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• Izstrādes process un būtiskākās izmaiņas teritorijas 
plānojuma 2.0 redakcijā

• JAUTĀJUMI, DISKUSIJAS

DARBA KĀRTĪBA

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 



Your Logo or Name Here

IZSTRĀDES PROCESS
• DTP 2.0 redakcijā ņemti vērā DTP 1.0 

redakcijas publiskās apspriešanas 
rezultāti:

• 151 fizisko un juridisko personu 
iesniegumi

• 22 institūciju un Daugavpils novada 
domes atzinums (NKMP, DRVP, DAP, 
LVM - būtiskākie papildinājumi)

• Meža aizsargjoslas darba grupas 
priekšlikumiem



Your Logo or Name Here

TIN3 teritorija - obligātā detālplānojuma teritorija (zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 05000372302, 05000372313, 05000370013 un 0500037231, lai 
pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, tiktu nodrošināta piekļuve TIN3 teritorijā esošajiem 
zemes īpašumiem)

BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS
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JC apbūve

BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS
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DZm un DA4
Viduspaguļankas

apkaimē
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• TIN41 teritorija - Kandavas, Vienības, Sporta un Cietokšņa ielu 
noslēdzošā kvartāla apbūve ar tipisku 60.gadu brīvo plānojumu, kur ir 
5 stāvu, 9 stāvu dzīvojamā apbūve, sabiedriska rakstura apbūve. 
Paplašināta visa kvartāla robežās!

• TIN 46 teritorija - Vēsturiskās apbūves teritorijas, kurās daļēji 
saglabājušās raksturīgās laikmeta iezīmes (TIN46) - Teritorija starp 
Valkas, Siguldas, Lielās Dārza un Silikātu ielu (vecās slimnīcas 
teritorija, kur ir 19.gs.s. vēsturiskais parks). Jauna!

• Precizēti apbūves parametri t.s. augstuma rādītāji valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās  un to 
aizsardzības zonās, kā arī Dabas un apstādījumu teritorijās 

BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS
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TIN41 teritorija - Kandavas, Vienības, Sporta un Cietokšņa ielu noslēdzošā kvartāla 
apbūve ar tipisku 60.gadu brīvo plānojumu, kur ir 5 stāvu, 9 stāvu dzīvojamā apbūve, 
sabiedriska rakstura apbūve 
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TIN 46 teritorija - Vēsturiskās apbūves teritorijas, kurās daļēji saglabājušās 
raksturīgās laikmeta iezīmes (TIN46) - Teritorija starp Valkas, Siguldas, Lielās 
Dārza un Silikātu ielu (vecās slimnīcas teritorija, kur ir 19.gs.s. vēsturiskais 
parks)

Daugavpils pilsētas pašvaldība & SIA "Reģionālie projekti" 

Jauna TIN teritorija
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• Plānotās koncertzāles būvniecībai noteikta Jaukta centra apbūves 
teritorija (JC) Daugavpils centrālā parka teritorijā (iepriekš DA3)

• Precizētas  kultūras pieminekļi un to aizsargzonas atbilstoši Nacionālās 
kultūras mantojumu pārvaldes sniegtai informācija un pilnveidota 
interaktīva karte, lai vieglāk identificēt pieminekli tā nr., statusu: valsts 
vai vietējais

• Inženierkomunikāciju punktveida objekti papildināti ar Ugunsdzēsības 
hidrantiem

• AS «Latvijas valsts meži» Daugavpils pilsētas teritorijā iekļauti meža 
aizsargjoslas ap pilsētu teritorijā

• Gajokā Vidus ielā 4, noteikta Jaukta centra apbūves teritorija (JC) 1600 
m2 platībā (iepriekš R)

BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS
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BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS

Plānotās koncertzāles būvniecībai 
noteikta Jaukta centra apbūves 
teritorija (JC) Daugavpils centrālā 
parka teritorijā (iepriekš DA3)
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TP interaktīvā kartē ir papildināta 
informācija par pilsētas kultūras 
pieminekļiem: 
- aizsardzības statusu(vietējais  

vai valsts)
- objekta informācija papildināta 

ar valsts aizsardzības Nr. , 
nosaukumu

- precizētas aizsargzonas
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Inženierkomunikāciju 
punkt veidā objekti 
papildināti ar 
ugunsdzēsības ūdens 
ņemšanas 
vietām(akām)



Meža 
aizsargjosla
pilsētā
129 ha

A/S »Latvijas valsts meži» valdījumā 
esošos mežos  







Vietas šķiroto atkritumu  savākšanas laukumiem vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem:

visās Rūpnieciskās apbūves un Tehniskā apbūves teritorijās, ievērojot normatīvo aktu prasības 
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Paplašināta 
ražošanas 
teritorija  
Cietokšņa 
apkaimē 
pašvaldības z.v. 
05000362401

Cietokšņa apkaimē 



Ruģeļu apkaimē



Jaunās Forštadtes apkaimē

Tehniskās apbūves 
teritorija 



Sarkanās līnijas
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• DTP 2.0 redakcijas publiskā apspriešana - 3 nedēļas (uzsākšana 
janvāra beigās), publiskās apspriešanas sanāksme (februāra pirmajā 
pusē)

• Atzinumi no institūcijām

• Priekšlikumi no iedzīvotājiem, juridiskām personām

• Publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana un ziņojuma 
sagatavošana par PA rezultātiem

• Pašvaldības lēmums (februāra beigas/marta sākums)

TURPMĀKAIS IZSTRĀDES PROCESS
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Paldies!

+371  67 320 809

santa@rp.lv

www.rp.lv

Jautājumi... 

http://www.fabrikam.com/

