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Your Logo or Name Here

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

Inta Ruskule - Daugavpils pilsētas teritorijas 
plānojuma izstrādes vadītāja

Sergejs Trošimovs - Daugavpils pilsētas 
domes  Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs

DTP2031 izstrādes darba grupa
Santa Pētersone - teritorijas plānotāja

Ivo Narbuts - teritorijas plānotājs, kartogrāfs

u.c.

DTP2031 izstrādes komanda



Your Logo or Name Here

• Ievadruna /I.Ruskule

• Kas ir Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums? /S.Pētersone

• Teritorijas plānojuma risinājumi/ S.Pētersone

• Turpmākais izstrādes process /I.Ruskule

• ATBILDES, JAUTĀJUMI, DISKUSIJAS /sanāksmes dalībnieki

Darba kārtība

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 



Your Logo or Name Here

Kas ir Daugavpils pilsētas teritorijas 
plānojums 2019.-2031.g. (DTP2031)?

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

• Grafiskā daļa, TIAN - Daugavpils 
pilsētas vietējās pašvaldības likums

• Ilgtermiņa plānošanas dokuments 2031

• Noteiks prasības pilsētas teritorijas 
izmantošanai un apbūves veidošanai

• Saistošs visām fiziskām un juridiskām 
personām 

• Paskaidrojuma raksts, Tematiskās kartes -
informatīvs dokumenti 



Your Logo or Name Here

Funkcionālais zonējums 

Dzīvojamā apbūve Publiskā un jaukta 
centra apbūve 

Ražošanas apbūve Dabas un 
apstādījumu, 

ūdens teritorijas 

Transporta un 
tehniskā apbūve

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 
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Your Logo or Name Here

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) 

Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorijas (DzM, DzM1, DzM2, DzM3)

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD)

Publiskās apbūves teritorijas (P, P1) 

Jauktas centra apbūves teritorijas (P) 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) 

Transporta infrastruktūras teritorijas (TR)

Tehniskās apbūves teritorijas (TA)

Dabas un apstādījumu teritorijas (DA,DA1, DA3, DA4)

Ūdeņu teritorijas (Ū)

Mežu teritorijas (M, M1)

Funkcionālais zonējums

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 



Your Logo or Name Here

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN)

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

• Apbūves ierobežojuma zona ap 
paaugstinātas bīstamības objektiem 
(TIN1)

• Kultūrvēsturiski nozīmīgas apbūves 
teritorijas (TIN11, TIN4, TIN41, TIN42, 
TIN43, TIN44, TIN45, TIN46) 

• Ainaviskās dabas teritorijas (TIN5, 
TIN51)

• Nacionālas un pilsētas nozīmes 
transporta mezgli (TIN7, TIN71/1-16)



Your Logo or Name Here

• SIA “Latvijas propāna gāze" gāzes uzpildes stacija Jelgavas ielā 2 (500 m)

• SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” Daugavpils naftas bāze Jelgavas ielā 2A (500 m)

• SIA “Intergaz” gāzes termināls Vaļņu ielā 30 (rādiuss 30 - 700 m)

• SIA „LDZ Ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra dīzeļdegvielas 
rezervuāri, Preču ielā 30 (rādiuss 215 - 250 m)

Nav atļauta blīva dzīvojamā apbūve virs 3 stāviem, apbūves 
blīvums virs 30%, publiskā apbūve, jauni ražošanas objekti ar 
lielu strādājošo skaitu, sprādzienbīstami objekti u.c.

Apbūves ierobežojuma zona ap paaugstināta 
rūpnieciskā riska objektu (TIN1)

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 



Your Logo or Name Here

TIN - Kultūrvēsturiski nozīmīga apbūve

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

• Daugavpils pilsētas vēsturiskais 
centrs (TIN11)

• Mazstāvu apbūves grupa, kas 
robežojas ar Avotu, Ventspils, 
Aglonas, Kauņas, Arodu un Valkas 
ielām (TIN4)

• Kandavas, Vienības, Sporta un 
Cietokšņa ielu noslēdzošā kvartāla 
apbūve ar tipisku 60.gadu brīvo 
plānojumu(TIN41)

• Enerģētiķu šķērsielas, Smilšu un 
Zeļinskas ielu tipiska 60.g.b.apbūve 
(TIN42)



Your Logo or Name Here

TIN - Kultūrvēsturiski nozīmīga apbūve

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

• Vecās garnizona ēkas Andreja 
Pumpura ielā (TIN43)

• Mežciema apkaimes vasarnīcu 
koka apbūve un Vecās Forštadtes 
apkaimes koka arhitektūras  
ansamblis Līksnas ielā (TIN44)

• Gajoka apkaimes Bruģu, 
18.novembra, Ūdensvada un 
Nometņu ielu rajonā esošā apbūve 
(TIN45)

• Grīvas apkaimes Lielās, Brjanskas 
un Aiviekstes ielu rajonā esošā 
apbūve (TIN46)



Your Logo or Name Here

TIN - Dabas un ainaviskās

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

• Esplanādes apkaimes purva teritorija 
(TIN5)

• Saudzējamajās ainaviskajās teritorijas 
gar Daugavas, Laucesas, Meļņičkas 
un  Šunicas upju krastiem (TIN51)



Your Logo or Name Here

Daugavpils pilsētas apvedceļa būvniecībai 
rezervētā teritorija (TIN7)

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

120 m 
Īstenošana pēc 2054.gada



Your Logo or Name Here

TIN - Pilsētas 
nozīmes transporta 
infrastruktūra

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

Kopā 16 transporta mezgli

JAUNS - Vaiņodes ielas - Vasarnīcu ielas 
mezglsTIN71/15 



Your Logo or Name Here

TIN - Pilsētas 
nozīmes transporta 
infrastruktūra

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

• TIN71/10 Jaunais Daugavas šķērsojums 
(perspektīvais tilts Nr.1) 

• perspektīvais Daugavas - Cietokšņa un 
Lielās ielas (A13) savienojums  
(perspektīvais tilts Nr.2) TIN71/14 



Your Logo or Name Here

• TAPIS, 30.04.2013. MK noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”(VAN) -
funkcionālās zonas, izmantošanas veidi, TIN, apzīmējumi, krāsas u.c.

• Termins - Apkaimes

• Aktualizēta informācija

• Liginišķu kapsētas teritorijas paplašināšana

Kopsavilkums - Būtiskākās izmaiņas

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 



Your Logo or Name Here

• Jauni pilsētas satiksmes pārvadi, 
mainīts perspektīvā tilta nr.1 
izvietojums

• Trīs jauni tramvaja līniju posmi, 
t.sk. esošo līniju  pagarinājumi

• Sarkano līniju priekšlikums, B, C, D, E 
ielu kategorijās pēc savienojuma 
nozīmes

Kopsavilkums - Būtiskākās izmaiņas

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 



Your Logo or Name Here

• TIAN noteiktas minimālās prasības parkiem, skvēriem, meža parkiem un 
kapsētām, ekoloģiskā riska teritorijām, peldbūvēm

• Netiek vairs plānota dzīvnieku kapsētas teritorijas izveide Križu apkaimes 

meža masīvā

• Netiek vairs plānota dūņu pārstrādes uzņēmuma un dūņu lauku izveide 

Križu apkaimē

• Tiek risināta meža aizsargjoslas noteikšana ap Daugavpils pilsētu 

Daugavpils novada teritorijā

Kopsavilkums - Būtiskākās izmaiņas

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 



Your Logo or Name Here

Vides pārskats

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

• Mērķis - novērtēt DTP2031 

paredzēto darbību, plānotās 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves radīto ietekmi uz vidi un 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti

• Izstrādāts vienlaicīgi ar  DTP2031

• Nav pretrunā ar dabas 

aizsardzības normatīviem un to 
mērķi atbilst starptautiskajiem un 
nacionālajiem vides un dabas 
aizsardzības mērķiem 



Your Logo or Name Here

Publiskā apspriešana 
28.08.2018. - 10.10.2018.

Iepazīšanās

Priekšlikumi/Atzinumi

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_6332

www.daugavpils.lv sadaļās Publiskā/sabiedriskā apspriešana 
vai banerī:  Plānojam Daugavpili 2019.-2031.g.

Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, 
Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā vai Domes informācijas 
birojā, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Lūdzam iesniegt priekšlikumus līdz 10.10.2018.!

Ar drošu elektronisku parakstu: ppdep@daugavpils.lv , 

info@daugavpils.lv vai birojs@rp.lv.

Iepazīšanās:

http://www.daugavpils.lv/
mailto:ppdep@daugavpils.lv
mailto:info@daugavpils.lv
mailto:birojs@rp.lv


Paldies!
Santa Pētersone

+371  67 320 809

santa@rp.lv

www.rp.lv

http://www.fabrikam.com/


Jautājumi?

+371  67 320 809

santa@rp.lv

www.rp.lv

Diskusijas... 

http://www.fabrikam.com/

