
Ilūkstes novada teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa pasākumi un termiņi 
monitoringa ziņojumu iesniegšanai Vides pārraudzības valsts birojam.

 N.p.k 
/mērķis Pasākuma nosaukums Izpildes 

termiņš
Potenciālais 
izpildītājs

Izpildes indikatori/ 
rādītāji

1. Nodrošināt 
teritorijas 
plānojuma 
ieviešanu 

1.1. izveidot teritorijas 
plānojuma ieviešanas 
uzraudzības un monitoringa 
grupu

2007.

Ilūkstes novada 
padome (IND)

IND lēmums par teritorijas 
plānojuma ieviešanas 
uzraudzības un monitoringa 
grupas izveidi 

1.2. realizēt teritorijas 
plānojumā noteikto 
pasākumu izpildes kontroli
1.3. izvērtēt teritorijas 
plānojuma ieviešanas 
sekmes un trūkumus, ieviest 
korekcijas,  grozījumus un 
izvirzīt uzdevumus 
plānošanas dokumenta 
jaunas redakcijas izstrādei

2007. – 
2019.

IND teritorijas 
plānojuma 
ieviešanas 
uzraudzības un 
monitoringa 
grupa,
IND attīstības 
plānošanas nodaļa

IND teritorijas plānojuma 
ieviešanas uzraudzības un 
monitoringa grupas, IND 
attīstības plānošanas 
nodaļas sēžu protokoli un 
atskaites, IND lēmumi 
(vismaz 1 reizi gadā)

1.4. kontrolēt teritorijas 
plānojuma sasaisti un 
atbilstību dabas parku 
“Dvietes paliene”, “Svente” 
un dabas liegumu 
“Pašulienes mežs”, “Raudas 
meži”, “Pilskalnes 
Siguldiņa”, “Skujines 
ezers”, “Bardinska ezers” 
dabas aizsardzības plānam tā 
izstrādes gaitā

2007. – 
2019.

Dabas 
aizsardzības 
pārvalde (DAP);
IND attīstības 
plānošanas nodaļa

Dabas aizsardzības plāni 
dabas parkiem “Dvietes 
paliene”, “Svente” un 
dabas liegumiem 
“Pašulienes mežs”, 
“Raudas meži”, “Pilskalnes 
Siguldiņa”, “Skujines 
ezers”, “Bardinska ezers”

1.5. kontrolēt teritorijas 
plānojuma sasaisti un 
atbilstību Daugavas baseina 
apsaimniekošanas
plānam

2007. – 
2019.

Latvijas vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
aģentūra 
(VĢMA);
Upju baseinu 
apgabala 
konsultatīvā 
padome 
(Daugavas baseina 
pārvalde);
IND attīstības 
plānošanas nodaļa

Novadā ietilpstošās 
Daugavas daļas un Dvietes 
upes daļas 
apsaimniekošanas plāni

1.6. kontrolēt teritorijas 
plānojumā paredzētās 
būvniecības atbilstību 
plānošanas dokumentam

2007. – 
2019.

Daugavpils rajona 
būvvalde

Daugavpils rajona 
būvvaldes dokumentācija

1.7. veikt teritorijas 
plānojuma ieviešanas 
uzraudzību 
lauksaimnieciskās darbības 
un pārtikas ražošanas, 
mežsaimniecības  u.c. jomās

2007. – 
2019.

Atbildīgās valsts 
institūcijas 

Veiktās uzraudzības 
pārskati un gada ziņojumi 
(vismaz 1 reizi gadā)

1.8. veikt teritorijas 
plānojuma pārskatīšanu pēc 
katrām vietējo pašvaldību 
vēlēšanām

2007. – 
2019.

IND Triju mēnešu laikā pēc 
vietējo pašvaldību 
vēlēšanām jaunievēlētās 
IND pieņemtais lēmums 
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 N.p.k 
/mērķis Pasākuma nosaukums Izpildes 

termiņš
Potenciālais 
izpildītājs

Izpildes indikatori/ 
rādītāji

2. Saglabāt 
vides 
stāvokli un 
dabas 
vērtības 
Daugavpils 
rajonā 
teritorijas 
plānojuma 
ieviešanas 
gaitā

2.1. veikt virszemes ūdeņu 
monitoringu

2007. – 
2019.

IND sadarbībā ar 
VĢMA

Vides pārskati (1 reizi 
gadā)

2.2. veikt gaisa 
piesārņojuma monitoringu

2007. – 
2019.

IND sadarbībā ar 
VĢMA

Vides pārskati (1 reizi 
gadā)

2.3. veikt notekūdeņu 
emisijas monitoringu 2007. – 

2019.

IND sadarbībā ar 
Daugavpils 
reģionālo vides 
pārvaldi (DRVP)

Vides pārskati (1 reizi 
gadā)

2.4. veikt monitoringu dabas 
aizsardzības jomā 
(aizsargjoslu ievērošana, 
dabas pieminekļu statusa 
ievērošana, ĪADT 
apsaimniekošanas pasākumu 
ievērošana u.c.)

2007. – 
2019.

IND sadarbībā ar 
DAP un DRVP

Atbildīgo institūciju 
atskaites

2.5. veikt īpaši aizsargājamo 
biotopu inventarizāciju 
dabas parkos “Dvietes 
paliene”, “Svente” un dabas 
liegumos “Pašulienes mežs”, 
“Raudas meži”, “Pilskalnes 
Siguldiņa”, “Skujines 
ezers”, “Bardinska ezers”

Līdz 
2011.g – 

pirmo 
reizi
līdz 

2015.g – 
otro reizi

līdz 
2019.g – 
trešo reizi

Latvijas 
Universitāte, 
Daugavpils 
Universitāte u.c.

Biotopu inventarizācijas 
pārskati un kartes (1 reizi 4 
gados)

2.6. veikt īpaši aizsargājamo 
ligzdojošo putnu 
inventerizāciju dabas parkos 
“Dvietes paliene”, “Svente” 
un dabas liegumos 
“Pašulienes mežs”, “Raudas 
meži”, “Pilskalnes 
Siguldiņa”, “Skujines 
ezers”, “Bardinska ezers”

Līdz 
2011.g – 

pirmo 
reizi
līdz 

2015.g – 
otro reizi

līdz 
2019.g – 
trešo reizi

Latvijas 
Ornitoloģijas 
biedrība

ligzdojošo putnu 
populācijas blīvuma, putnu 
pāru skaita, ligzdošanas 
sekmju, sugu 
daudzveidības pārskati un 
ziņojumi (1 reizi 4 gados)

2.7. veikt īpaši aizsargājamo 
augu sugu inventarizāciju
to atradnēs Ilūkstes novada 
teritorijā

Līdz 
2011.g – 

pirmo 
reizi
līdz 

2015.g – 
otro reizi

līdz 
2019.g – 
trešo reizi

Latvijas 
Universitāte, 
Daugavpils 
Universitāte u.c.

sugu daudzveidības un 
populācijas blīvuma 
pārskati un ziņojumi (1 
reizi 4 gados)
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termiņš
Potenciālais 
izpildītājs

Izpildes indikatori/ 
rādītāji

3.Iesniegt 
monitoringa 
ziņojumu 
Vides 
pārraudzība
s valsts 
birojam

3.1.Apkopot informāciju 
3.2.Izstrādāt  monitoringa 
ziņojumu par Ilūkstes 
novada teritorijas plānojuma 
īstenošanas radīto tiešo vai 
netiešo ietekmi uz vidi un 
iesniegt  Vides pārraudzības 
valsts birojam. 
3.3.Nepieciešamības 
gadījumā izdarīt grozījumus 
novada teritorijas plānojumā 

 2013.g. 

 2019.g.

IND ziņojums Vides 
pārraudzības valsts 
birojam.


