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Lēmums Nr. 54 
                                                                                

Par Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015.g. grozījumu galīgās 
redakcijas un saistošo noteikumu Nr.2 „Par Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 

2004.-2015.g. grozījumu galīgo redakciju” apstiprināšanu 
__________________________________________________________________ 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

3.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. panta 4. daĜas, Ministru kabineta 
2004.gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” IV. nodaĜas 41. punktu, 41.2. apakšpunktu un 45. punktu, 
Naujenes pagasta padome, atklāti un vārdiski balsojot „par” - 10 balsis                      
(J. Bleidelis, J. Butāns, D. Gailītis, L. GasjaĦeca, I. Locika, I. Miglāne,                 
V. Mihejevs, I. Parfjonova, V. Pudovkina, M. Rimicāne), „pret” – 1 balss                   
(A. Semjonovs), „atturas” - nav, nolemj:  

 
1. Apstiprināt Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015. g. 

grozījumu galīgo redakciju: 
1.1. „Paskaidrojuma raksts” saskaĦā ar 1. pielikumu uz 274 lapām; 
1.2. „Grafiskā daĜa” saskaĦā ar 2. pielikumu uz 51 lapām; 
1.3. „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” saskaĦā ar 

3.pielikumu uz 190 lapām; 
1.4. „Pārskats par Naujenes pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādi” saskaĦā ar 4. pielikumu uz 316 lapām; 
1.5. „Vides pārskats” saskaĦā ar 5. pielikumu uz 97 lapām. 
 

 



2. Apstiprināt Naujenes pagasta saistošos noteikumus Nr.2 „Par Naujenes 
pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015. g. grozījumu galīgo redakciju”, saskaĦā 
ar pielikumu. 

 
3. Uzdot attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājam Raimondam Užulim 

divu nedēĜu laikā nosūtīt Naujenes pagasta saistošo noteikumu Nr. 2 „Par 
Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015. g. grozījumu galīgo 
redakciju”: 

3.1. Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai eksemplāru papīra 
formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu publikācijai laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”;  

    3.2. Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reăionālajai nodaĜai grafiskās 
daĜas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu eksemplāru papīra formā, 
kā arī grafiskās daĜas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atĜautā) 
izmantošana un aizsargjoslas (elektroniski);  

3.3. Daugavpils reăionālās vides pārvaldei eksemplāru elektroniski; 
3.4. plānošanas reăionā eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī 

apliecinājumu publikācijai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”; 
3.5. Daugavpils rajona būvvaldei grafiskās daĜas un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu eksemplāru papīra formā, kā arī grafiskās daĜas karti 
(plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana un aizsargjoslas 
(elektroniski);  

 
4. Uzdot attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājam Raimondam Užulim: 
4.1. publicēt paziĦojumu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un informatīvajā 

biĜetenā “Naujenes Vēstis” par saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Naujenes pagasta 
teritorijas plānojuma 2004.-2015. g. grozījumu galīgo redakciju” apstiprināšanu; 

4.2. uzlikt saistošos noteikumus Nr. 2 “Par Naujenes pagasta teritorijas 
plānojuma 2004.-2015. g. grozījumu galīgo redakciju” redzamā vietā Naujenes 
pagasta padomes ēkā Skolas ielā 15, Naujenes ciemā; Naujenes tautas bibliotēkā 
Daugavas ielā 31, Kraujas ciemā un Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv.        
 
 
 
Sēdes vadītāja         (paraksts)   V. Pudovkina 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Naujenes pagasta padomes 
lietu pārvaldes vecākā lietvede              R. Jankovska 
Daugavpils rajona Naujenes pagastā  
___.___.2008.          
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protokols Nr. 3., 1. &  
2008. gada 13. februārī                Daugavpils rajona Naujenes pagastā 

Saistošie noteikumi Nr. 2 
 

Par Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015.g. grozījumu galīgo 
redakciju 

__________________________________________________________________ 
 
Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas  
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  
3.punktu, Teritorijas plānošanas likuma  
6. panta 4. daĜas, Ministru kabineta  
2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883  
“Vietējās pašvaldības teritorijas  
plānošanas noteikumi” IV. nodaĜas  
41. punktu, 41.2. apakšpunktu un  
45. punktu 
 

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem (turpmāk tekstā noteikumi) tiek 
apstiprināti Naujenes pagasta teritorijas plānojuma sastāvā iekĜautie un šo 
noteikumu pielikumā pievienotie šādi dokumenti: 

1.1 „Grafiskā daĜa” saskaĦā ar 1.pielikumu uz 46 lapām; 
1.2. „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” saskaĦā ar 

2.pielikumu uz 190 lapām. 
 
2. Šie noteikumi attiecas uz visu Naujenes pagasta administratīvo teritoriju. 
 



3. Šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, 
kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Naujenes pagastā ir 
nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daĜas, zemesgabali vai to daĜas). Tas 
izmantojams tikai saskaĦā ar Naujenes pagasta teritorijas plānojumā noteikto 
teritorijas atĜauto izmantošanu un apbūves prasībām. 

 
4. Šie noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no 

nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu tiesību aktu prasības. 
 
5. Ar šiem noteikumiem un noteikumu pielikumā pievienotajiem 

dokumentiem var iepazīties ikviens interesents, un tie ir pieejami Naujenes tautas 
bibliotēkā un pagasta padomes ēkā un Naujenes pagasta mājas lapā 
www.naujene.lv.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītāja             V. Pudovkina 
 
 


