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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 27.decembrī                                                                Nr. 23., 8.& 
                                                                               Lēmums Nr.534  
 

Par Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Valai ņu pilskalna, Valai ņu upurakmens un 
dižkoku iek ļaušanu aizsarg ājamo objektu sarakst ā 

      
Nekustamajā īpašumā „ Valaiņi 1” (zemes vienības kadastra apzīmējums 44440050102), 

kas atrodas Ilūkstes novada Bebrenes pagasta teritorijā, ir atklāts jauns kultūrvēstures objekts 
„Valaiņu pilskalns” un blakus zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 44440050081- dižakmens 
„Valaiņu upurakmens”, kuru arheoloģisko izpēti un apsekošanu ir veikusi Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija.  
        Pilskalna teritorijā un blakus tam – ir konstatēti divi valsts nozīmes dižkoki – aizsargājami 
koki, kuri tika noteikti, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr. 264 
,,Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. 
pielikumā minēto aizsargājamo koku izmērus. Apsekošanu veica Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālā administrācija. Uz Valaiņu pilskalna un tā tuvumā esošajā mežaudzē ir 
sastopami lielas dimensijas koki – priedes, egles un bērzi, kuru stumbra apkārtmērs 1,3m 
augstumā no sakņu kakla pagaidām nav sasniedzis valsts aizsargājamu koku izmērus, bet 
tuvāko gadu laikā vairāki apsekotās mežaudzes koki varētu sasniegt aizsargājamu koku 
izmērus.  
Izskatīta saistošā likumdošana: 
       Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, likums „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību”, Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras 
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa 
piešķiršanu”, likums „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ilūkstes 
novada teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam. 
         Pamatojoties uz augstākminēto, atbilstoši LR likumdošanai un ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 20.12.2013. atzinumu (prot.Nr.7, 8.&) par šo objektu aizsardzības 
nepieciešamību, novada dome nol ēma:  

1. Iekļaut Valaiņu pilskalnu, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Valaiņi 1” zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 44440050102 (Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads) un Valaiņu 
upurakmeni, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 44440050081 
(Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads), aizsargājamo kultūrvēsturisko objektu sarakstā. 

2. Noteikt 500m aizsardzības zonu kultūrvēsturiskajam objektam „Valaiņu pilskalns” līdz 
objekta pārņemšanai valsts kontrolē.  

3. Noteikt 500m aizsardzības zonu kultūrvēsturiskajam objektam „Valaiņu upurakmens”  
līdz objekta pārņemšanai valsts kontrolē.  

4. Iekļaut Valaiņu pilskalna teritorijā un tās apkārtnē konstatētos dižkokus un lielu 
dimensiju kokus, kas atzīmēti pielikumā, novada īpaši aizsargājamo dižkoku un savdabīgo koku 
sarakstā, tai skaitā valsts nozīmes dižkokus. 
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5. Iekļaut jaunatklātos aizsargājamos objektus Ilūkstes novada teritorijas plānojumā 
2014.-2025.gadam, kura izstrāde ir uzsākta. 

6. Uzdot attīstības plānošanas nodaļai informēt par pieņemto lēmumu īpašuma „Valaiņi 
1”, Bebrenes pagastā, tiesisko valdītāju, Valsts Meža dienestu, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas un Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālās struktūrvienības. 

 
Pielikumā: 1. Aizsargājamo jaunatklāto dižkoku saraksts uz 2 lapām.   
                  2. Aizsargājamo jaunatklāto kultūrvēsturisko objektu saraksts uz 1 lapas. 

 
  
 
Sēdes vadītājs                                                                            Stefans Rāzna  


