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LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Lokālplā oju a paskaidroju a raksts sagata ots at ilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 

„Noteiku i par paš aldī u teritorijas attīstī as plā oša as doku e tie  spēkā kopš . . . . Ie ērojot 
i ētos oteiku us, paskaidroju a rakstā iet er lokālplā oju a izstrādes pa atoju u un risi āju u 

aprakstu, kā arī pamato tā at ilstī u paš aldī as ilgtspējīgas attīstī as stratēģijai, ja ar lokālplā oju u tiek 
ai īts teritorijas plā oju ā oteiktais fu k io ālais zo ēju s. Lokālplā oju s izstrādāts at ilstoši dar a 

uzde u a , kas apstipri āts ar Dauga pils pilsētas do es . gada . arta sēdes lē u u Nr.  prot. 
Nr. , §  „Par lokālplā oju a „Lokālplā oju s ze es ie ī ā  Jau ū es ikrorajo ā Višķu, Kauņas u  
“lā uielu rajo ā  izstrādes uzsākša u  

GRAFISKĀ DAĻA  

Lokālplā oju a grafiskā daļa „Teritorijas fu k io ālā zo ēju a karte  u  Teritorijas aizsargjoslu 
karte saistošā daļa  izstrādāta uz Lat ijas Ģeotelpiskās i for ā ijas aģe tūras uzturētās topogrāfiskās kartes 
pa at es ar ēroga oteiktī u M 1:20 , ie ērojot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plā oša as, iz a toša as u  ap ū es oteiku i  oteikto teritorijas iz a toša as 
eidu klasifikā iju u  Teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē ā oteiktās datu sta dartizā ijas 

prasī as. Topogrāfiskās kartes pamatne sagatavota 2015. gadā u  odota Dauga pils pilsētas do es rī ī ā 
atbilstoši 5. gada 25. artā oslēgtaja  līgu a  Nr.46/p-2015).  

TERITORIJAS I)MANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI  

Teritorijas iz a toša as u  ap ū es oteiku i izstrādāti Teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas 
sistē as idē, ie ērojot 30.04.2013. Mi istru ka i eta oteiku u Nr.  „Vispārīgie teritorijas plā oša as, 
iz a toša as u  ap ū es oteiku i  prasī as, ka arī itu saistošo spēkā esošo or atī o aktu prasī as. 
Teritorijas iz a toša as u  ap ū es oteiku os oteikti teritorijas iz a toša as osa īju i, prasī as u  
apro ežoju i, kā arī ap ū es para etri, ie ērojot lokālplā oju a teritorijas īpat ī as u  spe ifiku. 

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA I)STRĀDI  

Pārskata sadaļā apkopota isa ar lokālplā oju a izstrādi saistītā doku e tā ija, ie ērojot apstipri āts ar 
Dauga pils pilsētas do es . gada . arta sēdes lē u u Nr.  prot. Nr. , §  apstipri āto dar a 
uzdevumu. 
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IEVADS 

Lokālplā oju a izstrāde ze es ie ī ā  Jau ū es ikrorajo ā, Višķu, Kauņas u  “lā u ielu rajo ā uzsākta 
saskaņā ar Daugavpils pilsētas do es . gada . arta sēdes lē u u Nr.  prot. Nr. , § . Ar i ēto 
Dauga pils pilsētas do es sēdes lē u u apstipri āts dar a uzde u s lokālplā oju a izstrādei un noteiktas 

lokālplā oju a teritorijas ro ežas. 

Par lokālplā oju a izstrādes adītāju apstipri āts – Dauga pils pilsētas domes Pilsētplā oša as u  ū ie ī as 
departamenta Pilsētplā oša as odaļas adītāja I ta Ruskule.  

Lokālplā oju a izstrādē ie ērotas sekojošu saistošo spēkā esošo or atī o aktu prasī as ietējo paš aldī u 
teritoriju attīstī as plā oša ā: 

 Teritorijas attīstī as plā oša as liku s; 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.  „Noteiku i par paš aldī as teritorijas attīstī as plā oša as 
oteiku ie  (14.10.2014.); 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.  „Vispārīgie teritorijas plā oša as, iz a toša as u  ap ū es 
oteiku i  (30.04.2013.). 

Lokālplā oju a izstrādē ņe ti ērā spēkā esošie Dauga pils pilsētas teritorijas attīstī as plā oša as 
dokumenti: 

 Dauga pils pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģija līdz 2030.gadam; 

 Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju s 2006.-2018.gadam.  

Uzsākot lokālplā oju a izstrādi, paziņoju s par lokālplā oju a izstrādes uzsākša u tika pu li ēts Dauga pils 
pilsētas paš aldī as tī ekļa iet ē https://www.daugavpils.lv/ u  laikrakstā Latgales laiks . I for ā ija par 
lokālplā oju a izstrādi ie ietota Lat ijas ģeotelpiskās i for ā ijas portālā tī ekļa iet ē 
https://geolatvija.lv/.  

Uzsākot lokālplā oju a izstrādi, a  saņe ts e ie s fizisko u  juridisko perso u priekšliku s ai ie ildu s. 

Lokālplā oju a izstrādei saņe ti osa īju i u  i for ā ija o dar a uzde u ā orādītajā  i stitū ijā . 

Lokālplā oju s izstrādāts, iz a tojot teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē u TAPI“ , ie ērojot 
Ministru kabineta oteiku u Nr.  „Teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē as oteiku i  
(08.07.2014.) prasī as. 

  

https://www.daugavpils.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
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1. DUGAVPILS PILSĒTAS DOMES LĒMUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA I)STRĀDI 

Daugavpils pilsētas do es . gada . arta sēdes lē u u Nr.  prot. Nr. , §  „Par 
lokālplā oju a „Lokālplā oju s ze es vie ī ā  Jau ūves ikrorajo ā Višķu, Kauņas u  

Slāvuielu rajo ā” izstrādes uzsākša u” 
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2. PA)IŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA I)STRĀDI 

2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldī as tī ekļa viet ē https://www.daugavpils.lv/ 
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2.2. Laikrakstā „Latgales laiks” 
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2.3. I for ā ija Latvijas ģeotelpiskās i for ā ijas portālā viet ē https://geolatvija.lv/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geolatvija.lv/geo/tapis3


12 

3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN )IŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU 

3.1. I stitū iju osa īju i 

VA“ Lat ijas alsts eļi  Latgales reģio a Dauga pils odaļa 19.06.2015. Nr.4.6.6/162

 



13 

A“ “adales tīkls Austru u Kapitālieguldīju u daļa 10.06.2015. Nr.30KI10-02.01/367 

 

 



14 

AS Daugavpils satiksme 18.06.2015. Nr.1-10/885 

 



15 

Valsts eža die ests Die idlatgales irs ež ie ī a 01.06.2015. Nr.VM4.7-7/308 

 

 



16 

Paš aldī as A“ Dauga pils siltu tīkli 09.06.2015. Nr.1.1-12/1337 

 



17 

Lat ijas Ģeotelpiskās i for ā ijas aģe tūra 08.06.2015. Nr.362/1.1-14.2/488 

 

 



18 

 

 



19 
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Dauga pils pilsētas paš aldī as iestādes „Ko u ālās sai ie ī as pār alde  . . . Nr.4-12/58 

 

 



21 

 

Da as aizsardzī as pār alde Latgales reģio ālā ad i istrā ija 6.06.2015.Nr.4.8/62/2015-N  

 

 



22 

 

Valsts vides dienesta Dauga pils reģio ālā ides pār alde 09.06.2015. Nr.2.5.-21./1168 

 

 



23 

 

 

 



24 

Veselī as i spek ija Latgales ko troles odaļa 18.06.2015.Nr.14-13/14157/306 

 

 



25 

 

 

 

 



26 

 

“IA Dauga pils ūde s  10.06.2015. Nr.13-4/049 

 



27 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 



29 

VUGD Latgales reģio a rigādes Dauga pils .daļa 11.06.2015. Nr.22/9.4-1.6-53 

 

 

 



30 
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A“ Lat ijas gāze Gāzapgādes attīstī as departa e ts 11.06.2015. 27.4-2/2023  
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3.2. )iņoju s par i stitū iju osa īju u ievēroša u 

Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

1. VA“ Lat ijas alsts eļi  
Latgales reģio a 

Dauga pils odaļa 

19.06.2015. 

Nr.4.6.6/162 

1. Izstrādājot lokālplā oju u ie ērot, ietējās paš aldī as 
teritorijas plā oša as u  ar Do es apstipri ātā lē u a Nr.  
darba uzdevuma, noteikumus. 

1. Izpildīts. 

2. Iz a tot esošos pieslēgu us ar Višķu, “lā u u  Kauņas ielā . 2. Izpildīts.  
“katīt paskaidroju a raksta 
3.4.nod. 

3. Pē  epie ieša ī as iz ū ēt pie rau a os eļus lakus ze es 
ga alie , osakot ser itūta lietoša u. 

3. Ņe ts ērā. Piekļūša a tiek 
odroši āta, iz a tojot 

esošo ielu tīklu. “katīt 
paskaidrojuma raksta 

3.4.nod. 

4. Pu liskajās u  ser isa ietās, paredzēt stā ietas ap eklētāju 
u  perso āla auto. “tā ietas plā ot at ilstoši LV“. 

4. Pieņe ts zi āša ai. 

Prasī a tiks ie ērota 
ū projektēša as pos ā. 

“katīt paskaidroju a raksta 
3.4.nod.  

Ņe ts ērā izstrādājot 
teritorijas  iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
15.; 34.punkti) 

5. “kiču projektā piedā āt satiks es i frastruktūru isa  
objektam, paredzot gājēju iet ju u  atpūtas zo u iz ietoju u. 

5. Izpildīts. Prasī a tiks ie ērota 
ū projektēša as pos ā. 

“katīt paskaidroju a raksta 
3.4.nod. 

6. “tā ietā  u  gājēju iet ē  jā ūt izgais otā . 6. Izpildīts.  
Prasī a tiks ie ērota 

ū projektēša as pos ā. 
“katīt paskaidrojuma raksta 

3.6.nod.  

Ņe ts ērā izstrādājot 
teritorijas  iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
34.punkts) 

2. A“ “adales tīkls Austru u 
Kapitālieguldīju u daļa 

10.06.2015. 

Nr.30KI10-02.01/367 

1. Teritorijas plā oju a ze es ro ežu iet aros jāattēlo plā otās 
, kV elektropār ades lī iju aizsardzī ai u  ekspluatā ijai 

paredzētās u  oteiktās aizsargjoslas. Mi ēto aizsargjoslu 
attēloša ai iz a tojot attie īgo ērogu. 

1. Izpildīts. 
“katīt paskaidroju a raksta 
3.6. nod. 

Ie ērojot lokālplā oju a 
grafiskās daļas izstrādei 
iz ēlēto ērogu, esošo u  
plā oto i že ierteh isko tīklu 
aizsargjoslas, kuru platums ir 

azāks par  , 
lokālplā oju a grafiskajā 
daļā etiek attēlotas ēroga 
dēļ.  

2. Vei ot teritorijas plā oju a izstrādi, ie ērot īpašu a lietoša as 
tiesī u iero ežoju us elektropār ades lī iju EPL  aizsargjoslās, 
kas oteikti ar Aizsargjoslu liku u, odroši ot iespēju rī ai 
piekļu ei esošo i že ierko u ikā iju apkalpei u  
rekonstrukcijai. 

2. Pieņe ts zi āša ai. 
Apro ežoju i at ilstoši 
Aizsargjoslu likumam. 

Lokālplā oju a risi āju i 
a  pretru ā oteiktajie  

apro ežoju ie  EPL 
aizsargjoslās.  
Ņe ts ērā izstrādājot 
teritorijas  iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
83. punkts) 

3. AS Daugavpils satiksme 

18.06.2015.. 

Nr.1-10/885 

1. Paredzēt II.tra aja aršrutu pagari āt līdz Jau forštadtes 
mikrorajonam. 

1. Izpildīts lokālplā oju a 
teritorijas ro ežās, ie ērojot 
Teritorijas plā oju a 
risi āju us. 
“katīt paskaidroju a raksta 
3.4.nod.  
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Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

4. Valsts eža die ests 
Dienvidlatgales 

irs ež ie ī a 

03.08.2015. 

Nr.VM4.7-7/415 

1. Die idlatgales irs ež ie ī a eiz irza ar eža 
apsai iekoša u u  iz a toša u saistītus osa īju us 
lokālplā oju a izstrādei. 

1. Pieņe ts zi āša ai. 

5. 

 

 

Paš aldī as A“ 
Dauga pils siltu tīkli 

09.06.2015. 

Nr.1.1-12/1337 

 

1. “iltu apgādes tīkli atrodas etālu o plā oju a ikrorajo a u  
ir teh iskā iespēja pieslēgt o jektu pie PA“ Dauga pils 
siltu tīkli . 

. Pieņe ts zi āša ai. 

2. Paredzēt pasāku us saskaņā ar liku u „Aizsargjoslu liku s . . Pieņe ts zi āša ai. 

3. Nodroši āt esošo siltu apgādes tīklu sagla āša u. . Izpildīts. 

4. Izstrādājot skiču u  teh isko projektu, paredzēt plā otājie  
o jektie  pieslēgša as iespēju pie e tralizētas siltu apgādes 
tīklie  u  izstrādāt rajo a siltu apgādes shē u. 

. Pieņe ts zi āša ai. Prasī a 
tiks ie ērota ū projektēša as 
pos ā. “katīt paskaidroju a 
raksta 3.4.nod.  

Ņe ts ērā izstrādājot teritorijas  
iz a toša as u  ap ū es 
noteikumus (TIAN 16. punkts) 

5. Nepie ieša ī as gadīju a, ielu šķērsprofilā paredzēt ietu 
perspektī ai siltu tīkla likša ai. 

. Pieņe ts zi āša ai. Prasī a 
tiks ie ērota ū projektēša as 
pos ā. 

6. Lokālplā oju a projektu ies iegt saskaņoša ai PA“ „Dauga pils 
siltu tīkli. 

. Pieņe ts zi āša ai. Tiks 
izpildīts pē  paš aldī as do es 
lē u a pieņe šanas par 

lokālplā oju a odoša as 

pu liskajai apsprieša ai u  

atzi u u saņe ša ai. 

7. Pē  saskaņoša as, ie u ekse plāru papīr eida u  digitāl eidā  
odot ko trolei PA“ „Dauga pils siltu tīkli . 

8. Pē  lokālplā oju a apstipri āju a, saņe t teh iskos 
oteiku us projektēja o o jektu pieslēgša ai e trālās 

siltu apgādes sistē ai. 
9. Teh iskie oteiku i ir spēkā līdz .gada .jū ija . 

. . u  .Pieņe ts zi āša ai. 

6. Lat ijas Ģeotelpiskās 
i for ā ijas aģe tūra 

08.06.2015. 

Nr.362/1.1-14.2/488 

1. Nepie ieša s ie ērot or atī o aktu prasī as attie ī ā uz 
ģeotelpisko i for ā iju, kas iz a toja a lokālplā oju a 
grafiskās daļas izstrādei: 

1. Izpildīts.  
 

1.1. at ilstoši MK .gada .okto ra oteiku u Nr.  
"Noteiku i par paš aldī u teritorijas attīstī as plā oša as 
doku e tie " turp āk - Noteikumi) 7.punktam 

paš aldī as teritorijas lokālplā oju a izstrādei jāiz a to 
aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā 
palīg ateriālu ar iz a tot pieeja o LĢIA uzturēto 
ortofoto karti.  

Dauga pils pilsētas do es apstipri ātā Dar a uzde u a 
. .pu kta ir orādījusi lokālplā oju a grafisko daļu 

izstrādāt uz topogrāfiskā plā a pa at es M : . 

1.1. Izpildīts.  

I for ēja , ka Ģeotelpisko pa atdatu i for ā ijas 
sistē ā, kuras pārzi is ir LĢIA, lokālplā oju a teritorijai ir 
pieeja i . gadā sagata ota topogrāfiskā karte ērogā 
1:10 000, kas nodota Dauga pils o ada do es rī ī ā 
at ilstoši .gada .fe ruārī oslēgtaja  Digitālo datu 
li e es līgu a  LĢIA reģ.Nr. /p-2014) un 2014.gada 

ortofotokarte. 

Pieņe ts zi āša ai 

1.2. at ilstoši Noteiku u .pu kta  u  saskaņā ar .pu ktu 
plā oša as doku e tu izstrādātāja  jā odroši a, 
i stitū ijas izs iegto datu e ai ī u, par epie ieša aja  
iz aiņā  i for ējot u  saskaņojot tās ar LĢIA. 

1.2. Ņe ts ērā 

2. At ilstoši Noteiku u .pu kta  teritorijas plā oju a grafiskās 
daļas ateriālus ofor ē, ie ērojot or atī ajos aktos par 
doku e tu ofor ēša u, oteiktās prasī as, orādot 
koordi ātu sistē u, koordi ātu tīklu, kartes osauku u, kartes 

2. Izpildīts 
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Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

pa at es ēroga u  izdrukas ēroga oteiktī u ja tas atšķiras 
o kartes pa at es ēroga , lietotos apzī ēju us ar 

skaidroju ie  u  grafiskās daļas izstrādātāju. 
Vie laikus orādā , ka at ilstoši Ģeotelpiskās i for ā ijas 
liku a .pa ta  ģeotelpiskā i for ā ija, tajā skaitā 
ģeotelpiskās i for ā ijas pa atdati, kas iz a toti teritorijas 
lokālplā oju a grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesī u o jekts 
u  teritorijas attīstī as plā oju a grafiskajā daļā ir epie ieša a 

orāde uz datu turētāju, kura dati iz a toti. 

3. Lai izpildītu prasī as, kādas ir oteiktas MK Noteiku u Nr.  
"Teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē as 

oteiku i" IV daļas .pu ktā u  V daļas . u  . .pu ktā 
lokālplā oju ā jāiekļauj i for ā ija par alsts u  ietējie  
ģeodēziskā tīkla pu ktie : 
Lokālplā oju a kartēs parādīt u  teksta daļā uzskaitīt isus 
paš aldī as teritorijā esošos alsts ģeodēziskā tīkla u  ietējā 
ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos pu ktus u , at ilstoši Aizsargjoslu 
likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. 

Ja aizsargjoslas e ar attēlot lokālplā oju a grafiskajā daļā 
aizsargjosla  u   , tad tās eattēlo. Teksta daļā jāpie ie o 

ģeodēzisko pu ktu saraksti - "Valsts ģeodēziskā tīkla pu ktu 
saraksts" u  "Vietējā ģeodēziskā tīkla pu ktu saraksts". Vēla s 
pie ie ot arī ģeodēzisko pu ktu iz ietoju u shē as. 
Ģeodēziskā tīkla iedalīju u osaka .gada .augusta MK 

oteiku i Nr.  Ģeodēziskā tīkla klasifikators" u  .gada 
. o e ra MK oteiku u Nr.  "Ģeodēziskās atskaites 

sistē as u  topogrāfisko karšu sistē as oteiku i .pu kts. 
Valsts ģeodēzisko pu ktu sarakstu ar iegūt Valsts ģeodēziskā 
tīkla datu āzē, kur pieeja a aktuālākā i for ā ija par alsts 
ģeodēziskā tīkla pu ktie . Tā kā i for ā ija datu āzē regulāri 
tiek papildi āta, lūdza  sekot līdzi iz aiņā  datu āzē Valsts 
ģeodēziskā tīkla datu āzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv vai 

LĢIA pakalpoju u lapas http:// ap.lgia.go .l  sadaļā 

Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīkla datu āze. 
I for ēja , ka lokālplā oju a teritorijā a  alsts ģeodēziskā 
tīkla pu kti. 
I for ā iju, par ietējā ģeodēziskā tīkla pu ktie , ir jāsaņe  
paš aldī ā pie at ildīgā dar i ieka par ietējo ģeodēzisko tīklu. 
Par ietējo ģeodēzisko tīklu at ildīgo perso u saraksts ir pu li ēts 
LĢIA pakalpoju u lapā sadaļā Ģeodēzija/I for ā ija par ietējo 
tīklu, adrese: http://map.lgia.gov.lv). 

Ja lokālplā oju a teritorijā a  arī ietējā ģeodēziskā tīkla 
pu kti, tad lokālplā oju a paskaidroju a raksta eigās 

epie ieša s pie ie ot izziņu o o ada paš aldī as par to, ka 
lokālplā oju a teritorijā eatrodas e ie s ietējā ģeodēziskā 
tīkla pu kts u  paskaidroju a rakstā ar ie u teiku u i ēt, ka 
lokālplā oju a teritorijā eatrodas e ie s e alsts, e ietējā 
ģeodēziskā tīkla pu kts. 

3. Izpildīts. 
 

4. Lokālplā oju a teksta daļā par aizsargjoslā  Ekspluatā ijas 
aizsargjoslas , to uzskaitīju ā i ēt ģeodēziskos pu ktus. Tas 

epie ieša s, lai pie ērstu uz a ī u ta , ka arī ģeodēziskajie  
pu ktie  ir jāie ēro aizsargjoslas. 

4. Pieņe ts zi āša ai. “akarā ar 
to, ka lokālplā oju a 
teritorijā atrodas trīs ietējā 
ģeodēziskā tīkla punkti, 

lokālplā oju a saistošajā 
daļā tiek i ēta i for ā ija 
par ekspluatā ijas 
aizsargjoslu ap ģeodēziskā 
tīkla pu ktie , ko osaka 
Aizsargjoslu likums. (TIAN 

83.punkts) 

5. “askaņā ar Aizsargjoslu liku a . u  .pa tu, lokālplā oju a 
teksta daļā jā orāda, ka, ei ot plā oju a teritorijā je kura 
eida ū ie ī u, tai skaitā esošo ēku re o ā iju u  

5. Pieņe ts zi āša ai 

http://geodezija.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.gov.lv)/
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Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

reko struk iju, i že ierko u ikā iju, eļu u  tiltu ū ie ī u, 
teritorijas la iekārtoša u u  itu sai ie isko dar ī u, kas skar 
ģeodēziskā pu kta aizsargjoslu, šo dar u projektētājie  ir jā ei  
saskaņoju s: LĢIA - par dar ie  alsts ģeodēziskā tīkla pu ktu 
aizsargjoslā, paš aldī ā - par dar ie  ietējā ģeodēziskā tīkla 
pu ktu aizsargjoslā. 
Re o ā ijas projektus epie ieša s saskaņot ar ģeodēzisko 
punktu turētājie , lai, re o ējot ū i, ģeodēziskie pu kti, kas 
atrodas ēkās u  ū ēs i elēša as sie as zī es ai ietējā 
ģeodēziskā tīkla sie as zī es  etiktu aizsegti, ojāti, iz ī i āti 
ai padarīti epieeja i. 

6. Lokālplā oju ā orādīt, ka detālplā oju os o ligāti ir jāattēlo 
arī ģeodēziskie pu kti. 

6. Pieņe ts zi āša ai. 
Neattie as uz ko krēto 
lokālplā oju a teritoriju. 

Aktuāla i for ā ija par LĢIA produktie  u  pakalpoju ie  
pieeja a ājas lapā http://map.lgia.gov.lv/, et ģeodēziskās 
i for ā ijas jautāju os lūdza  sazi āties ar LĢIA Ģeodēzisko datu 
a alīzes u  ekspertīžu daļas adītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: 

brigita.helfrica@Igia.gov.lv, mob. tel. 27875702. 

Pieņe ts zi āša ai. 

7. Dauga pils pilsētas 
paš aldī as iestādes 

„Ko u ālās sai ie ī as 
pār alde  

05.05.2015. 

Nr.4-12/58 

1. Pir s lokālplā oša as dar u uzsākša as, izgata ot topogrāfisko 
uz ērīju u ar ertikālajā  atzī ē , i že iertīklie , ze es 

ga alu ro ežā , ielu sarka ā  lī ijā . 

1. Lokālplā oju a grafiskā daļa 
izstrādāta uz topogrāfiskā 
plā a pa at es M : , 
saskaņā ar Dauga pils 
pilsētas do es apstipri ātā 
Darba uzdevuma 6.2.punkta 

prasī ā . 

2. Dar us eikt at ilstoši lokālplā oju a dar a uzdevumam un 

attie īgo die estu izs iegtie  osa īju ie . 
2. Izpildīts.  

 

3. Ņe t ērā tra aja sliežu tīkla perspektī o attīstī u dotajā 
rajo ā KF projekts „Dauga pils autotra sporta ezgls 
Vidze es, Piekrastes, A.Pu pura, Višķu iela . 

3. Pieņe ts zi āša ai. 

4. Fu k io ālās zo ēju a oteikša ā jāņe  ērā Dauga pils 
pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģijā .-2030.gadam 

noteikto. 

4. Izpildīts.  

5. Teritorijas ap ū es oteiku os izstrādāt prasī as zaļo pu lisko 
teritoriju i frastruktūras attīstī ai, kā arī pieeja ī as 

osa īju us. 
 

 

6. Teritorijas ai a u telpas o ērtēju a, kokaugu i e tarizā ijas 
u  o ērtēša as rezultātus ies iegt DPPI „Ko u ālās 
sai ie ī as pār alde . 

5. Pieņe ts zi āša ai, 
izstrādājot teritorijas  
iz a toša as u  ap ū es 
noteikumus (TIAN no 7 . līdz 
82. punktam). 

6. Pieņe ts zi āša ai. “katīt 
paskaidrojuma raksta 

3.5.nod.  

8. Da as aizsardzī as 
pār alde Latgales 

reģio ālā ad i istrā ija 

10.08.2015. 

Nr.4.8/85/2015-N 

1. Pār alde es iedz osa īju us, jo a  faktoru kopu a, kuri 
oteiktu to epie ieša ī u. 

1. Pieņe ts zi āša ai. 

9. Valsts vides dienesta  

Dauga pils reģio ālā 
ides pār alde 

09.06.2015. 

Nr.2.5.-21./1168 

1. Lokālplā oju a  jā ūt izstrādāta  saskaņā ar Teritorijas 
attīstī as plā oša as liku a u  MK 14.10.2014. noteikumu 

Nr.  „Noteiku i par paš aldī u teritorijas attīstī as 
plā oša as doku e tie  prasī ā . 

1. Izpildīts. 

2. Lokālplā oju s jāizstrādā, ņe ot ērā Aizsargjoslu liku a 
prasī as. Plā ā jāatzī ē ides u  da as resursu aizsargjoslas, 
ekspluatā ijas, sa itārās u  drošī as aizsargjoslas. Jānosaka 

sai ie iskās dar ī as apro ežoju us saskaņā ar augstāk 
i ētā liku a prasī ā . 

2. Izpildīts.  
“katīt paskaidroju a raksta 
3.6.nod. 

Ie ērojot lokālplā oju a 
grafiskās daļas izstrādei 
iz ēlēto ērogu, esošo u  
plā oto i že ierteh isko tīklu 
aizsargjoslas, kuru platums ir 

azāks par  , 
lokālplā oju a grafiskajā 

http://map.lgia.gov.lv/
mailto:brigita.helfrica@Igia.gov.lv
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Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

daļā etiek attēlotas ēroga 
dēļ.  
Ņe ts ērā izstrādājot 
teritorijas  iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
83.punkts) 

3. Plā ojot epie ieša ās i frastruktūras attīstī u, 
detālplā oju ā jāatrisi a sadzī es otekūdeņu u  lietus ūdeņu 
sa ākša as u  apsai iekoša as jautāju u ie ērojot ar LR MK 

oteiku ie  Nr.  o . .  apstipri āta Lat ijas 
Bū or atī a LBN -  Ka alizā ijas ārējie tīkli u  ū es   
un LR MK 22.01.2002 noteikumu Nr.  „Noteiku i par 
piesārņojošo ielu e isiju ūde ī  prasī as . 

3. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
risi ā os jautāju us. 
Prasī as jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
“katīt paskaidroju a raksta 

. . od. Ņe ts ērā, 
izstrādājot teritorijas 
izmantoša as u  ap ū es 
noteikumus (TIAN 18.; 19. 

punkti) 

4. Detālplā oju ā epie ieša s atrisi āt ūde sapgādes 
jautāju u, ie ērojot ar LR MK . . . oteiku ie  Nr.  
apstipri āta Lat ijas Bū or atī a LBN -  Ūde sapgādes 
ārējie tīkli u  ū es , LR MK 0.01.2004 noteikumu Nr.43 

„Aizsargjoslu ap ūde s ņe ša as ietā  oteikša as etodika  
prasī as. 

4. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os 
jautāju us. Prasī as 
jāizpilda ū projektēša as 
pos ā. “katīt 
paskaidrojuma raksta 3.6. 

od. Ņe ts ērā, izstrādājot 
teritorijas iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
18. punkts) 

Lokālplā oju a pir o redak iju ies iegt VVD Dauga pils RVP 
saskaņā ar MK . . . oteiku u Nr.  „Noteiku i par 
paš aldī u teritorijas attīstī as plā oša as doku e tie  .p. 
prasī ā . 

Pieņe ts zi āša ai. Tiks 
izpildīts pē  paš aldī as 
do es lē u a pieņe ša as 
par lokālplā oju a odoša u 
pu liskajai apsprieša ai u  
atzi u u saņe ša ai. 

10. Veselī as i spek ija 

Latgales ko troles odaļa 

18.06.2015. 

Nr.14-13/14157/306 

1. Detālplā oju a risi āju ie  jā ūt saskaņotie  ar Dauga pils 
pilsētas teritorijas plā oju a risi āju ie . 

1. Izpildīts. 

2. Ie ērot u  uzrādīt  isas teritorijas plā oju ā oteiktas 
aizsargjoslas u  apro ežoju us tajās, kā arī oteikt jau as 
aizsargjoslas u  apro ežoju us, ja tās ūs epie ieša s. 

2. Izpildīts.  
“katīt paskaidroju a raksta 
3.6..nod. 

Ie ērojot lokālplā oju a 
grafiskās daļas izstrādei 
iz ēlēto ērogu, esošo u  
plā oto i že ierteh isko 
tīklu aizsargjoslas, kuru 
platu s ir azāks par  , 
lokālplā oju a grafiskajā 
daļā etiek attēlotas ēroga 
dēļ.  
Ņe ts ērā izstrādājot 
teritorijas  iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
83.punkts) 

3. Paredzēt teritorijas eiks īgai fu k io ēša ai epie ieša os 
i že ierteh iskos apgādes tīklus u  ū es, kā arī paredzēt to 
iespēja o pieslēgša u pie Daugavpils pilsētas  
i že ierko u ikā ijā . Detālplā oju ā o ligāti atspoguļot 
ūde sapgādes, siltu apgādes, sadzī es otekūdeņu 
sa ākša as, lietus ūdeņu sa ākša as u  sadzī es atkritu u 
sa ākša as jautāju u risi āju us. 

 

3. Izpildīts, ie ērojot 
lokālplā oju a lī e ī 
risi ā os jautāju us.  
“katīt paskaidroju a raksta 
3.6.nod. 

Ņe ts ērā izstrādājot 
teritorijas  iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
16.punkts) 

4. Ņe t ēra, ka liela daļa teritorijas ir asfaltēta u  asfaltētas 
daļas tiks paredzētas autostā ietas ierīkoša ai, paredzēt 
lietus otekūdeņu attīrīša u-lietus otekūdeņu iekārtu 
ierīkoša u. 

4. Izpildīts, ie ērojot 
lokālplā oju a lī e ī 
risi ā os jautāju us.  
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Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

 “katīt paskaidroju a raksta 
3.6.nod. 

Ņe ts ērā izstrādājot 

teritorijas  iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
19.:20.punkti) 

5. Projektā iz a tot teritorijas zo ēša as pri ipu –visas 

sai ie iskās u  palīgēkas iz ietot aiz ugures teritorijā. 
 

5. Izpildīts.  
Ņe ts ērā izstrādājot 
teritorijas  iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
24. punkts) 

6. Mi i ālos attālu us o darīju a o jektie  līdz ājām 

paredzēt saskaņā ar i solā ijas, apgais oju a, kā arī 
psiholoģiskā ko forta pri ipie . 
 

6. Prasī a ņe ta ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os 
jautāju us. Tā jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
“katīt paskaidroju a raksta 
3.3.nod. 

Ņe ts ērā, izstrādājot 
teritorijas iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
25. punkts) 

7. Ka autotra sporta u  tra aja kustī a, darīju u u  pu lisko 
ēku u  ū ju, kā arī ar to saistīto palīgēku ai ārējo iekārtu 
iz ietoša a edrīkst paslikti āt rajo a iedzī otāju dzī es 
apstākļus. Troks is, kas radīsies o e tilā ijas  sistē ā , 
ko presorie ,  autotra sporta u  tra aju kustī as kopā ar 
fo a trokšņie  edrīkst pārs iegt pieļauja o ides trokšņa 
ro ežlielu u  dB A die ā,  dB A akarā,  dB A aktī  
i di iduālo sa rup āju, azstā u ai ie stā u  dzī oja o 

āju, ēr u iestāžu, ārst ie ī as, eselī as u  so iālās 
aprūpes iestāžu ap ū es teritorijā, ko regla e tē MK 
07.01.2014. noteiku i Nr.  „Trokšņa o ērtēša as u  
pār aldī as kārtī a . 
 

7. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os 
jautāju us. Tās jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
“katīt paskaidroju a raksta 
3.4.nod. 

8. Kā atkritu u gla āša as lauku a  u  t ert ē  edrīkst radīt 
s aku dzī oja o āju rajo ā ai estētisko disko fortu 
iedzī otājie . 
 

8. Pieņe ts zi āša ai. Prasī a 
jārisi a ū projektēša as 
pos ā. 
Ņe ts ērā, izstrādājot 
teritorijas iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
35-37. punkti) 

9. Teritorijas la iekārtoša u. Gar auto stā ietu, auto eļie , 
tra aju sliedē  o dzī oja o āju puses, paredzēt 
prettrokšņa u  pret i rā ijas risi āju u izstrādi. 
 

9. Pieņe ts zi āša ai. Prasī a 
jārisi a ū projektēša as 
u  ū dar u īste oša as 
pos ā. 

10. Ierīkot ērtu pie rauktu i o jekta , kā arī ērtus gājēju eliņus, 
pē  iespējas izslēgt gājēju u  auto ašī u strau ju 
krustoša os.  
 

10. Pieņe ts zi āša ai. Prasī a 
jārisi a ū projektēša as 
u  ū dar u īste oša as 
pos ā. 

11. Iet es ierīkoša u gar pilsētas ielu, teritorijas akts 

apgaismojumu. 

 

11. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os 
jautāju us. Tās jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
“katīt paskaidroju a raksta 
3.4nod. 

Ņe ts ērā, izstrādājot 
teritorijas iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
34. punkts) 

12. Pu liskas o jektos odroši āt pakalpoju u pieeja ī u 
perso ā  ar īpašā  ajadzī ā -perso ā  ar kustī u 
trau ēju ie  u  riteņkrēslu lietotājie  at ilstoši LR MK 

12. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os 
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Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

.gada .jūlija oteiku u Nr.  Noteiku i par 
Lat ijas ū or atī u -  Pu liskās ēkas u  ū es  

.pieliku a ; ja starp ēkā  u  iet i, ai iet ē  ir lī eņu 
starpī a ir epie ieša s ierīkot pa dusi . 

 

jautāju us. Tās jāizpilda 
ū projektēša as pos ā. 

“katīt paskaidroju a raksta 

3.4.nod. 

Ņe ts ērā, izstrādājot 
teritorijas iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
27.punkts) 

11. “IA Dauga pils ūde s  

20.08.2015. 

Nr.13-4/079 

1. Pir s projektēša as dar u uzsākša as, izgata ot topogrāfiskos 
uz ērīju us ar ertikālā  atzī ē , paze es i že iertīklie  
u  ze es ie irkņu ro ežā  apjo os, kuri ir pietieka i projekta 
eiks īgai izstrādāša ai. 

1. Pieņe ts zi āša ai.  
Prasī a jāizpilda 

ū projektēša as pos ā.  
Lokālplā oju a grafiskā daļa 
izstrādāta uz topogrāfiskā 
plā a pa at es M : , 
saskaņā ar Dauga pils 
pilsētas do es apstipri ātā 
Darba uzdevuma 6.2.punkta 

prasī ā . 

2. Lokālplā oju u izstrādāt saskaņā ar LR MK oteiku ie  Nr.  
Vispārīgie ū oteiku i , LR MK oteiku ie  Nr.  Ostu 

hidroteh isko, siltu e erģijas, gāzes u  itu, atse išķi 
eklasifi ētu, i že ier ū ju ū oteiku i , Aizsargjoslu liku u, 

LBN 008-  I že iertīklu iz ietoju s , Bū ie ī as liku a u  
itu spēkā esošo or atī u prasī ā . 

2. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os jautāju us. 

3. “agla āt esošo ūde s ada u  ka alizā ijas tīklu drošī u u  
dziļu u saskaņā ar LBN -15, LBN 223-  or ā . 

3. Pieņe ts zi āša ai. Prasī a 
jāizpilda ū projektēša as 
pos ā. 

4. Paredzēt aģ.ka alizā ijas tīklie  DN  eto a  
aizsargjoslu lokālplā oju a ze es teritorijā, saskaņā ar 
Aizsargjoslu likumu. 

4. Izpildīts.  
“katīt paskaidroju a raksta 
3.6.nod. 

Ie ērojot lokālplā oju a 
grafiskās daļas izstrādei 
iz ēlēto ērogu, esošo u  
plā oto i že ierteh isko 
tīklu aizsargjoslas, kuru 
platu s ir azāks par  , 
lokālplā oju a grafiskajā 
daļā etiek attēlotas ēroga 
dēļ.  
Ņe ts ērā izstrādājot 
teritorijas  iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
18. un 83.punkti). 

Ūde sapgādei 
5. Iespēja ā pieslēgša ās ieta – esošais aģ.ūde s ads DN  

 ķets  Višķu ielā u  DN   PE) braucamā eļā. 
 

 

 

 

6. Ūde s ada tīklu ieprojektēt saskaņā ar LBN -98, LBN 222-

 or ā  u  ietie  spēkā esošie  or atī ie  
dokumentiem 

 

5. Prasī a ņe ta ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os jautāju us. 
Prasī a jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
Skatīt paskaidroju a raksta 
3.6. .nod. 

6. Prasī a ņe ta ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os jautāju us. 
Prasī a jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
Ņe ts ērā, izstrādājot 
teritorijas iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
18.; 83.punkti). 

Kanalizā ijai 
7. Iespēja ā pieslēgša ās ieta – esošie ka alizā ijas tīkli DN  

 eto a  lokālplā oju a ze es teritorijā, DN   
eto a  Višķu ielā u  DN   eto a  “la u iela. 

 

7. Prasī a ņe ta ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os 
jautāju us.  
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Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

 

 

 

 

 

8. Ka alizā iju ieprojektēt u  ie ū ēt saskaņā ar LBN -99, LBN 

221-98 nor ā  u  itie  spēkā esošie  or atī ie  
dokumentiem. 

Prasī a jāizpilda 
ū projektēša as pos ā. 

“katīt paskaidroju a raksta 
3.6.nod. 

 

8. Prasī a ņe ta ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os 
jautāju us.  
Prasī a jāizpilda 

ū projektēša as pos ā.  
Ņe ts ērā, izstrādājot 
teritorijas iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
18.punkts) 

Izstrādāto lokālplā oju u saskaņot ar “IA „Dauga pils ūde s  u  
saņe t papildus teh iskos oteiku us ū projekta izstrādei. 

Pieņe ts zi āša ai. 

12. VUGD Latgales reģio a 
rigādes Dauga pils 

.daļa 

11.05.2015. 

Nr.22/9.4-1.6-53 

1. Lokālplā oju a izstrādes iet aros paredzēt pielietoto ter i u 
u  jēdzie u skaidroju us, ka  jāat ilst spēkā esošajie  
normatī ajie  aktie  u  pie ēroja ie  sta dartie . 

1. Pieņe ts zi āša ai. 

2. Ie ērot Aizsargjoslu liku a, kā arī ekspluatā ijas u  drošī as 
aizsargjoslu oteikša as etodiku prasī as. 

2. Ņe ts ērā. 

3. Ie ērot MK oteiku u Nr.  Noteiku i par Lat ijas 
ū or atī u LBN 201-  Bū ju ugu sdrošī a  prasī as, kā arī 
itu spēkā esošo or atī o aktu ugu sdrošī as prasī as par 

pie rauktu ē  u  aur rauktu ē  ugu sdzēsī as u  glā ša as 
teh ikai, eidojot perspektī o eļu ai ielu shē as. 

3. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os jautāju us. 
Prasī as jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
“katīt paskaidroju a raksta 
3.6.nod. 

4. Ie ērot spēkā esošo or atī o aktu ugu sdrošī as prasī as par 
ugu sdrošī as atstarpē  starp dažādu ugu sdrošī as pakāpju 
un funkcionālas ozī es ēkā  u  ū ē . 

4. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os jautāju us. 
Tās jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
Skat. paskaidrojuma raksta 

3.6.nod. 

Ņe ts ērā, izstrādājot 
teritorijas iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
25.un 26.punkti) 

5. Pilsētu u  pagastu teritoriju ārējās ugu sdzēsī as ūde sapgādes 
odroši āju s saskaņā ar MK oteiku ie  Nr.  Noteiku i 

par Lat ijas ū or atī u LBN -  Ūde sapgādes ū es  
prasī ā . 

5. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os jautāju us. 
Prasī as jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
Skat. paskaidrojuma raksta 

3.6.nod. 

Ņe ts ērā, izstrādājot 
teritorijas iz a toša as u  
ap ū es oteiku us TIAN 
18.punkts) 

6. Paredzēt perspektī ā ugu sdzēsī as depo iz ietoju u, lai 
odroši ātu ugu sdzēsī as u  glā ša as die esta sa lai īgu 

ieraša os ugu sgrēku, a āriju u  glā ša as dar u ietā, 
at ilstoši spēkā esošo or atī o aktu prasī ā . 

6. Pieņe ts zi āša ai. 
Lokālplā oju s izstrādāts, 
ie ērojot dar a uzde u u 
u  lokālplā oju a izstrādes 
lī e ī risi ā os jautāju us. 
Lokālplā oju a teritorijā 

oteiktais fu k io ālais 
zo ēju s perspektī ā 
pieļauj teritorijā iz ietot 
ugu sdzēsī as depo. 

7. O jektos, kuri klasifi ēja i at ilstoši MK oteiku u Nr.  
Noteiku i par sprādzie īsta ie , ugu s īsta ie  u  īpaši 

7. Pieņe ts zi āša ai. 
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Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

s arīgie  o jektie , kuros iz eidoja i ugu sdrošī a, 
ugu sdzēsī as u  glā ša as die esti  paredzēt ugu sdrošī as, 
ugu sdzēsī as u  glā ša as die esta iz eidoša u at ilstoši MK 

oteiku ie  Nr.  Iestāžu, orga izā iju u  ko er sa iedrī u 
ugu sdrošī as, ugu sdzēsī as u  glā ša as die estu 
iz eidoša as kārtī a  u  pie ēroja ie  sta dartie . 

8. Jau iz eidoto u  esošo ugu sdzēsī as depo ateriāli teh iskās 
āzes odroši āša a saskaņā ar Ugu sdrošī as u  

ugu sdzēsī as liku a prasī ā , kā arī at ilstoši MK 
oteiku ie  Nr.  Noteiku i par Valsts ugu sdzēsī as u  

glā ša as die esta  ugu sgrēku dzēša ai u  glā ša as 
dar ie  epie ieša ajā  iekārtā , spe iālo u  teh isko 
aprīkoju u, kā arī tā or ā , kā arī pie ēroja ie  
standartiem. 

8. Pieņe ts zi āša ai. 

9. Paredzēt pilsētu u  pagastu teritorijās strādājošo u  
paaugsti ātas īsta ī as zo ās dzī ojošo il ēku apziņoša as 
sistē u iz eidi a ārijas u  ārkārtējo situā iju gadīju ie  
saskaņā ar Ci ilās aizsardzī as liku u. 

9. Prasī as ņe tas ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os jautāju us. 
Prasī as jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 

10. Paredzēt rūp ie isko u  a āriju riska o ērtēju u u  
rūp ie isko a āriju o ērša as progra as paaugsti ātas 

īsta ī as o jektos, kā arī o jektu a ārijas gata ī as u  i ilās 
aizsardzī as pasāku u plā u izstrāde. Riska a alīzes 
se i āju us ņe t ērā, ei ot lokālplā oju a izstrādi u  
pilsētas ai pagasta ap ū es perspektī o attīstī u. 

10. Lokālplā oju a teritorijā 
a  pieļauja a 

paaugsti ātas īsta ī as 
o jektu ū ie ī a 

11. Paredzēt iespēja us iero ežoju us, kas saistīti ar 
pote iālajā  palu u  plūdu laikā appludi ā ajā  teritorijā  
u  pretplūdu pasāku ie , kas, saskaņā ar Liku u Par 
paš aldī ā  ir paš aldī as ko pete ē. 

11. Pieņe ts zi āša ai. 
Lokālplā oju a teritorija 

eatrodas applūstošās ai 
plūdu riska  pakļautās 
teritorijās. 

13. A“ Lat ijas gāze 
Gāzapgādes attīstī as 

departaments 

11.06.2015. 

27.4-2/2023 

1. Uzrādīt esošo sadales gāzes adu ar spiedie u līdz . MPa 
novietnes. 

1. Izpildīts. 
“katīt paskaidrojuma raksta 

3.6.nod. 

2. Plā ojot perspektī o ap ū i paredzēt gāzes ada ar spiedie u 
līdz .  MPa o iet i projektēja o ielu sarka ajā lī ijās ai 
i že ierko u ikā iju koridoros at ilstoši Lat ijas sta dartu 
LV“ , Aizsargjoslu liku a, Lat ijas ū or atī a LBN -14 

I že iertīklu iz ietoju s  u  itu spēkā esošo or atī o 
doku e tu prasī ā . 

2. Prasī a ņe ta ērā, 
ie ērojot lokālplā oju a 
lī e ī risi ā os jautāju us. 
Prasī a jāizpilda 

ū projektēša as pos ā. 
“katīt paskaidroju a raksta 
3.6.nod. 

3. Paredzēt iespējas gāzes pie adu ar spiedie u līdz .  MPa 
iz ū ei katra  patērētāja  atse išķi. 

3. Pieņe ts zi āša ai. Prasī a 
ņe ta ērā, ie ērojot 
lokālplā oju a lī e ī 
risi ā os jautāju us. Tā 
jāizpilda ū projektēša as 
pos ā. “katīt 
paskaidrojuma raksta 

3.5.nod. 

4. Izstrādāto lokālplā oju u saskaņot ar “a iedrī as: Dauga pils 
ie irk i, Gāzapgādes attīstī as departa e ta Perspektī o 
attīstī as daļu; 

4. Pieņe ts zi āša ai. Tiks 
izpildīts pē  paš aldī as 
do es lē u a 
pieņe ša as par lokāl-
plā oju a odoša u 
publiskajai apsprieša ai u  
atzi u u saņe ša ai. 

5. Lokālplā oju a grafisko daļu digitālā eidā *.d g for ātā  u  
izdrukas eidā ies iegt “a iedrī as Gāzapgādes attīstī as 
departa e ta Perspektī ās attīstī as daļā. 

5. Pieņe ts zi āša ai. Tiks 
izpildīts pē  paš aldī as 

do es lē u a 
pieņe ša as par lokāl-
plā oju a odoša u 
pu liskajai apsprieša ai u  
atzi u u saņe ša ai. 

6. Teh iskos oteiku us ko krēto o jektu gāzes apgādei 
patērētāja , pieprasīt “a iedrī as Gāzapgādes attīstī as 

6. Pieņe ts zi āša ai. Prasī a 
orādīta lokālplā oju a 
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Nr. 

p.k. 

I stitū ija/ 

datums; Nr. 
Nosa īju i teh iskās prasī as u  osa īju i  Nosa īju a ievēroša a 

departa e ta Klie tu piesaistes daļā, pē  lokālplā oju a 
saskaņoša as paš aldī ā. 

paskaidroju a rakstā . . 
nod.  
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4. CITA INFORMĀCIJA 

4.1. Vides pārraudzī as valsts iroja lē u s Nr.  par stratēģiskā ietek es uz vidi 
ovērtēju a pro edūras epie ēroša u 
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4.2. Daugavpils pilsētas do es Pilsētplā oša as u  ūv ie ī as departa e ta izziņa par 
ģeodēziskā tīkla pu ktie  
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Zi4ojumu par zemes vienrbE Jaunbiives mikrorajoni, Vi5[ru, Kau4as un Sl5vu ielu
rajonf, lokelplenojuma izstrEdi

Lokdlpldnojums zemes vienibdm ar kadastra apzr-mojumiem 0500 007 I I I l,
0

0 
(Kau4as iela),

d @liimju iela)

p 6.martasEdeslEmumuNr. 137o.:lt^il:?:;?t;
"Par lokdlplEnojuma "Lok6lpldnojums zemes vienibdm Jaunblives mikrorajoni ViS$u, Kaupas
un Sldvu ielu rajond, Daugavpilf izstrddes uzsak5anu" un apstiprinati Darba urd.uu111u
lokdlpldnojuma izstrddei.

Lokelpldnojuma izstrdde, veikta saska$ii ar Teritorijas affIstrbas pldnosanas likumu,
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 ,,Noteikumi par paivaldibas teritorijas
attrsubas pliino5anas noteikumiem", Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.240
,,Vispdr-rgie teritorijas pldno5anas, izmanto5anas un apbiives noteikumi',, kd arr Daugavpils
pilsEtas teritorijas attTsUbas plano5anas dokumentiem.

Lokdlpldnojums izstriid6ts, izmantojot teritorijas atustibas pldno$anas inform6cijas
sist€mu (TAPIS), ievErojot Ministru kabineta 08.072014. noteikumu Nr.392 ,,Teritorijas
attTsubas pldnosanas informdcijas sistEmas noteikumi" prasibas.

Uzsiikot lokalpldnojuma izstr-adi, pazi4ojums par lokdlpliinojuma izstrddes uzs6k5anu
tika publicEts Daugavpils pils€tas pa5valdibas t-rmekla vietnE https:i/www.daugavpils.lv/ un
laikrakstd "Latgales laiks" latvie5u un krievu valodii (10.04.2015). krf"r"a.ija par
lokalpldnojuma izstrddi ievietota Latvijas leotelpiskds informdcijas portdld t-rmekfa vietnE
https ://geolawij a. lv/.

Lokdlplanojuma izstrddei tika saqemti nosac-rjumi no Sddiim institucijam: VAS
,,Latvijas valsts cefi" Latgales regiona Daugavpils nodafas, AS,,Sadales tTkls', Austrumu
Kapit5lieguld-rjumu dalas, AS ,,Daugavpils satiksme", Valsts meZa dienesta Dienvidlatgales
virsmeZnieclbas, PAS ,,Daugavpils siltumukli", Latvijas Qeotelpiskds informiicijas agenttiras,
SIA ,,Dautkom TV", Dabas aizsardzTbas pdrvalde Latgales re$iondlii administracijas, Valsts
vides dienesta Daugavpils regiondlds vides pdrvaldes, Dabas aizsardzlbas parvalde Latgales
regiondld administrdcija, Vesellbas inspekcijas Latgales kontroles nodalas, SIA,,Lattel"com,,,
SIA ,,Daugavpils iidens", Daugavpils pilsEtas pa5valdibas iestddes ,,Komundlds saimniecTbas
pdrvalde", Valsts ugunsdzdslbas un gleb5anas dienesta Latgales reliona brigddes Daugavpils
4.dalas, AS ,,Latvijas GZize".

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada23.marta noteikumu Nr.l57,,KZlrtTba,
kddd veicams ietekmes uz vidi stratEgiskais nov€rtEjums" (MK noteikumi Nr.l57) 5.punktu
tika veiktas konsultacijas ar Valsts vides dienesta Daugavpils regioniilo vides pdrvaldi, Dabas
aizsardzlbas pdrvaldes Latgales re$iondliis administriicijas biroju un VeselTbas inspekcijas
Latgales kontroles nodafu, lai sa4emtu iestdZu viedokli par lokdlpliinojuma Tsteno$anas
iespEjamo ietekmi uz vidi un cilvEku vesehbu, ka at par stratEgiskd nov6rt6juma
nepiecie5amlbu. Lai noskaidrotu vai pldno5anas dokumentam ir vai nav nepiecieSams
stratEgiskais ietekmes uz vidi nov6rt€jums, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.l57 6.punktu.
pEc 5o minEto noteikumu S.punkta notiku5ajdm konsultilcijdm, tika iesniegts iesniegums par
pldnosanas dokumenta izstrddes uzsdksanu Vides pdrraudzlbas valsts birojam

Vides pdrraudzibas valsts birojs saistibii ar lokdlpldnojuma izstrddi pie46mis lEmumu
Nr.23 "Par stratEliskd ietekmes uz vidi nov6rtEjuma procediiras nepiemEro5inu (l 1.02.2016.).
LEmums publicEts Vides pdrraudzlbas valsts biroja t-rmekla vietnE http://www.vpvb.gov.lvl.

SIA "ARHIS"(reg. nr. 40003000604) nodro5ina lokdlpldnojuma izstrddi saska4d ar
noslEgtii l-rguma nosacTj umiem.

Pielikumii: Zi4oj ums par institiicij u nosaclj umu ievEro5anu.

r7.02.2017

Lokdlpldnojuma izstrddes vad-rtdja ,Z'ntt--4 rntaRuskule

ZinoJun.li:zstrad;ts tr!i(;nJ il fvl nr5tir L...ii,iPrii .lt1:t t,iC:t :ri ati:aritrii ,a!(r\!r i, i i.l, t)il l\rcfeliirrn; itr pa.j!iiicr:::! 1. i :11

Sl,pr,rnkIa prasibJm.



Zi 4ojums par institiciju nosacTj u m u ievEroSanu

Nr.

p.k.

Instit0cija/
datums; Nr.

Nosacq-umi (teh niskis prasibas u n nosaciju mi) Nosacliuma ieveroSana

1 VAS Latvijas valsts celi

Latgales ref,iona

Daugavpils nodaJa

19.06.2015.

Nr.4.6.6/162

1. lzstradajot lokalplanojumu ieverot, viet€jis pa5valdfbas

teritorijas plano5anas un ar Domes apstiprineta l€muma Nr.137

darba uzdevuma, noteikumus.

1. lzpildits.

2, lzmantot eso5os pieslegumus ar Vi5!u, Slavu un Kaunas ielim. 2. lzpild-rts.

Skatrt paskaidrojuma raksta

3.4.nod.

3. Pec nepiecieiamrbas izbuv€t piebraucamos ceJus blakus zemes
gabaliem, nosakot servituta lietosanu.

3. Nemts v6ra. PiekluSana tiek
nodroiinSta, izmantojot
esoio ielu tiklu. Skat-rt

paskaidrojuma raksta

3.4.nod.

4. Publiskajas un servisa viet-s, paredzet stiwietas apmekleteju
un personSla auto. Stewietas planot atbilstoSi LVS.

4. Pienemts zinSianai.

Praslba tiks ieverota

b0vprojekt€5a nas posmd.

Skat-rt paskaidrojuma raksta

3.4.nod.

lyemts vErA izstradajot

teritorijas izmantoianas un

apb0ves noteikumus (TIAN

15.; 34.punkti)

5. Skidu projekta piedavat satiksmes infrastrukturu visam

objektam, paredzot gijeju iewju un atputas zonu izvietojumu.

5. lzpildits. Prasiba tiks ievErota

buvprojekte5anas posma.

SkatTt paskaidrojuma ra ksta

3.4.nod.

6. Stawietdm un gajeju ietvEm jabut izgaismotam. 6. lzpildlts.

PrasTba tiks ievCrota

b0vprojekteia nas posm5.

Skat-rt paskaidrojuma raksta

3.6.nod.

l),lemts v€ra izstrddajot

teritorijas izmanto5anas un

apbuves noteikumus (TIAN

34.punkts)

2 AS Sadales tlkls Austrumu

Kapit-lieguldijumu dala

10.06.2015.

Nr.30Kl10-02.01/367

1. Teritorijas planojuma zemes robeiu ieWaros jeattElo plinotas
0,4kV elektroparvades lin'rju aizsardzlbai un ekspluatacijai
paredz€tas un noteikt;s aizsargjoslas. MinCto aizsargjoslu

att€losanai izmantojot attiectgo merogu.

1. lzpildits.

Skat-rt paskaidrojuma raksta

3.5. nod.

levErojot lok- lpla noju ma

grafiskas dalas izstradei

izveleto merogu, esoSo un

plSnoto inZeniertehnisko

tiklu aizsargjoslas, kuru
platums ir maziks par 10 m,

lokElplSnojuma grafiskaja

dal- netiek attelotas m€roga

det,

2. Veicot teritorijas plSnojuma izstridi, ieverot Tpa5uma lietoianas
tieslbu iero beioj u mus e lektro pi rvades linij u ( EpL) a izsa rgjosl-s,
kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu, nodro5inot iespeju brwai
piekluvei esoSo inZenierkomunikaciju apkalpei un

rekonstru kcijai.

2. Pie4emts zin5Sanai.

Aprobeiojumi atbilstoSi

Aizsargjoslu likumam.

LokSlp16 nojuma risindjumi

nav pretruna noteiktajiem

aprobeiojumiem EPL

aizsargjosl-s.

llemts v€ra izstradajot

teritorijas izmantosanas un

apbDves noteikumus (TIAN

83. punkts)

Zinojums izstredats saska4S ar Ministru kabineta 20f4.8ada 14.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par paivaldibu teritorijas atustibas pldnoianas dokumentiem,,
81.punkta praslbtm.
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3 AS Daugavpils satiksme

18.06.2015..

Nr.1-10l885

L Paredzet ll.tramvaja marSrutu pagarinet fdz Jaunforitadtes
mikrorajonam.

1. lzpild-rts lokalplSnojuma

teritorUas robeiSs, ievErojot

Teritorijas planojuma

. nsrnajumus.

Skat-rt paskaidrojuma raksta

3.4.nod.

4 Valsts meZa dienests

Dienvidlatgales

virsmeinieclba

03.08.2015.

Nr.VM4.7-7/415

1. Dienvidlatgales virsmeinieciba neizvirza ar meia
apsaimniekosanu u n izma ntoia nu saist-rtus nosacijumus
lokSlplanojuma izstridei.

1. Pienemts zinaianai.

5. PaSvaldlbas AS

Daugavpils siltumtikli

09.06.201s.

Nr.7.t-t2/1337

1. Siltumapgedes tikli atrodas netalu no plbnojuma mikrorajona un
ir tehniska iespeja pieslEgt objektu pie pAS "Daugavpils
siltumtikli".

1. Pie4emts zinSSanai.

2, Paredz€t pasekumus saska4a ar likumu ,,Aizsargjoslu likums,,,,. 2. Pie4emts zin55anai.

3. Nodro5init esoSo siltumapgides tiklu saglabaianu. 3. lzpildits.

4. lzstradijot skidu un tehnisko projektu, paredz€t planot5jiem

objektiem piesleg5anas iespeju pie centraliz6tas siltumapgides
tikliem un izstradet rajona siltumapgades shemu.

4. Pienemts zinS5anai. PrasTba

tiks ieverota bivprojekte5a nas

posm5. Skat-rt paskaidrojuma

raksta 3.4.nod.

llemts v6ra izstridijot
teritorijas izmantoianas un

apbuves noteikumus (TIAN 15.

punkts)

5. Nepiecieiamibas gadiluma, ielu 5!ersprofil6 paredzet vietu
perspektrvai siltumtrkla lik5anai.

5. Pienemts zine5anai. Prasiba

tiks ieverota b0vprojekteianas
posma.

5. Lokalplanojuma projektu iesniegt saskaqoSanai PAS,,Daugavpils

siltumtikli.

6. Pie4emts zinaianai. Tiks

izpild-rts pec paivaldibas domes

l€muma pie4emianas par

lokalpldnojuma nodoianas

publiskajai apsprieianai un

atzinumu sanemianai.

7. Pec saska4oianas, vienu eksempliru (papirveida un digitalveida)

nodot kontrolei PAS,,Daugavpils siltumtikli".

8. PEc lokalplanojuma apstiprinajuma, sanemt tehniskos

noteikumus projektEjamo objektu pieslegianai centralas

siltuma pg5des sistemai.

9. Tehniskie noteikumi ir spekd ltdz 2OI7.gada 10 jun'rjam.

7. 8. un 9.Pie4emts zinaianai.

6 Latvijas Qeotelpiskas
inform-cijas agent0ra

08.05.201s.

Nr.362/7.I-74.2/488

1. Nepiecie5ams ieverot normatTvo aktu prasrbas attiecTba uz

geotelpisko inform-ciju, kas izmantojama lok5lplanojuma

grafiskis da!as izstr5dei:

1. lzpildTts.

1.1. atbilstoSi MK 2014.gada l4.oktobra noteikumu Nr.528

" Note iku mi pa r paiva ldibu teritorijas attistibas pla noSa na s

dokumentiem" (turpmak - Noteikumi) T.punktam
paSva ldlbas teritorijas loki lpl-nojuma izstr-dei jaizma nto

aktuelako L9lA uzturEto topografisko karti. Ka

pallgmaterielu var izmantot pieejamo LQIA uztureto
ortofoto karti.

Daugavpils pils€tas domes apstiprindt- Darba uzdevuma

6.2.punkta ir noridrlusi lokalplanojuma grafisko daJu

izstradSt uz topogrSfiska plana pamatnes M1:2000.

Informejam, ka Qeotelpisko pamatdatu informicijas
sistEma, kuras p-rzinis ir LQIA, lok-lplSnojuma teritorUai ir
pieeiami 2012. eada sasatavota topoerafiska karte mEroe5

1.1. lzpild-rts.

Pienemts zin5ianai

Zinojums izstrddets saskane ar Ministru kabineta 2oL4.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628,,Noteikumi par paivaldibu teritorijas attr-stibas planoianas dokumentiem"
81.punkta prasibam.
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1:10 000, kas nodota Daugavpils novada domes rrcrba

atbilsto5i 2O\4.gada 13.februdrI noslegtajam Digitilo datu

licences lrguma m ( LQIA reg.Nr.3 0 / p-20741 u n 2014.gada

ortofotoka rte.

1.2. atbilstoSi Noteikumu 5T.punktam un saskarlS ar 59.punktu
planoSanas dokumentu izstradatajam janodroiina,

institucijas izsniegto datu nemainlbu, par nepiecieSamajam

izmainam inform€iot un saskanoiot t5s ar LGIA.

1.2.Nemts v€ri

2. Atbilsto5i Noteikumu S.punktam teritorijas plinojuma grafiskis
dalas materiilus noformE, ieverojot normatvajos aktos par

dokumentu noformE5anu, noteiktas prastbas, noradot
koordinatu sistemu, koordinatu tiklu, kartes nosaukumu, kartes
pamatnes meroga un izdrukas meroga noteiktrbu fia tas at5!iras
no kartes pamatnes meroga), lietotos apzlmejumus ar

skaidrojumiem un grafiskas dalas izstredeteju.

Vienlaikus norddam, ka atbilsto5i geotelpiskas informicijas
likuma 25.pantam geotelpisk- informacija, taji skaita

geotelpiskas informacijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas
lokalplanojuma grafiskes dalas izstradei, ir autortieslbu objekts

un teritorijas attrstlbas planojuma grafiskaj6 dala ir
nepiecieiama nordde uz datu tur€t-ju, kura dati izmantoti.

2. lzpildtts

Lai izpilfrtu praslbas, kadas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392
"Teritorijas attlsttbas p15 noSa nas informacijas sist€mas

noteikumi" lV dalas 29.punkt- un V dafas 40. un 41.1.punkta

lokalpl5nojumd jdieklauj informacija par valsts un vietejiem

f,eodeziska tlkla punktiem:

Lokalplinojuma kart€s parad-rt un teksta dala uzskait-rt visus

paSvaldlbas teritorijE eso5os valsts Seodeziska tikla un vieteja

feodeziskS tikla feodeziskos punktus un, atbilsto5i Aizsargioslu

likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem.

Ja aizsargjoslas nevar attelot lokalpl6nojuma grafiskaji daj-
(aizsargjosla 50 un 5 m), tad tas neattelo. Teksta dala japievieno

feod€zisko punktu saraksti - "Valsts {eod€ziska tikla punktu

saraksts" un "Viet€ja feodeziski tTkla punktu saraksts". V€lams

pievienot ari feod€zisko punktu izvietojumu shEmas.

$eodeziska tlkla iedalilumu nosaka 20I3.gada 6.augusta MK

noteikumi Nr.531 geodeziske tlkla klasifikators" un 2011.gada

l5.novembra MK noteikumu Nr.8T9 "Geodeziskas atskaites

sistCmas un topografisko karSu sist€mas noteikumi 25.punkts.

Valsts feodezisko punktu sarakstu var ieg[t Valsts feodeziski
tikla datubize, kur pieejama aktua16ki informacija parvalsts

feodeziska tikla punktiem. Ti ki informacija datubaz€ regulSri

tiek papildinata, ludzam sekot lldzi izmai4Sm datubaz€ Valsts

geodeziski tlkla datubazes adrese: http://seodeziia.lgia.gov.lv

vai LQIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadal5

$eodezija/Va lsts f,eod€ziska tTkla datubdze.

Inform€jam, ka lokilpl5nojuma teritorija nav valsts feodeziska
tikla punkti.

Informaciju, par viet€ja feod€ziskd tikla punktiem, ir jasa4em

pa5valdTbi pie atbildigi darbinieka par viet€jo feodezisko tiklu.
Par vietejo feodezisko tlklu atbildTgo personu saraksts ir
publicets LQIA pakalpojumu lapa sadala geodEzija/lnformacija

par vietEjo tlklu, (adrese: htto://map.lgia.eov.lv).

Ja lok5lplSnojuma teritorij- nav arl viet€ji geodeziska tlkla
punkti, tad lokSlplanojuma paskaidrojuma raksta beigds

nepiecieSams pievienot izzi4u no novada pa5valdlbas par to, ka

3. 3, lzpildits.

Zinojums izstradets saskana ar Ministru kabineta 2Ot4.gada l4.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par paivaldibu teritorijas attistibas planoianas dokumentiem',
81.punkta prasibam.
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lokSlplanojuma teritor'rja neatrodas neviens vietej- geod€ziska

tlkla punkts un paskaidrojuma rakst5 ar vienu teikumu minCt, ka

lokalplSnojuma teritorije neatrodas neviens ne valsts, ne viet€ja

feodEziska tTkla pu nkts.

4. Lokalpl6nojuma teksta dalS par aizsargjoslSm (Ekspluat5cijas

aizsargjoslas), to uzskaitijuma minet geodeziskos punktus. Tas

nepiecieiams, lai pieverstu uzmanlbu tam, ka ariSeodEziskajiem
punktiem ir jiievEro aizsargjoslas.

4. Pienemts zina5anai. Sakara ar

to, ka lokSlplanojuma

teritorija atrodas trrs vietej-
geodeziska tTkla pu nkti,

lokE lplanojuma saisto5ajd

dafa tiek minEta informac'rja

par ekspluatic'rjas

aizsa rgjoslu ap feodezisk5
trkla punktiem, ko nosaka

Aizsargjoslu likums. (TIAN

83.ounkts)

5. Saska4- ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokdlplanojuma

teksta dala jEnorada, ka, veicot planojuma teritorija jebkura

veida b0vnieclbu, tai skaita eso5o Cku renoviciju un

rekonstrukciju, inienierkomu nikiciju, celu un tiltu b0vniecibu,

teritorfas labiekartoianu un citu saimniecisko darbibu, kas skar

feodeziskS punkta aizsargioslu, io darbu projektetSjiem irjaveic
saskaqojums: LGIA - par darbiem valsts f,eod€ziski tikla punktu

aizsargiosla, paSvaldTbd - par darbiem vietEji feodeziske tTkla

punktu aizsargjosla.

Renovacijas projektus nepiecieiams saskanot ar SeodEzisko
punktu tur€tijiem, lai, renovejot bUvi, feod€ziskie punkti, kas

atrodas ekas un bOves (nivel€Sanas sienas zimes vai vieteja

feodeziska tikla sienas zlmes) netiktu aizsegti, bojati, izniciniti
vai padariti nepieejami.

5. Piepemts zini5anai

5. LokalplSnojuma norad-rt, ka detalplanojumos obligati ir jSatt€lo

ari feodeziskie punkti.

6. Pienemts zin;sanai.

Neattiecas uz konkr€to

lokalolSnoiuma teritoriiu.

Aktuala informacija par L9lA produkiem un pakalpojumiem

pieejama mSjas lapd http://map.leia.eov.lvl. bet Seod€ziskas
informac'tjas jautejumos lUdzam sazinities ar L9lA geodEzisko datu

anafizes un ekspertizu dalas vad-rt-ju Brigitu Helfriiu, e-pasts:

brigita. helf rica @ | gia.gov. lv, mob. tel. 27 87 5702.

Pienemts zinaSanai.

7 Daugavpils pilsetas

oaSvaldibas iestides

,,Komuna las saimnieclbas

pd rva lde"

05.05.2015.

Nr.4-12l58

Pirms lokilpl-no5anas darbu uzsek5anas, izgatavot topogrifisko
uzm€rilumu ar vertikSlajam atzlmem, inZeniertikliem, zemes

gabalu robeZim, ielu sarkan-m linijam.

1. LokSlplanojuma grafiski dala

izstred;ta uz topografisk-
plena pamatnes M1:2000,

saska4a ar Daugavpils

pilsetas domes a pstiprinata

Darba uzdevuma 6.2.punkta

Drasibem.

2. Darbus veiK atbilstoSi lokalplSnojuma darba uzdevumam un

attieclgo die nestu izsniegtiem nosacilu miem.

2. lzpildrts.

3. llemt v€ra tramvaja slieiu tikla perspektivo attistlbu dotaje

rajone ( KF projekts,, Da ugavpi ls a utotra nsporta mezgls

(Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, ViSl1u iela").

3. Pienemts ziniianai.

4. Funkcionalas zon€juma noteikian- japem vera Daugavpils

pi ls€tas i lgtspEjigas attTstrbas stratEf, ija 20 14.-2030.gada m

noteiKo.

4. lzpild-rts,

5. Teritorijas apb0ves noteikumos izstrddit prasibas zalo publisko

teritoriju i nf rastru ktu ras attistTba i, ki a ri pieeja mibas

nosacuumus.

5. Pienemts zinaSanai,

izstradejot teritorijas

izmanto5anas un apbuves

Zi4ojums izstradets saska45 ar Ministru kabineta 20I4.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628,,Noteikumi par paSvaldibu teritorijas attistibas pldnolanas dokumentiem"
81.punkta prasib5m.
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5. Teritorijas ainavu telpas novert€juma, kokaugu inventarizicijas

un novertEianas rezultdtus iesniegt DPPI ,,Komunalas

saimniecibas parvalde".

noteikumus (TIAN no 79. lldz

82. punktam).

6. Pie0emts zinSSanai. Skat-rt

paskaidrojuma raksta

3.5.nod.

x Dabas aizsardzlbas

pirvalde Latgales

refionalS administrac'rja

10.08.2015.

Nr.a.8/8s/201s-N

1. Parvalde nesniedz nosacijumus, jo nav faktoru kopuma, kuri

noteiktu to nepiecieia mlbu.

1. Pienemts zinaSanai.

9 Valsts vides dienesta

Daugavpils refionala

vides parvalde

09.05.2015.

Nr.2.5.-2L./7768

1. Lokalplanojumam jabOt izstrddatam saska46 ar TeritorUas

attistibas plano5anas likuma un MK 14.10.2014. noteikumu

N r.628,, Note i ku mi pa r paiva ldlbu teritor'rjas attlstr bas

plSnoianas dokumentiem" prasrb-m.

1. lzpild-rts.

2. LokSlplanojums j5izstrdda, lemot v€ri Aizsargjoslu likuma

praslbas. PlSnJ jaatzime vides un dabas resursu aizsargjoslas,

ekspluatac'rjas, sanitaras un droilbas aizsargjoslas. Janosaka

saimnieciskas darbibas aprobeiojumus saskaqa ar augst-k

min€ti likuma prasibim.

2. lzpildrts.

Skatlt paskaidrojuma raksta

3.6.nod.

leverojot lokalplSnojuma

grafiskas da!as izstradei

izveleto mCrogu, esoSo un

planoto inieniertehnisko

tiklu aizsargjoslas, kuru

platums ir mazdks par 10 m,

lokSlplSnojuma grafiskaji

da!5 netiek attElotas meroga

dcl.

[emts verE izstradajot

teritoruas izmantoSanas un

apb[ves noteikumus (TIAN

83.punkts)

3. Plenojot nepiecieiamas infrastrukt0ras attrstibu,

detalplSnojumi jaatrisina sadzrves notekudepu un lietus !de4u
savak5anas un apsaimniekoSanas jaut5jumu (ievErojot ar LR MK

noteikumiem Nr.214 no 15.06.1999 apstiprindta Latvijas

BUvnormativa LBN 223-99 "Kanaliz-cijas 5r€jie tlkli un b0ves"

un LR MK 22.OL.2002 noteikumu Nr.34,,Noteikumi par

piesi r4ojo5o vielu emisiju Iden-/' praslbas).

3. Prasibas nemtas v€ra,

ieverojot lokalplSnojuma

risinimos jautijumus.

Praslbas jiizpilda

buvprojekteianas posme.

Skat-rt paskaid roju ma ra ksta

3.5. nod. femts vera,

izstradejot teritorijas

izmanto5anas un apblves

noteikumus (TIAN 18.; 19.

punkti)

4. Detalpldnojumi nepiecieSams atrisinet 0densapgides
jautijumu, ieverojot ar LR MK 01.02.2000. noteikumiem Nr.38

apstiprineta Latvijas Buvnormatrva LBN 222-gg "Udensapg5des

5r€jie tikli un b0ves", LR MK 20.01.2004 noteikumu Nr.43

,,Aizsargjoslu ap ridens 4em5anas vietam noteikianas metodika"

praslbas.

4. PrasTbas nemtas vera,

iev€rojot lokilplanojuma

Frmenr risinamos
jautajumus. Prasibas

jiizpilda bOvprojekt€5a nas

posma. Skat-rt

paskaidroju ma raksta 3.6.

nod. gemts v€ra, izstrddijot
teritorijas izmanto3anas un

apbuves noteiku mus (TIAN

18. punkts)

LokSlplSnojuma pirmo redakciju iesniegt WD Daugavpils RVP

saskapi ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par

paSvaldibu teritorijas attlstibas plano5anas dokumentiem" 55.p,

praslb-m.

Pienemts ziniSa nai. Tiks

izpilfits pEc paivaldTbas

domes lemuma pie4em5anas

par lokalplEnojuma

nodo5anu publiskajai

apsprieSanai un atzinumu

sanemianai.

Zi4ojums izstridits saska4d ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628,,Noteikumi par pa5valdibu teritorijas att-tstibas plinoianas dokumentiem"

81.punkta prasibam.
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10 VeseIbas inspekcija

Latsales kontroles nodala

7. Detdlplanojuma risinejumiem jEb[t saska4otiem ar Daugavpils
pilsetas teritorijas planojuma flstnalumtem.

1. lzpildits.

18.06.2015.

Nr.I4-t3/14157 /306

2. levErot un uzradit visas teritorijas planojum- noteiktas
aizsargjoslas un aprobeiojumus tajes, k5 ari noteiktjaunas
aizsargjoslas un aprobeiojumus, ja t5s b0s nepiecie5ams.

2. lzpildlts.

SkatTt paskaidrojuma raksta

3.6..nod.

leverojot lokSlpla nojuma

grafiskis da!as izstradei

izveleto merogu, esoso un

plinoto inieniertehnisko

tlklu aizsargioslas, kuru

platums ir mazaks par 10 m,

lokalpli nojuma grafiskaja

dali netiek att€lotas

meroga del.

llemts vEri izstradajot

teritorijas izmantoianas un

apbuves noteikumus (TIAN

33.Dunktsl

3. ParedzEtteritorijas veiksm-rgai funkcioneianai nepiecieSamos

inieniertehniskos apgades trklus un blves, ka ari paredzet to
iespEjamo pieslegSanu pie Daugavpils pilsetas

inZenierkomunikacij-m. Deta lpla nojumd obligati atspogulot

0densapgades, siltumapgides, sadz-tves notekudenu

savdk5anas, lietus 0denu savakSanas un sadzives atkritumu
savik5anas jautejumu risinajumus.

3. lzpildits,ieverojot

lok-lpldnojuma hmenT

risinamos jautijumus.

Skatit paskaidrojuma raksta

3.6.nod.

l),lemts v€ra izstriddjot

teritorijas izmantoianas un

apbUves noteikumus (TIAN

16.punkts)

4. l)lemt vera, ka liela dala teritorijas ir asfaltEta un asfalt€tas

daJas tiks paredzetas autostewietas ierlkoianai, paredzet

lietus notekide 4u attTrGa nu-lietus notek0 denu ieka rtu
ieriko5anu.

4. lzpild-rts,ieverojot

lokSlplinojuma limenl

risinemos jautijumus.

Skat-lt paska idroju ma ra ksta

3.5.nod.

$emts vera izstr-dajot

teritorijas izmanto5anas un

apbuves noteikumus (TIAN

19.:20.ounkti)

5. ProjeKi izmantot teritorijas zoneSanas principu --visas

saimnieciskis un pafrgekas izvietot aizmugures teritorija.

5. lzpildrts.

l)|emts ver5 izstradajot

teritorijas izmantosanas un

apbtves noteikumus (TIAN

24. Dunkts)

6. Minimalos attilumus no darijuma objektiem lidz mijam
paredzet saskane ar insolac'rjas, apgaismojuma, ka ari
psihologiski komforta principiem.

6. Praslba nemta vera,

iev€rojot lokilpl-nojuma
lTmenr risinamos

jautajumus. T6 jdizpilda

b[vprojekte5anas posma.

Skatit paskaidrojuma ra ksta

3.3.nod.

l!emts ver5, izstradajot

teritorijas izmantoianas un

apb0ves noteikumus (TIAN

25. punkts)

7. Ka autotransporta un tramvaja kustiba, dar-rjumu un publisko

Eku un bivju, ki arTarto saisttto pal-rg€ku vai Srejo iekartu

izvietosana nedrTkst pasliktinat rajona iedzvot5ju dzrves

apstaklus. Troksnis, kas radrsies no ventilac'rjas sist€mam,

kompresoriem, autotransporta un tramvaju kustibas kopa ar

fona trokS4iem nednkst persniegt pielaujamo vides trokina
robeZlielumu (55 dB A dien5, 50 dB A vakar5, 45 dB A nakti)
individuilo (savrupmiju, mazstavu vai vienstavu) dzrvoiamo

7. PrasTbas nemtas vEre,

ieverojot lok5lplanojuma

fimenT risinemos
jautijumus. T-s jaizpilda

b0vprojekteSanas posm5.

SkatTt paskaidrojuma raksta

3.4.nod.

Zi4ojums izstredats saskanE ar Ministru kabineta 2OI4.$da 14.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par pasvaldibu teritorijas attlstibas planosanas dokumentiem"
81.punkta prasibem.



Nr.

o.k.

Institiicija/
datums; Nr,

Nosacrl-umi (tehnisk5s prasibas un nosacliumi) Nosacliuma iev€roSana

maju, bernu iestaiu, Srstniecrbas, veselibas un sociilas
aprupes iestaiu apb0ves teritorija, ko reglamente MK

07.0I.2O74. noteikumi Nr.16 ,,Trok5na novErtE5anas un
pdrvaldibas kartiba".

8. Ka atkritumu glabaianas laukumam un tvertn6m nedrikst rad-tt

smaku dzrvojamo maju rajone vai estetisko diskomfortu
iedzivot-jiem.

8. Pierlemts zinaSanai. PrasTba

jarisina bIvprojekteSanas

posma.

Nemts vere, izstrddajot

teritor[as izmantoianas un

apbives noteikumus (TIAN

35-37. DUnkti)

9. Teritorijas labiekartoSanu. Gar auto stivvietu, autoceliem,

tramvaju sliedem no dzrvojamo mdju puses, paredz€t

prettrokS 1a u n pretvi bracijas risi naj u mu izstra di.

9. Pienemts zinS5anai. Prasiba
jirisina buvprojekteianas

un b0vdarbu tsteno5anas

posma.

10. lerTkot ertu piebrauktuvi objektam, k5 ari ertus gijEju celilus,
pec iespejas izslEgt gajeju un automa5lnu straumju

krustoSanos.

10. Pienemts zina5anai. PrasTba

jarisina bivprojektesanas

un bivdarbu Tsteno5anas

posma.

11. letves ierikosanu gar pilsetas ielu, teritorijas nakts

apgaismojumu.

11. Prasrbas nemtas vere,

ieverojot lokilplSnojuma

l-rmeni risin5mos
jautijumus. T-s jaizpilda

b0vprojekteianas posma.

SkatTt paskaidrojuma raksta

3.4nod.

Nemts vCre, izstrad-jot

teritorijas izmantosanas u n

apbuves noteikumus (TIAN

34. ounkts)

12. Publiskas objektos nodroiindt pakalpojumu pieejamibu

persondm ar Tpaiam vajadzib6m-personim ar kustrbu

traucEjumiem un rite4kr€slu lietotajiem atbilstoii LR MK

2008.gada 2ljulija noteikumu Nr. 557 "Noteikumi par

Latvijas b0vnormatrvu 208-08 "Publiskas ekas un buves"

4.pielikumam; ja starp Ekam un ietvi, vai ietv€m ir lime4u

starpTba ir nepiecie5ams ierTkot pandusi).

12. Praslbas nemtas vere,

iev€rojot lokalplSnojuma

limenT risinamos

jautajumus. T5s jaizpilda

buvprojekte5anas posm5.

Skat-rt paska idroj u ma ra ksta

3.4.nod.

|!lemts vera, izstraddjot

teritor'rjas izmanto5anas un

apbuves noteikumus (TIAN

27.punkts)

11. SlA "Daugavpils udens"

20.08.2015.

Nr.13-41079

1. Pirms projeke3anas darbu uzs6kSanas, izgatavot topogrifiskos
uzmerllumus ar vertikalSm atzlmEm, pazemes inZeniertikliem

un zemes iecirknu robezem apjomos, kuri ir pietiekami projekta

veiksmigai izstradaia nai.

1. Pienemts zinS5anai.

Prasiba jaizpilda

b0vprojektESanas posma..

Lokilplanojuma grafiski

dala izstrddita uz

topografiski plina
pa matnes M 1:2000, saska4a

ar Daugavpils pilsEtas

domes a pstiprindta Darba

uzdevuma 6.2.punkta

Prasibem.

2. LokSlplanojumu izstradat saskane ar LR MK noteikumiem Nr.500
"Vispar-rgie b0vnoteikumi", LR MK noteikumiem Nr.551 "Ostu

hidrotehnisko, siltumenerf,ijas, g-zes un citu, atseviS[<i

neklasificetu, inienierbUvju brlvnoteikumi", Aizsargjoslu likumu,

LBN 008-14 "lnieniertlklu izvietoiums", Brlvniecibas likuma un

2. Prasibas nemtas v€r5,

iev€rojot lokalplanojuma

lTmenT risindmos jautajumus.

ZiDojums izstredats saska4S ar Ministru kabineta 20t4.Eada l4.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par palvaldibu teritorijas attistibas planoianas dokumentiem"
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Nr.

p.k.

lnstitIcijal
datums; Nr.

Nosaciiu mi {teh nisk5s prasibas u n nosacrl-u mit Nosacliuma ievEroiana

citu sp€ka eso3o normat-rvu praslbam.

3. Saglabet eso5o 0densvada un kanalizacijas tiklu droiibu un
dziJumu saska4a ar LBN 222-15, LBN 223-15 normdm.

3. Pienemts zinaianai. Prasiba
jaizpilda b0vprojekte5a nas

posma.

4. Paredz€t mag.kanalizdcijas tikliem DN500mm (betona)

aizsargjoslu lokSlplanojuma zemes teritorije, saska 4a ar
Aizsargjoslu likumu.

4. lzpildits.

Skatit paskaidroju ma raksta

3.5.nod.

leverojot lokalplSnoju ma

grafiskas daf as izstradei

izvCleto merogu, esoSo un

planoto inieniertehnisko

trklu aizsargjoslas, kuru

platums ir mazdks par 10 m,

lokilplSnojuma grafiskaja

dali netiek attelotas
meroga def.

|,lemts vera izstradajot

teritorijas izmantoSanas un

apb0ves noteikumus (TIAN

18. un 83.ounkti).

Udensapg-dei

5. lespejama piesl€g5anas vieta - esoiais mag.0densvads DN200

mm (!ets) Vi5!u ield un DN110 mm (PE) braucami cel-.

5. Udensvada tTklu ieprojekt€t saska4S ar LBN 221-98,L}N222-
99 normam un cietiem sp6ka eso5iem normatlviem

dokumentiem

5. Prasrba r;emta vera,

iev€rojot loka lplanojuma

limeni risinimos jautajumus.

Prasiba jaizpilda

bivprojekt€5anas posm5.

Skat-rt paskaidrojuma raksta

3.6. .nod.

6. Prasrba qlemta vCra,

ievErojot loka lpld nojuma

limeni risind mos jautajumus.

PrasTba jiizpilda

b0vprojekte5anas posm5.

f emts vera, izstradajot

teritorijas izmantoSanas un

apb0ves noteikumus (TIAN

18.: 83.ounktil.

7.

Kana liz-cijai

lesp€jamd piesleg5anis vieta - eso5ie kanalizacijas tikli DN500

mm (betona) lokalplSnojuma zemes teritorije, DN500 mm
(betona) Vi5!u iel- un DN500 mm (betona) Slavu iela.

8. Kanalizaciju ieprojekt€t un iebuvet saskana ar LBN 223-99, LBN

221-98 normem un citiem spEke esoiiem normat-tviem

dokumentiem.

7 Praslba 4emta v€ri,
ieverojot lokilplanojuma

limenT risinimos
jautajumus.

Prasiba jSizpilda

b0vprojekt€5anas posma.

SkatTt paskaidrojuma ra ksta

3.5.nod.

PrasTba nemta vere,

ievErojot lokalpl-nojuma

lTmeni risinamos

jautijumus.

Prasiba jaizpilda

bIvprojekt€5anas posm;.

[lemts ver5, izstrddajot

teritorijas izma ntoia nas un

apb0ves noteikumus (TIAN

18.punkts)

8.

lzstr5dato lokSlplanojumu saskapot ar SlA,,Daugavpils udens" un

sa nemt pa pildus tehniskos noteikumus buvprojekta izstridei.

Pienemts zinSSanai.

Zinojums izstrAdats saska4d ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628,,Noteikumi par paivaldibu teritorijas attrstibas plSnoianas dokumentiem"
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Nr.

p.k.

Instit0cija/
datums; Nr.

Nosacliumi (tehniskes prasibas un nosacliumi) Nosacliuma iev€roiana

t2 VUGD Latgales regiona

brigades Daugavpils

4.daJa

11.05.2015.

Nr.22/9.4-7.6-53

1. Lok-lplanojuma izstr5des ietvaros paredzet pielietoto terminu
un jedzienu skaidrojumus, kam jaatbilst sp€k5 esoiajiem
normatrvajiem a ktiem u n piemEroja miem standa rtiem.

1. Piepemts zinaSanai.

2. leverot Aizsargjoslu likuma, ki ari ekspluatScijas un droiibas
aizsargjoslu noteikianas metodiku prasTbas.

2. llemts vera.

3. leverot MK noteikumu Nr.333 "Noteikumi par Latvijas

b0vnormatr-vu LBN 201-15 "Buvju ugunsdroirba" prasrbas, ka ari
citu speki esoSo normatl-vo aktu ugunsdro5ibas prasrbas par

piebrauktuvem u n cau rbrauktuvEm ugunsdzeslbas un glibSa nas

tehnikai, veidojot perspektrvo celu vai ielu shemas.

3. Prasibas 4emtas v€rd,

iev€rojot lokalplSnojuma

IrmenI risinSmos jautajumus.

PrasTbas jaizpilda

buvprojekteianas posme.

Skat-rt paskaidrojuma raksta

3.6.nod.

4. leverot speki eso5o normaUvo aktu ugunsdro5Tbas prasibas par

ugunsdroilbas atstarpCm sta rp daiadu ugu nsdro5rbas pakipju

un funkcionalas nozTmes €kam un buv€m.

4. Praslbas nemtas vCra,

ieverojot lokSlpl-nojuma

limeni risina mos jautajumus.

T5s jEizpilda

buvprojekt€ia nas posmd.

Skat. paskaidrojuma raksta

3.5.nod.

llemts vera, izstradijot
teritorijas izmanto5anas un

af b0ves noteikumus (TIAN

25.un 26.punkti)

5. Pils€tu un pagastu teritoriju ir€jas ugunsdzesTbas Udensapg-des

nodroSinajums saskana ar MK noteikumiem Nr.326 "Noteikumi
par Latvijas buvnormatrvu LBN 222-15 "0densapg5des buves"
prasTbim.

5. Prasrbas 4emtas ver5,

ieverojot lokalpl-nojuma
llmenT risini mos jautajumus.

Praslbas jaizpilda

buvprojekteia nas posma.

Skat. paskaidrojuma raksta

3.6.nod.

llemts v€ra, izstradajot

teritorUas izmantoianas un

a pblves noteikumus (TIAN

18.punkts)

6. Paredzet perspektivd ugunsdz€sTbas depo izvietojumu, lai

nodro5inatu ugunsdzeslbas un gl-bSanas dienesta savlaicrgu

iera5anos ugunsgreku, aviriju un glSbSanas darbu vieta,

atbilsto3i spEki eso5o normativo aktu prasibim.

6. Piefemts zinSSanai.

Lokalpl-nojums izstred;ts,

ieverojot da rba uzdevumu

un lokSlplSnojuma izstredes

hmeni risinSmos jautejumus.

LokSlplSnojuma teritor'rja

noteiktais f unkcionilais

zonEjums perspektrva

pielauj teritor'rji izvietot

ueunsdzesrbas deoo.

7. Objektos, kuri klasificejami atbilstoSi MK noteikumu Nr.674

"Noteikumi par spridzienbrstamiem, ugu nsbTsta miem un ipaSi

sva n-giem obje kie m, ku ros izve idoja mi ugu nsd ro5lba,

ugunsdzesTbas un glab5anas dienesti" paredzCt ugunsdroslbas,

ugunsdz€sTbas un glSbSanas dienesta izveidoSanu atbilstoSi MK

noteikumiem Nr.539 "lestaZu, orga nizSciju un komercsabiednbu

ugu nsdro5rbas, ugunsdz€slbas un glab5anas dienestu

izveidoSa nas kA rtiba" u n piemeroja m iem sta nda rtiem.

7. Pienemts zineSanai.

8. Jaunizveidoto un eso5o ugunsdz€sTbas depo materiali tehniskas

bazes nodro5in-Sana saska4i ar Ugunsdroiibas un

ugunsdzeslbas likuma prasibim, k5 ari atbilsto5i MK

noteikumiem Nr.458 "Noteikumi par Valsts ugunsdzeslbas un

glibianas dienestam ugunsgreku dzeianai un glabSanas

darbiem nepiecieiamajam iekirtam, speciilo un tehnisko

8. Pienemts zinaSanai,

Zi4ojums izstradets saskane ar Ministru kabineta 2Ot4.gada l4.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par pasvaldibu teritorijas atustibas pldnoianas dokumentiem"
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Nr.

p.k.

InstitIcijal
datums; Nr,

Nosacliumi (tehniskes prasibas un nosac[umi] Nosacliuma ievEroiana

aprlkojumu, kd arTti normim", kE arr piemerojamiem

standartiem.

9. Paredzet pilsetu un pagastu teritorijis strbdajo5o un
paaugstinitas bistamlbas zonas dzvojo5o cilv€ku apzi4oianas
sistemu izveidi avar'rjas un arkartejo situaciju gadrlumiem

saska4a ar Civilas aizsardzibas likumu.

9. Prasrbas nemtas vere,

iev€rojot lokSlplanojuma

lrmeni risinamos jautajumus.

Prasibas j-izpilda

buvproiektEia nas posm5.

L0. Paredzet r0pniecisko un avar-rju riska novert€jumu un

rUpniecisko aviriju novErSanas programmas paaugstinitas
brstamibas objektos, ki ari objektu avarijas gatavlbas un civilas

aizsardzTbas pasekumu planu izstrade. Riska analizes

secinajumus nemt vEra, veicot lokalplanojuma izstradi un
pilsetas vai pagasta apbrJves perspekttvo attistTbu.

10. LokSlplSnojuma teritorijS
nav pielaujama

paaugstinetas brsta mibas

objektu buvnieclba

11. Paredzet iespejamus ierobeiojumus, kas saistiti ar
potenciSlajam palu un pl0du laikd appludinimajam teritor'rj6m
un pretpludu pasakumiem, kas, saska4S ar Likumu "Par
paSvaldibam" ir paivaldibas kompetence.

11. Pienemts zinaSanai.

LokSlpl6nojuma teritorija
neatrodas applusto5as vai

pl0du riskam paklautas

teritoriias.

13 AS Latvijas g-ze

Gdzapgades attistibas

departaments

11.06.2015.

27.4-2/2023

1. Uzradit esoSo sadales gazesvadu ar spiedienu lldz 0.4MPa

novietnes.

1. lzpild-rts.

Skat-lt paskaid roju ma ra ksta

3.5.nod.

2. Planojot perspekttvo apb0vi paredzet gazesvada ar spiedienu

lidz 0.4 MPa novietni projektejamo ielu sarkanaja linijis vai

inienierkomunikdc'rju koridoros atbilstoii Latvijas standartu
(LVS), Aizsargioslu likuma, LaWUas buvnormatrva LBN 008-14
"lnieniertiklu izvietojums" un citu speka esoso normattvo

dokumentu prasibam.

2. Prasiba 4emta vEr5,

ieverojot lok6lplSnojuma

lTmenT risinamos jautajumus.

Prasiba jiizpilda

buvprojekte5a nas posmd.

Skatit paskaidrojuma raksta

3.6.nod.

3. Paredzet iesp€jas gizes pievadu ar spiedienu lidz 0.4 MPa

izblvei katram pateretajam atsevi5l<i.

3. Pienemts zinaSanai. Praslba

nemta vera, iev€rojot

lokalpl5nojuma llmeni

risind mos jautaj u mus. Ta

jEizpilda b0vprojekte5anas

Dosme. Skatit

paskaidrojuma raksta

3.5.nod.

4. lzstradato lokalpl6nojumu saskaDot ar Sabiedribas: Daugavpils

ieci rkni, Giza pg-des attistlbas de pa rta menta Perspe ktwo

attistibas dalu;

4. Pie4emts zinaSanai. Tiks

izpild-rts pEc pa5valdibas

domes lemuma

pie4em5anas par lokil-
planojuma nodo3anu

publiskajai apsprieianai un

atzinumu sapemianai.

5. Lokilplanojuma grafisko dalu digitala veidd (*.dwg formiti)
izdrukas veidi iesniegt Sa biedribas Gizapgades atttstibas

departamenta Perspektwis attistlbas dala.

5. Pienemts zini5anai. Tiks

izpild-rts pec pa5valdlbas

domes lemuma

pie4emSanas par lokal-

plSnojuma nodo5anu

publiskajai apsprie5anai un

atzinumu sanemianai.

6. Tehniskos noteikumus konkreto objektu g-zes apgEdei

paterEtejam, piepraslt SabiedrTbas Gazapgades attistibas

departamenta Klientu piesaistes dala, pec lokSlplanojuma

saska4oSanas paSvaldTba,

6. Pienemts zinaSanai. Prasiba

norad-rta lokalplSnojuma

paskaidrojuma raksta 3.5.

nod.
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