt ūdeņus, aizsargājamās dabas teritorijas, 
aizsargjoslas utt. 

12) Izstrādājot Teritorijas plānojuma grozījumus, jāparedz teritorijas, kurām ir izstrādājami 
detālplānojumi, lokālplānojumi un jāatzīmē tās grafiskās daļas teritorijas kartēs. 

13) Teritorijas kartēs jāiezīmē piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (tanī skaitā bijušās un pašlaik 
rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves) atbilstoši MK 20.11.2001. noteikumu Nr.483 „Piesārņoto 
un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām, un jānosaka darbības 
aprobežojumi tajās. 

14) Teritorijas plānojuma grozījumos, jāiekļauj un teritorijas kartēs jāiezīmē esošās un ierīkot plānotās 
derīgo izrakteņu atradnes. Jāiekļauj izstrādātie karjeri, kuros nepieciešams veikt rekultivāciju, jāveic 
potenciālo rekultivējamo vietu uzkartēšana. 

15) Paredzot grozījumus Dagdas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, jāņem vērā, ka 
saskaņā ar MK noteikumu Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 11.p. prasībām, komersantiem, kuru 
saimnieciskās darbības rezultātā rodas būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (kas nav bīstami) 
ir jānodrošina, ka līdz 2020.gadam 70% (pēc svara) no kopējā kalendāra gadā radīto būvniecības un 
būvju nojaukšanas atkritumu daudzuma tiks atkārtoti izmantoti un pārstrādāti vai tiks veikta 
minētajos atkritumos esošo materiālu reģenerācija, tai skaitā tie tiks izmantoti izrakto tilpju 
aizpildīšanai vai inženiertehniskām vajadzībām ainavu veidošanā, un ar atkritumiem tiks aizstāti citi 
materiāli, kas nav uzskatāmi par atkritumiem. 

16) Izstrādājot Teritorijas plānojuma grozījumus, jāievēro likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma" un 
MK 13.01.2015. noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un 
akceptē paredzēto darbību” prasības. 

noteikta spēkā esošā Dagdas novada 
teritorijas plānojumā. Teritorijas 
plānojumā ir noteikts un attēlots 
funkcionālais zonējums.  
11) Nosacījumos minētā prasība ir 
noteikta spēkā esošā Dagdas novada 
teritorijas plānojumā. 
 
12) Konkrētas teritorijas grozījumos netiek 
noteiktas. Daļēji tas ir noteikts arī ar 
teritorijas attīstības plānošanu saistītos 
normatīvos aktos. 
13) Izpildīts. 
 
14) Izpildīts. Derīgo izrakteņu ieguves 
kārtību un rekultivācijas kārtību nosaka 
normatīvie akti. 
15) Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16) Pieņemts zināšanai. 

2. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Latgales reģionālā 
administrācija 
22.12.2015. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 51.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija 
noteikumu Nr.507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Dabas aizsardzības 
pārvalde sniedz informāciju, ka saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8. panta otro daļu pašreiz 
tiek veidoti 15 mikroliegumi Andzeļu (3 mikroliegumi), Andrupenes (9 mikroliegumi) un Ezernieku (1 

Pieņemts zināšanai un ņemts vērā, 
izstrādājot teritorijas plānojuma 
grozījumus. 
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p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījumi Nosacījuma ievērošana 

Nr. 4.8/120/2015-
N-E 

mikroliegums) pagastos Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 „Noteikumi par 
īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2. pielikumā 
iekļautajām īpaši aizsargājamām sugām. Informācija par mikroliegumiem būs pieejama dabas datu 
pārvaldes sistēmā “Ozols” (www.ozols.gov.lv) un Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, 
infrastruktūras un uzraudzības informācijas sistēmā – TAPIS.  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu” 53.punktu, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, jāievēro mikroliegumu izvietojumu 
un to aizsardzības un izmantošanas prasības. Atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma 7.panta 
nosacījumiem īpaši aizsargājamu biotopu un tiem raksturīgo sugu labvēlīgas aizsardzības statuss nedrīkst 
pasliktināties. 

3. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

07.01.2016. 
Nr. 06-05/56 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 51. un 56.punktu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
(Inspekcija) sagatavojusi tās rīcībā esošo informāciju par Dagdas novadā esošajiem kultūras pieminekļiem 
un sniedz nosacījumus un ieteikumus novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 
1. INFORMĀCIJA. 
1.1. Dagdas novadā atrodas 70 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras 
ministrija ar rīkojumu Nr.128. Novada teritorijā atrodas 55 arheoloģijas, 4 arhitektūras un 11 
mākslas pieminekļi (1.pielikumā – izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra).   

1.2. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 
pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 
− Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 
− MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu; 
− citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 

1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23.pantu un Aizsargjoslu likuma 8.pantu 
aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta 500 m 
un ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem pilsētās – 100 m, ja aizsardzības zona nav 
noteikta īpaši. 

1.4. Gadījumā, kad kultūras piemineklis atrodas tuvu pilsētu administratīvo teritoriju robežām (tā 
aizsardzības zona projicējas ārpus attiecīgās administratīvās teritorijas robežas), ārpus pilsētas 
teritorijas esoša kultūras pieminekļa aizsardzības zona ir 500 m attālumā no kultūras pieminekļa 
līdz pilsētas administratīvās teritorijas robežai, un pilsētas administratīvajā teritorijā tā projicējas 

 
 
 
 
 
1.1. Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
1.2. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
1.3. Ņemts vērā. 
 
 
 
1.4. Ņemts vērā. 
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tikai 100 m attālumā no kultūras pieminekļa. 
1.5. Ja kultūras piemineklis atrodas kāda cita kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, 

individuālā aizsardzības zona tiek noteikta – „nulle”. 
1.6. Nekustamiem mākslas pieminekļiem, kas atrodas ēkās ārpus kultūras pieminekļu teritorijas vai to 

aizsardzības zonas, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta pa ēkas vai ēkas daļas perimetru.  
1.7. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļos, to teritorijās un aizsardzības zonās drīkst veikt 

tikai ar Inspekcijas atļauju.   
2. NOSACĪJUMI. 
2.1. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā darbība, tajā 

skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un 
kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, 
reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma 
proporcijas u. tml.). Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, 
saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

2.2. Pašreiz spēkā esošā teritorijas plānojuma 2013. – 2014.gadam teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos precizējams 415.punkts, norādot, ka “arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav 
plānojama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa 
pārveidošanu saistīti darbi.”  

2.3. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un 
aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar 
katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

2.4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietverami nosacījumi: 
− kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai; 
− teritorijas izmantošanai kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā zemes gabalu 

dalīšanai – apvienošanai, būtiskiem kultūrvēsturiskās ainavas pārveidojumiem, 
nepazeminot pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību; 

− kultūrvēsturiski vērtīgu objektu un teritoriju, ainavu aizsardzībai un pārvaldībai. 
2.5.    2014.gadā LU Latvijas vēstures institūta darbinieki ir precizējuši divdesmit trīs (23) Dagdas novadā 

esošu valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu teritorijas. Gatavojot Dagdas novada teritorijas 
plānojuma Grafiskās daļas materiālus, šo arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietas atzīmējamas 
atbilstoši LU Latvijas vēstures institūta iesniegtajam pārskatam „Materiāli valsts nozīmes 
arheoloģisko pieminekļu teritoriju digitalizācijai Dagdas novadā”, kura viens eksemplārs iesniegts 
Dagdas novada pašvaldībai. Informējam, ka Inspekcijā ir sagatavotas astoņpadsmit (18) Dagdas 
novadā esošu arheoloģisko pieminekļu teritorijas. Gadījumā, ja minētais kartogrāfiskais materiāls 

 
1.5. Ņemts vērā. 
 
1.6. Ņemts vērā. 

 
1.7. Pieņemts zināšanai. 

 

2.1. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
2.2. Precizēts. 
 
 
 
2.3. Izpildīts. 
 
 
2.4. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
2.5. Ņemts vērā. 
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jums nav nosūtīts, tad lūdzam vērsties Arheoloģijas un vēstures daļā (arheologija@mantojums.lv).  
2.6.   Ņemot vērā, ka Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un pieminekļu 

teritoriju un to aizsargjoslu precizēšana, arī pēc novada teritorijas plānojuma grozījumu 
apstiprināšanas iespējamas pieminekļu teritoriju un aizsargjoslu izmaiņas, tādēļ teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos precizēt 411.puntu šādā redakcijā: “Pēc valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var mainīties valsts aizsargājamā 
kultūras pieminekļa robežas un aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav 
uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.” 

3.         IETEIKUMI. 
3.1.   Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem ieteicams izstrādāt individuālas 

aizsardzības zonas, ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisku uztveri un 
iespējamās vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta aizsardzības zona ap 
pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa 
aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. Individuālās aizsardzības zonas izstrādājamas atbilstoši MK 
19.07.2003. noteikumiem Nr.392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas 
metodika. 

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt 
kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās 
vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā. Plānojot novada nozīmes kultūrvēsturisku teritoriju un objektu piemērotu izmantošanu, 
paredzēt tos iesaistīt novada teritorijas kultūras mantojuma potenciāla papildināšanā un 
pilnveidošanā. Šādu objektu un teritoriju aizsardzība un pārvaldība regulējama pašvaldības līmenī. 

3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu novada teritorijā iesakām konsultēties Latgales 
reģionālajā nodaļā (tālr.64625159), bet jautājumos par kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanu 
– Inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļā un Arhitektūras daļā (tālr.67229272). 

Pielikumā: Dagdas novada nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, izraksts no valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu saraksta. 

 
2.6. Precizēts. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Ņemts vērā, izstrādātas divu valsts 
aizsardzības arheoloģijas pieminekļu 
individuālās aizsardzības zonas. 
 
 
 
 
3.2. Izpildīts, spēkā esošajā Dagdas novada 
teritorijas plānojumā. 
 
 
 
 
3.3. Pieņemts zināšanai. 
 

4. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” 

Latgales reģiona 
Dagdas nodaļa 

19.01.2016. 
Nr.4.6.5 - 16 

 

Dagdas novada pašvaldības ir pieņēmusi lēmumu par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013. -
2024.gadam grozījumu izstrādes procesa uzsākšanu. Grozījumu saturs galvenokārt skars kultūras 
pieminekļu aizsargzonu izmaiņas (tiks izstrādātas kultūras pieminekļiem individuālās aizsargjoslas), 
novērsīs plānojuma grafiskās daļas neprecizitātes. Saistībā ar transporta infrastruktūru, grozījumi nav 
plānoti. 
Izejot no augstākminētā, VAS “Latvijas Valsts ceļi” neizvirza papildus nosacījumus Dagdas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei, kas tika noteikti mūsu 10.03.2011. izej. Nr.4.6.5.-23, 
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izņemot sekojošo: nosacījumu 6.p. izteikt jaunā redakcijā: 
6) dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu 
nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 
“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības. 
Vienlaicīgi ņemt vērā, ka ar 2014.gada 29.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.396 “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu Dagdas novadā nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā” Dagdas novada 
pašvaldībai ir nodoti atsevišķu valsts autoceļu posmi: 

- P55 Rēzekne – Dagda, posms no km 57,395 - 57,557 (kopgarums 0,162 km); 
- P60 Dagda – Aglona, posms no km 1,110 – 1,300 (kopgarums 0,190 km); 
- V619 Dagda – Pauļukalns, posms no km 0,000 – 0,412 (kopgarums 0,412 km), 

līdz ar ko, ir jāveic atbilstoši labojumi Teritorijas plānojuma sadaļā “Transporta infrastruktūras” attiecībā 
uz valsts reģionālo un vietējo autoceļu kopgarumiem un 3.tabulā ar valsts vietējo autoceļu uzskatījumu. 
Vienlaicīgi jāveic attiecīgi labojumi pašvaldības ceļu (ielu) sadaļā. 
Nepieciešamības gadījumā VAS “Latvijas Valsts ceļi” rīcībā esošie grafiskie un teksta dati saņemami VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” Īpašumu uzskaites daļā (adrese: Baumaņu Kārļa laukums 1, Limbaži, LV-4001, 
tālrunis: 64023954; fakss: 64022683).    

 
Ņemts vērā.  
 
 
 
Ņemts vērā. 
 
 
 

5. AS 
„Augstsprieguma 

tīkls” 
11.12.2015. 

Nr.50SA10-08-2376 

Sakarā ar Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) sniegto informāciju par uzsākto 
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu projekta sagatavošanu informējam, ka 
novada teritoriju šķērso akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” valdījumā esošas publiskas 
infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV elektrolīnijas. Dagdas pagastā, „Enerģētiķi”, Ozoliņi 
atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija „Dagda” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6054 
001 0212). 
Izstrādājot plānojumu ievērot „Aizsargjoslu likuma” (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, MK noteikumu Nr.982 
„Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (2006.g.), Latvijas būvnormatīva 
LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju 
būvniecības noteikumu prasības un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut nosacījumus 
par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 
1) Lokālplānojumu, detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV 

elektrolīniju aizsargjoslās, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 
elektrolīniju šķērsojumos, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīnijas 
aizsargjoslas, bet iespējama aizsargjoslu pārklāšanās, iekļaut prasību par nosacījumu vai tehnisko 
noteikumu saņemšanu un projektu saskaņošanu ar AS „Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86, 
LV 1073. 

Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Izpildīts. 
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2) Plānojot ielu, ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai 
šķērsojumos ar 110kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos savstarpējos 
horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 „Inženiertīklu 
izvietojums”, Aizsargjoslu likuma 45.pantā, MK apstiprinātajos noteikumos Nr.982 „Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” un citu inženierkomunikāciju 
būvnormatīvos. 

3) Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV elektrolīniju malējiem 
vadiem jāizstrādā un jāsaskaņo ar AS „Augstsprieguma tīkls” darbu veikšanas projekts. 

4) Plānojot būvniecību 110kV elektrolīniju tuvumā, ēkas, būves un paralēli novietotas ielas, ceļus 
paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām. 

5) Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to paredzēt tālāk 
par 30 metriem no 110kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas. 

6) 110kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās. 
Plānojuma grafiskajā daļā attēlot 110kV elektrolīnijas un to aizsargjoslas. Apakšstaciju teritoriju noteikt kā 
tehniskās apbūves teritoriju un atbilstoši apzīmēt grafiskajās daļās. 
Lūdzam, turpmāk, vēstules par nosacījumu, atzinumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu plānošanas 
dokumentu un būvprojektu sagatavošanai adresēt akciju sabiedrībai „Augstsprieguma tīkls” Dārzciema 
ielā 86, Rīgā, LV-1073, kā arī iekļaut mūsu organizāciju pašvaldības normatīvajos aktos, kā institūciju, no 
kuras saņemami tehniskie noteikumi un nosacījumi projektēšanai. 
Paskaidrojam, ka 330kV un 110kV elektrolīnijas un apakšstacijas/sadales punktus, kurus līdz 2014.gada 
31.decembrim apkalpoja AS „Latvijas elektriskie tīkli”, turpmāk, saskaņā ar līgumu starp AS „Latvijas 
elektriskie tīkli” un AS „Augstsprieguma tīkls”, pārvalda, apkalpo un ekspluatē uzņēmums AS 
„Augstsprieguma tīkls”. Iepriekš minētie objekti ir AS „Latvijas elektriskie tīkli” īpašums. 

2) Izpildīts. 
 
 
 
 
 
3) Izpildīts. 
 
4) Izpildīts. 
 
5) Izpildīts. 
 
6) Izpildīts. 
Izpildīts. 
 
Pieņemts zināšanai. 

6. Latgales plānošanas 
reģions 

16.12.2015. 
Nr.2-4.3/505 

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.panta 4.daļu, vietēja līmeņa attīstības plānošanas 
dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. 
Tā kā Latgales plānošanas reģiona rīcībā nav plašākas informācijas par Dagdas novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes mērķi, aicinām ievērot Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā 
iestrādātās prasības un nostādnes novadu teritorijas plānojumiem attiecībā uz paredzēto grozījumu 
teritoriju. 
Papildus Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumam, aicinām ņemt vērā arī Latgales stratēģijā 
2030 noteikto ilgtermiņa redzējumu reģiona attīstībai. 

Ņemts vērā, izstrādājot Dagdas novada 
Teritorijas plānojuma grozījumus. 

7. Latvijas 
Ģeotelpiskās 
informācijas 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - LĢIA) sniedz nosacījumus: 
1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama 

teritorijas plānojumu grafiskās daļas izstrādei: 
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aģentūra 
22.01.2016. 
Nr.50/1.1-

14.2/1128a 

1.1. atbilstoši Dagdas novada domes apstiprinātā Darba uzdevuma saturam un Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem" (turpmāk - Noteikumi) 7.punkta prasībām, teritorijas plānojumus jāizstrādā uz 
aktuālākās pieejamās LĢIA uzturētās topogrāfiskās kartes pamatnes. Kā palīgmateriālu var izmantot 
pieejamo LĢIA uzturēto ortofotokarti. 

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, Dagdas novada 
teritorijai ir pieejama 2012. un 2014.gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, kas tiks nodota 
pašvaldības rīcībā pamatojoties uz 2016.gada 12.janvāra pieteikumu un 2014.gadā sagatavota 
ortofotokarte, kas nodota Dagdas novada pašvaldības rīcībā atbilstoši 2014.gada 9.decembrī noslēgtajam 
ģeotelpisko datu licences līgumam (LĢIA reģ.Nr,167/p-2014). 
1.2. atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam 

jānodrošina, institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un 
saskaņojot tās ar LĢIA. 

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

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, 
tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās daļas 
izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde 
uz datu turētāju, kura dati izmantoti. 
3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas noteikumi" IV.daļas 29.punktā un V.daļas 40. un 41.1.punktā teritorijas 
plānojumā jāiekļauj informācija par valsts un vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem: 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot un teksta daļā uzskaitīt visus plānojuma teritorijā esošos 
valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. 
Ja aizsargjoslas nevar attēlot plānojuma grafiskajā daļā (aizsargjoslas 50 un 5m), tad tās neattēlo. Teksta 
daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti - "Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts" un "Vietējā 
ģeodēziskā tīkla punktu saraksts". Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas. 
Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla 
klasifikators" un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un 
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi" 25.punkts. 

1.1. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Ņemts vērā. 
 
 
2. Izpildīts. 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
3. Teritorijas plānojuma grozījumu 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos iekļauts 14.pielikums ar valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu. 
Ņemot vērā, to, ka nav veikta vietējā 
ģeodēziskā tīkla punktu inventarizācija šie 
dati teritorijas plānojumā nav iekļauti.  
Teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskā 
daļā attēloti valsts ģeodēziskā tīkla punkti. 
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Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā 
informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, 
lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes 
adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv vai LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā 
Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze. 
Informējam, ka Dagdas novada teritorijā ir 32 valsts ģeodēziskā tīkla punkti, no kuriem 20 punkti ir 
nivelēšanas tīkla 1.klases punkti, 2 punkti ir nivelēšanas 2.klases tīkla punkti, 8 punkti ir globālās 
pozicionēšanas 2.klases tīkla punkti, 1 punkts ir gravimetrijas 2.klases tīkla punkts un viena LatPos bāzes 
stacija. 
Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par 
vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA 
pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: http://map.lgia.gov.lv/.) 
Ģeodēzisko punktu sarakstos adresē norādīt arī pagastu, kurā atrodas punkts. 
4. Teritorijas plānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā 

minēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem 
punktiem ir jāievēro aizsargjoslas. 

5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālplānojuma teksta daļā jānorāda, ka, veicot 
plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, 
inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko 
darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA 
- par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā 
tīkla punktu aizsargjoslā. 

Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai, renovējot būvi, 
ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas 
zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami. 
6.  Teritorijas plānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Izpildīts. 
 
 
5. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Izpildīts. 
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4. ZIŅOJUMS PAR IESNIEGUMIEM, KAS SAŅEMTI LĪDZ TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCJAS PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma 
iesniedzējs Iesniegtā priekšlikuma būtība Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav 

ņemts vērā 

Atbildēts 
(pašvaldības 

vēstules 
datums; Nr.) 

1. 12.08.2016. 
Nr.7-

1/816/621 

Ludmila 
Grebņova 

Lūdzu izskatīt iespēju iekļaut Dagdas novada teritorijas plānojumā 
nosacījumus par žogu caurredzamību starp kaimiņu īpašumiem un ceļa pusē 
50% apmērā un žogu augstumu starp kaimiņu īpašumiem 1,60 m. 

Priekšlikums daļēji tiek ņemts vērā, izstrādājot 
Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumus. 
Teritorijas plānojuma grozījumos žogu augstums 
tiek saglabāts 1,50 m. Skatīt teritorijas plānojuma 
sējumu Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi 3.3.12. Žogi, prettrokšņa sienas. 

10.01.2017. 
Nr.7-1/17/23 
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5. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI 

 
− Vides pārraudzības valsts biroja elektroniski parakstīts Lēmums Nr.12 „Par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” 
 

− Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule 30.08.2016. Nr.05-01/2753 „Par 
Niperu senkapu un Dagdas pilskalna (Zamoka) ar senpilsētu individuālo aizsardzības zonu 
projektu” 
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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
Rīgā 

 
Datums skatāms laika zīmogā 

Lēmums Nr.12 
 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
nepiemērošanu 

 
Adresāts: 
 
Dagdas novada pašvaldība, adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674,  
e-pasts: dome@dagda.lv. 
 
Plānošanas dokumenta nosaukums: 
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi (turpmāk arī Teritorijas 
plānojuma grozījumi). 
 
Izvērtētā dokumentācija: 
Dagdas novada pašvaldības (turpmāk arī Pašvaldība) 2016.gada 19.februāra vēstule Nr.7-
1/16/146 (turpmāk arī Pašvaldības vēstule) un tai pievienotais iesniegums „Par plānošanas 
dokumenta Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādes 
uzsākšanu” (turpmāk arī Iesniegums), Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 19.novembra 
lēmums (prot. Nr.15, 10.§) „Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
grozījumu izstrādes uzsākšanu” ar Darba uzdevumu “Dagdas novada teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes darba uzdevums”, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides 
pārvaldes 2016.gada 7.janvāra vēstule Nr.2.5.-07/21 “Par nosacījumiem Dagdas novada 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei”, Veselības inspekcijas 2016.gada 10.februāra vēstule 
Nr.14-1/1947/1080 “Par konsultāciju sniegšanu par Dagdas novada teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādi un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu” un Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. 4.8/120/2015-
N-E “Par nosacījumiem teritorijas plānojumam”. 
 
Pašvaldības viedoklis: 
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumiem nav nepieciešams veikt 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk arī Stratēģiskais novērtējums), jo 
Stratēģiskais novērtējums veikts Dagdas novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.gadam, 
vienlaicīgi norādot, ka ar plānošanas dokumenta īstenošanu nav paredzami grozījumi ar būtisku 
negatīvu ietekmi uz vidi un netiek plānotas jaunas likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. 
un 2.pielikumā paredzētās darbības.  
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Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 
1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk arī Likums) 23.1panta (1) daļa paredz, 

ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo likumu var būt 
būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), 
tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojs, - turpmāk 
arī Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs 
konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā 
pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai 
iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23.3panta 1)punkts noteic, ka 
Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir 
nepieciešams Stratēģiskais novērtējums. 

2. 2016.gada 23.februārī Vides pārraudzības valsts birojā saņemta Pašvaldības vēstule un 
Iesniegums, ar kuru Pašvaldība informē, ka novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde 
uzsākta, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 19.novembra lēmumu (prot. 
Nr.15, 10.§) „Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu” ar Darba uzdevumu “Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes darba uzdevums”. Atbilstoši Iesniegumam un Darba uzdevumam: 

2.1. Teritorijas plānojuma grozījumu ietvarā ir paredzēts izvērtēt Latvijas Republikas 
normatīvo aktu izmaiņas un precizēt teritoriju izmantošanas veidu klasifikāciju un 
teritoriju plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem 
Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī 
veikt divu valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības 
zonu) projekta izstrādi; 

2.2. Dagdas novada Teritorijas plānojuma grozījumi tiks izstrādāti saskaņā ar Dagdas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Dagdas novada attīstības programmu 
2013. -2019.gadam un Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kam 
veikts Stratēģiskais novērtējums; 

2.3. esošā Teritorijas plānojuma funkcionālais zonējums izstrādāts tā, lai pēc iespējas 
samazinātu ietekmes uz vidi un saglabātu esošo vides stāvokli, kā arī novada teritorijas 
attīstība ir balstīta uz normatīvo aktu prasībām; 

2.4. veicot Teritorijas plānojuma grozījumus, netiks paredzētas jaunas darbības, kas varētu 
radīt būtiskas vides problēmas vai vides kvalitātes pasliktināšanos, vides kvalitātes 
saglabāšana tiks noteikta kā vērtīgs resurss, kurš jāapsaimnieko un jāizmanto ilgtspējīgi, 
racionāli izmantojot kultūras un dabas mantojumu; 

2.5. saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Dagdas novadā atrodas 
Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas: 1) daļa no Rāznas 
nacionālā parka teritorijas, kura aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka Rāznas 
nacionālā parka likums un 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.447 
„Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
teritorijai izstrādāts Dabas aizsardzības plāns un Ainavu ekoloģiskais plāns; 2) dabas 
liegumi „Asūnes ezeri” un „Ojatu ezers”, kuru aizsardzības un izmantošanas kārtību 
reglamentē likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 
2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Saskaņā ar Iesniegumā norādīto Teritorijas 
plānojuma grozījumos nav paredzētas darbības, kas būtu pretrunā ar īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas prioritātēm, ilgtermiņa un īstermiņa 
attīstības mērķiem, līdz ar to netiks radīta papildus slodze uz Natura 2000 teritorijām; 
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2.6. ar Teritorijas plānojuma grozījumiem nav plānotas izmaiņas, kas paredzētu jaunas 
darbības, kas atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā 
paredzētām darbībām.  

3. Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 19.novembra lēmuma (prot. Nr.15, 10.§) „Par 
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” 
Darba uzdevumā “Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba 
uzdevums” ietverts Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevums, saskaņā ar 
kuru plānošanas dokumenta izstrādei nepieciešams saņemt no Valsts vides dienesta 
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk Daugavpils RVP), Dabas aizsardzības 
pārvaldes, Veselības inspekcijas u.c. institūcijām nosacījumus par Teritorijas plānojuma 
grozījumu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamību. Pašvaldības Iesniegumam pievienoti: 
3.1. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 7.janvāra vēstule 

Nr.2.5.-07/21 “Par nosacījumiem Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādei”, kurā sniegti nosacījumi Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, neizvirzot 
prasību plānošanas dokumentam veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru. Daugavpils RVP Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai izvirzījusi 
nosacījumus saistībā ar nepieciešamību Teritoriju plānojuma grozījumos: 

3.1.1. aktualizēt informāciju par Dagdas novada teritorijas ūdenstecēm un ūdenstilpnēm 
un to aizsargjoslām, potenciālajām pludmaļu un atpūtas vietām; 

3.1.2. aktualizēt informāciju par ūdens ņemšanas vietām, to sanitārās aizsardzības 
zonām, ierobežojumiem un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem; 

3.1.3. paredzēt pasākumus, kas nodrošinātu decentralizēto kanalizācijas sistēmās 
savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto atkritumu savākšanu un utilizēšanu atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām; 

3.1.4. paredzēt teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi un lokālplānojumi; 
3.1.5. aktualizēt informāciju par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām, derīgo 

izrakteņu teritorijām, kā arī potenciāli rekultivējamām vietām, nosakot nosacījumus 
attiecībā uz minēto teritoriju tālākas izmantošanas ierobežojumiem; 

3.1.6. paredzēt vides aizsardzības prasībām atbilstošo normatīvo aktu ievērošanu 
plānošanas dokumenta izstrādē. 

3.2. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas 2015.gada 
22.decembra vēstule Nr. 4.8/120/2015-N-E “Par nosacījumiem teritorijas 
plānojumam”, kurā norādīts, ka saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta 
otro daļu novadā pašreiz tiek veidoti 15 mikroliegumi Ministru kabineta 2000.gada 
14.novembra noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti 
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2.pielikumā iekļautajām īpaši 
aizsargājamām sugām, kas jāņem vērā, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojuma 
grozījumus. Dabas aizsardzības pārvalde neizvirza prasību plānošanas dokumentam 
veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.  

3.3. Veselības inspekcijas 2016.gada 10.februāra vēstule Nr.14-1/1947/1080 “Par 
konsultāciju sniegšanu par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi un 
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu”, kurā sniegts skaidrojums, ka plānošanas 
dokumenta izstrādei iesniegtā informācija nesatur konkrētas ziņas par plānotajām 
izmaiņām, līdz ar to Veselības inspekcija nevar sagatavot pilnvērtīgu konsultatīvo 
dokumentu.  
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4. Novērtējis ar Pašvaldības Iesniegumu sniegto informāciju, kā arī vadoties no Likuma 23.2 

pantā noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka Teritorijas plānojuma grozījumi 
(aktualizācija) atbilst plānošanas dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums nav 
nepieciešams:  
4.1. Likuma 4.panta (5)daļa nosaka tos plānošanas dokumentus, kam Stratēģisko 

novērtējumu citu starpā neveic pie nosacījuma, ka šo dokumentu īstenošana būtiski 
neietekmē vidi. Teritorijas plānojuma grozījumi (aktualizācija) ir plānošanas dokuments, 
ko apstiprina vietējā pašvaldība un tā realizācija var notikt atbilstoši spēkā esošajiem 
pašvaldības plānošanas dokumentiem. Atbilstoši Biroja rīcībā esošai informācijai 
Dagdas novadam ir izstrādāta Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam, Dagdas novada attīstības programma 2013. -2019.gadam un Dagdas 
novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, kam veikta stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra. Tā kā paredzamās izmaiņas plānotas, nosakot jaunu teritoriju 
izmantošanas veidu klasifikāciju saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, neparedzot 
tādas darbības, kas būtiski ietekmētu vides kvalitāti, kā arī, vadoties no Likuma 23.2 

panta kritērijiem, ne apjoma ne citu parametru rezultātā iespējamās ietekmes kopumā 
neliecina par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. Vienlaicīgi Birojs informē, ka 
Teritorijas plānojuma grozījumi jāizstrādā ņemot vērā aktuālos normatīvos aktus, t.sk. 
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumus Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas stājušies spēkā ar 2015.gada 1.maiju. 

4.2. Pašvaldība norādījusi, ka Teritorijas plānojuma grozījumi nav saistīti ar Likuma 1. 
un/vai 2.pielikumā minētām darbībām. Gadījumā, ja turpmākajā plānošanas dokumenta 
izstrādes gaitā tomēr tiek konstatēts, ka plānošanas dokumentā plānotās darbības var būt 
saistītas ar Likuma 1.un/vai 2.pielikuma darbību īstenošanu, Dagdas novada pašvaldībai 
jākonsultējas ar Daugavpils RVP par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību un nepieciešamības gadījumā materiāli jānosūta Birojam pieņemtā 
lēmuma pārskatīšanai;  

4.3. Plānošanas dokumenta grozījumi būtiski neietekmēs vidi pie nosacījuma, ka, izstrādājot 
Teritorijas plānojuma grozījumus, tiks ievērotas Darba uzdevumā izvirzītās prasības un 
iepriekš minēto institūciju nosacījumi, kā arī spēkā esošie normatīvie akti; 

4.4. Teritorijas plānojuma grozījumi nav saistāmi ar būtisku vai negatīvu ietekmi uz īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. Natura 2000 teritorijām, kā arī plānotās izmaiņas 
nav saistāmas ar ietekmi uz Eiropas un Latvijas nozīmes aizsargājamiem biotopiem, 
sugām un to dzīvotnēm, ievērtējot institūciju sniegto informāciju; 

4.5. plānošanas dokumentam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nebūtu 
lietderīga, ņemot vērā iepriekš minētos Biroja secinājumus, to nepieprasa spēkā esošie 
normatīvie akti un tās nepieciešamība neizriet no Likuma 23.2panta stratēģiskā 
novērtējuma nepieciešamības kritēriju noteiktajiem nosacījumiem. 

5. Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un iesniegto informāciju saskaņā ar 
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā minētajiem kritērijiem, secina, ka 
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu īstenošanai nav 
paredzama būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi. 

 
Piemērotās tiesību normas: 

 
• Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.2pants, 23.3pants, 23.5 pants;  
• Rāznas nacionālā parka likums; 
• Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
• Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
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• Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts; 

• Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.447 „Rāznas nacionālā parka 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

• Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

• Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārējie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;  

• Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

 
Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā Biroja lēmumā ietverto 

faktisko un tiesisko apstākļu izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, likuma „Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” 23.2pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības 
apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav 
paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi, tādejādi plānošanas dokuments attiecas uz likuma 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, 
kuriem stratēģisko novērtējumu neveic. 
 
Lēmums: 

• Nepiemērot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Dagdas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumiem.  

 
 
 Biroja direktors  (paraksts*)     A.Lukšēvics 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
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        II  TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS  

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA  

 
 

1. LĒMUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS NODOŠANU 
PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

 

− Dagdas novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmums (domes sēdes protokols Nr.13, 
6.§) „Par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai” 
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2. PAZIŅOJUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS PUBLISKO 

APSPRIEŠANU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM 

 
 

Par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu:  

− Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv 
 

− Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” (2016.gada 
1.decembris)  
 

− Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 
 

− izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv 
 
 
 

Par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi: 

− Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv (27.12.2016.) 

 

 

Par 2017.gada 4.janvārī notikušo publiskās apspriešanas sanāksmi:  

− Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv (06.01.2017.) 
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Dagdas Novada Ziņas 3
no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldei pirms izsoles. Izsolāmā manta 
apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr.29192507. Izsole 
notiks 2016.gada 12.decembrī plkst.14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepa-
zīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, 
darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.  

        Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums 
„Ziedlauki”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,1665 ha un divām 
ēkām ar 1279,9 m2 kopējo platību. Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 2560,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdes-
mit euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms 
izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, 
mob.tālr.29192507.Izsole notiks 2016.gada 29.decembrī plkst.15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Da-
gdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, 
Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507. 

Paziņojums par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

1. Pašvaldības domes lēmums par Teritorijas plānojuma 
grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai:
Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2016.gada 17.no-
vembra sēdes lēmumu (prot.Nr.13, 6.§) „Par Dagdas no-
vada Teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskai 
apspriešanai” Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam grozījumu 1.redakcija tiek nodota publiskai 
apspriešanai.
2. Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publis-
kās apspriešanas termiņš:
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 01.12.2016. līdz 
06.01.2017.
3. Vieta, kur publiskās apspriešanas laikā var iepazīties 
ar Teritorijas plānojuma 1.redakciju:
Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas materiā-
liem var iepazīties Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas 
portālā ĢeoLatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis3 vai Dag-
das novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv sadaļā 

Pašvaldība/Plānošanas dokumenti, kā arī izdrukātā veidā 
apskatīt Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, 
Dagdas novadā, darba dienās pašvaldības darba laikā.
4. Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises vieta un 
laiks:
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 4.jan-
vārī, plkst. 15.00 Dagdas Tautas namā, Alejas ielā 29, Dag-
dā, Dagdas novadā.
5. Rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta:
Rakstiskus priekšlikumus par izstrādāto Teritorijas plānoju-
ma grozījumu 1.redakciju var iesniegt līdz 04.01.2017.:
• Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas 
novadā, pašvaldības darba laikā; 
• pagastu pārvaldēs pašvaldības darba laikā; 
• nosūtīt elektroniski e-pastu: dome@dagda.lv;
• sūtīt pa pastu uz adresi: Dagdas novada pašvaldība, Ale-
jas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.

Bāriņtiesas un 
Tautsaimniecības nodaļas 
speciālisti pārvācās uz 

jaunām telpām
Bāriņtiesa turpmāk pieņems apmeklētājus 

citās telpās. Adrese paliek iepriekšējā – Dau-
gavpils iela 8, Dagda, taču klienti tiks apkalpo-
ti plašākās telpās ēkas kreisajā spārnā (kabi-
netā, kur iepriekš darbojās Valsts ieņēmumu 
dienests). 

Ar Bāriņtiesu var sazināties pa tel. 656 81713, 
mob.tel. 266 97787 un 291 30407, e-pasts: barin-
tiesa@dagda.lv.

Tautsaimniecības nodaļas speciālisti, zivsaim-
niecības vadītājs, ceļu meistars un vides inženieris, 
turpmāk strādās Skolas ielā 6, 2.stāvā (Tūrisma in-
formācijas centra ēkā). 

Ar speciālistiem varat sazināties:
• vides inženieris – tel. 656 81727, mob.tel. 256 
28885;
• ceļu meistars – tel. 656 81727, mob.tel. 286 
00305;
• zivsaimniecības vadītājs – tel. 656 81727, mob.
tel. 283 29287.

Atskats uz pašvaldības konkursā 
“Sabiedrība ar dvēseli 2016” paveikto

Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltītajā 
pasākumā Dagdā, 18.novembrī, iedzīvotāju grupām, kuras 
realizēja “Sabiedrība ar dvēseli 2016” konkursa projektus, tika 
pasniegtas Dagdas novada pašvaldības Pateicības par veik-
smīgu projekta realizāciju. 

Kā labāko šī gada projektu vērtēšanas komisija atzīmēja iedzīvo-
tāju grupas “Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata iedzīvotāji” pro-
jektu “Kapličas atjaunošana Muižnieku kapos, Šķaunes pagastā, 
Dagdas novadā” un apbalvoja to ar 70 EUR naudas balvu.

Šī gada konkursa rezultātā novads un tā iedzīvotāji ieguva atjau-
notus vai izveidotus no jauna: piecus bērnu rotaļām piemērotus 
laukumus, trīs labiekārtotus daudzdzīvokļu namu pagalmus, divus 
atpūtas laukumus un vienu kapliču, par ko jāsaka paldies čakla-
jiem projektu grupu dalībniekiem.

Ar plašāku informāciju par realizētajiem “Sabiedrība ar dvēseli 
2016” projektiem var iepazīties novada mājas lapā www.dagda.
lv sadaļā Projekti > Pašvaldības projekti > Sabiedrība ar dvēseli 
2016.

Artjoms Gekišs
Dagdas novada pašvaldības projektu koordinators
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PAZIŅOJUMS LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ www.geolatvija.lv 
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3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SANĀKSME 2017.GADA 4.JANVĀRĪ  

 
 

1) Sanāksmes protokols 
 

2) Sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 
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4. ZIŅOJUMS PAR IESNIEGUMIEM, KAS SAŅEMTI TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCJAS PUBLISKĀS  
APSPRIEŠANAS LAIKĀ NO 01.12.2016. LĪDZ 06.01.2017. 

 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikums 
saņemts  
(datums) 

Priekšlikuma 
iesniedzējs Iesniegtā priekšlikuma būtība Pamatojums, ja priekšlikums 

ņemts vērā vai nav ņemts vērā 

Atbildēts 
(pašvaldības 

vēstules 
datums; Nr.) 

1. Ināra Tukiša 
04.01.2017. 

Nr.7-1/17/10 

Ināra Tukiša Saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam visa Dagdas novada teritorija 
(ieskaitot Dagdas pilsētu) atbilst lauku teritorijas definīcijai: par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa 
Latvijas teritorija izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas ar 
iedzīvotāju skaitu virs 5 000. 
Dagdas pilsētā uz 01.01.2016. iedzīvotāju skaits sastāda tikai 2 178 iedzīvotāji, līdz ar to arī Dagdas 
pilsētā ir pieejams ELFLA finansējums mazo lauku saimniecību attīstībai un ieguldījumiem 
materiālajos aktīvos, piesaistot ievērojamus līdzekļus saimniecību attīstībai un sakārtošanai t.sk. 
vides stāvokļa uzlabošanai un atbilstības nodrošināšanai normatīvo aktu prasībām (veicot 
būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu utt.). 
Manā īpašumā ir ~ 10 ha LIZ zemes Dagdas pilsētā, kas robežojas ar Dagdas pagastu. 2016.gadā 
esmu realizējusi projektu mazo lauku saimniecību attīstībai piena lopkopības nozarē ar reģistrētu 
dzīvnieku novietni Kalnu ielā 5A, Dagdā (Dzs), uzņemoties 4 gadu saistības turpināt saimniecisko 
darbību. 2016.gada decembrī esmu iesniegusi projektu LAD "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 
kas paredz esošo saimniecības ēku pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu. 
Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.3.10. nodaļas "Būves dzīvniekiem" 
107.2 punktu pilsētā un visos novada 15 ciemos " ... jaunas lauksaimniecības dzīvniekiem 
paredzētas būves nedrīkst ierīkot Jauktas centra apbūves teritorijā (JC), Publiskās apbūves 
teritorijā (P) un dzīvojamās apbūves teritorijās (DzS, DzM)". Savukārt 3.3.20. nodaļas 144. un 145. 
punkts nosaka, ka arī atjaunojot, pārbūvējot un ekspluatējot esošās ēkas un būves t.sk. dzīvnieku 
novietnes jāievēro atbilstošie attiecīgās funkcionālās zonas noteikumi, nepalielinot neatbilstību 
Apbūves noteikumiem. 
Pamatojoties uz augstāk minēto Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
redakciju. Dagdas pilsētā un visos novada 15 ciemos tiek liegta iespēja realizēt LAD projektus 
piesaistot ELFLA finansējumu esošo lauku saimniecību attīstībai, ja reģistrētā dzīvnieku novietne 
un saimniecības ēkas atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). 
Pamatojoties uz augstāk minēto lūdzu rast risinājumu, lai neaizkavētu papildus finansējuma 
piesaisti lauku saimniecību un novada attīstībai kopumā, nosakot papildus kritērijus dzīvnieku 
novietņu būvniecībai, esošo novietņu pārbūvei (piemēram, min. attālums līdz kaimiņiem, 
saskaņojums ar kaimiņiem, dzīvnieku vienību ierobežojums - līdz 10 DzV utt.) apdzīvotās vietās 
Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) vai piedāvājot kā vienīgo risinājumu pāriet uz funkcionālo 
zonu "Lauksaimniecības teritorija" (LI) t.sk. man piederošajam īpašumam Kalnu ielā 5A, Dagdā, 
kas tiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

Priekšlikums noteikt zemes vienībai 
Kalna ielā 5 un Kalna ielā 5A, Dagdā 
funkcionālo zonējumu 
Lauksaimniecības teritorija (L1). 

10.01.2017. 
Nr.7-1/17/24 
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5. INSTITŪCIJU ATZINUMI UN TO APKOPOJUMS 
  

(atzinumu apkopojumu skatīt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu 
izskatīšanas 10.01.2017. sanāksmes protokolā 2.tabulu. Institūciju izsniegto atzinumu kopsavilkums) 

 
 

1) Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde 09.01.2017. Nr. 2.5 – 08/28 
 

2) Dabas aizsardzības pārvalde Latgales reģionālā administrācija 19.12.2016. Nr.4.8/149/2016-N-E 
 

3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 03.01.2017. Nr.06-06/14 
 

4) VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Dagdas nodaļa 23.12.2016. Nr.4.6.5.-293 
 

5) AS „Augstsprieguma tīkls” 29.12.2016. Nr.50SA10-08-3151 
 

6) Latgales plānošanas reģions 05.01.2017. Nr. 2.4.3/3 
 

7) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 21.12.2016. Nr.769/1.1-14.2/1127 
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DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Daugavpilī 
09.01.2017. Nr. 2.5 – 08/28 
Uz  13.12.2016. Nr. 7-1/16/1147 

 
Dagdas novada pašvaldība 
dome@dagda.lv 
  

 
 
Par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju 
 

 
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā VVD Daugavpils 

RVP) saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 57. p. prasībām izskatīja Dagdas  novada teritorijas 
plānojuma grozījumu  1. redakciju un paziņo, ka attiecībā uz augstāk minēto teritorijas 
plānojumu ir sekojošās piezīmes:  

1. Apbūves noteikumu 3.3.10. daļā „Būves dzīvniekiem”,  111.p. pēdējo teikumu uzskatam 
par lietderīgu papildināt ar vārdu „rakstiski”  un izteikt šādā redakcijā „Attālumu drīkst 
samazināt, rakstiski  saskaņojot ar pašvaldību un tieši ietekmēto (blakus esošo)  
nekustamo īpašumu īpašniekiem” 

2.  Apbūves noteikumu  176 p.  būtu jānosaka, ka ir jāveic grunts un/ vai  gruntsūdeņu 
izpēte  piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietās pirms  jaunas darbības uzsākšanas.  

3. Grafiskās daļas kartē nav sniegts jauktas centra  apbūves teritorijas apzīmējums. 
4. Grafiskās daļas kartē nav  atzīmētas DA1 teritorijas.  
Vienlaicīgi lūdzam informēt VVD Daugavpils RVP par pieņemto lēmumu attiecībā uz 

augstāk minēto teritorijas plānojumu. 
 
Ar cieņu, 
 

direktora p.i., 
direktora vietniece,  
Kontroles daļas vadītāja                                                         I. Lobanoka 
 
 
 
Gaiduka 65422466 
sandra.gaiduka@daudavpils.vvd.gov.lv 
 
 

 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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LATGALES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA 
Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64605860, fakss 64605225, e-pasts: latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATZINUMS 

Dagdas novada pašvaldībai, 
Alejas ielā 4,Dagdā,  

Dagdas novadā, LV-5674, 
e-pasts: dome@dagda.lv 

 
Par Dagdas novada teritorijas  
plānojuma grozījumu 1. redakciju 
 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir iepazinusies ar Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) publicēto Dagdas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu 1. redakciju (turpmāk – Teritorijas plānojums), kas 
nodota publiskai apspriešanai. 

Izvērtējot Teritorijas plānojumu, Pārvalde lūdz precizēt Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 9. pielikuma tabulas 4.sadaļu par mikroliegumiem, norādot pareizo 
normatīvā akta nosaukumu - Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 940 
"Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā 
arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu". 

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

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 51. punktam, 56.3. 
apakšpunktam un 59. punktam, Pārvalde sniedz atzinumu, ka: 

- Dagdas novada Teritorijas plānojuma izstrādātajā redakcijā ir ietverti Pārvaldes 
22.12.2015. vēstulē Nr. 4.8/120/2015-N-E norādītie nosacījumi un tā nav pretrunā ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, kā arī sugu un biotopu aizsardzības mērķiem, ja 
tiks veikts minētais precizējums. 

 
 
Latgales reģionālās administrācijas direktore                                                          A. Zeize 
 
 
Putna 27897716 
sanita.putna@daba.gov.lv 
 
 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

Rēzeknē 
19.12.2016. Nr. 4.8/149/2016-N-E 
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ 
SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSME 2017.GADA 10.JANVĀRĪ  

 
 

1) Sanāksmes protokols 
 

2) 1.tabula. Privātpersonu iesniegto priekšlikumu apkopojums 
 

3) 2.tabula. Institūciju izsniegto atzinumu kopsavilkums 
 

4) Sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 
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