
 

 

SATURS 

 

 
I. PASKAIDROJUMA RAKSTS ................................................................................... 2 

Ievads .............................................................................................................................. 2 
1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts .......................................................... 3 
1.1. Attīstības plānošanas dokumenti .......................................................................... 3 
1.2. Detālplānojuma teritorijas raksturojums .............................................................. 3 
1.2.1. Detālplānojuma teritorijas atrašanas vieta ........................................................ 3 

1.2.2. Inženierinfrastruktūra ....................................................................................... 4 
1.2.3. Detālplānojuma teritorijā zemes vienību pašreizējā izmantošana .................... 6 
2. Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums .............................................. 7 

2.1. Detālplānojuma projekta risinājums..................................................................... 7 
2.2. Detālplānojuma teritorijas bilance, adresācija un apgrūtinājumi ......................... 8 
2.3. Inženiertehniskais nodrošinājums ...................................................................... 10 
3. Detālplānojuma teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi ..................................... 11 

3.1. Detālplānojuma teritorijas attīstības nosacījumi ................................................ 11 
3.2. Teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi .......................................................... 11 
Foto fiksācijas materiāli ................................................................................................ 13 

II. PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI ......................................... 18 

1. Daugavpils pilsētas domes izejdokumenti detālplānojuma izstrādei ..................... 18 
2. Zemes robežu plāni un nekustamā īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti ......... 28 

2.1.      Zemes robežu plāni ........................................................................................... 28 
2.2.      Zemes grāmatu apliecība .................................................................................. 28 
3. Valsts un pašvaldības institūciju sniegta informācija ............................................ 43 

3.1.      Valsts un pašvaldību institūciju nosacījumi ...................................................... 43 
3.2.      Pārskats par ieinteresēto personu priekšlikumiem un ieteikumiem, kas saņemti, 

uzsākot detālplānojuma izstrādi .................................................................................... 61 
3.3.      Valsts un pašvaldību institūciju atzinumi ......................................................... 62 

3.4.      Valsts un pašvaldību institūciju nosacījumu un atzinumu apkopojums ........... 78 
4. Sabiedriskās apspriešanas materiāli ....................................................................... 85 
4.1. Paziņojumi un publikācijas presē ....................................................................... 85 
4.2. Sabiedriskajā apspriešanā izstādītie dokumenti un materiāli ............................. 94 

4.3. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts.................................................... 94 
4.4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols ................................................ 96 
4.5. Ziņojums par vērā ņemtiem un noraidītiem fizisko un juridisko personu 

priekšlikumiem un iebildumiem ................................................................................. 101 
5. Ziņojums par detālplānojuma atbilstību teritorijas plānojuma prasībām ............. 103 

 

 

 
 

 

 

 

 



DETĀLPLĀNOJUMS „ZEMESGABALIEM ORMAŅU IELAS RAJONĀ, DAUGAVPILĪ” 

 - 2 - 

  
 

 

 

 

 

 

I. PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ievads 

 

Detālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1303, 0500 008 1329; 

0500 008 1331; 0500 008 1302; 0500 008 1325 un tām pieguļošām Zeltkalna, Šūņu un 

Ormaņu ielu teritorijām izstrādāts pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 

25. marta lēmumu Nr. 209 (sēdes protokola izraksts Nr. 8 51§) „Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā” (turpmāk – 

lēmums). 

 

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti pamatojoties uz lēmumu un tā 2. pielikumu „Darba 

uzdevums detālplānojuma izstrādei”, kā arī valsts un pašvaldību institūciju nosacījumiem un 

ņemot vērā Daugavpils teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam (ar grozījumiem). 

 

Projekts izstrādāts saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 06. oktobra noteikumu 

Nr. 1148 „Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. 
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1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts 

1.1. Attīstības plānošanas dokumenti 

Detālplānojuma izstrādē tika ņemts vērā Daugavpils teritorijas plānojums 2006.-

2018. gadam (ar grozījumiem) (Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 12. februāra saistošie 

noteikumi Nr. 5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018. gadam”, kas stājušies spēkā 2009. gada 

25. februārī). 

1.2. Detālplānojuma teritorijas raksturojums 

1.2.1. Detālplānojuma teritorijas atrašanas vieta  

 

Detālplānojuma teritorija atrodas Daugavpils pilsētas Jaunās Forštadtes mikrorajonā. 

Detālplānojuma teritorijas sastāvā: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1303, 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

0500 008 1329; 0500 008 1331; 0500 008 1302; 0500 008 1325 un tām pieguļošās Zeltkalna, 

Šūņu un Ormaņu ielu teritorijas. Detālplānojuma teritorijā ir izbūvēts Šūņu ielas turpinājums, 

kas savienojas ar Ormaņu ielu. Detālplānojuma teritorijā atrodas Sv. Pētera un Pāvila 

pareizticīgo baznīca. Pārējā teritorija ir neapbūvēta dabas pamatne ar neviendabīgu reljefu 

(pieguļošā daudzstāvu dzīvojamai mājai Aveņu ielā 21, Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo 

baznīcai un individuālajai dzīvojamai mājai Zeltkalna ielā 56).  

 

 

Detālplānojuma teritorijā 

saskaņā ar Daugavpils pilsētas 

teritorijas plānojumu atrodas 

Valsts aizsardzībā esošie vietējas 

nozīmes arhitektūras kultūras 

pieminekļi: Nr. 4843 Sv. Pētera 

un Pāvila pareizticīgo baznīca 

(Zeltkalna ielā 52, Daugavpilī) 

un Nr. 4787 Vecforštadtes 

(Staroforštadtes) vecticībnieku 

kopienas lūgšanu nams (Līksnas 

ielā 38, Daugavpilī). Ap katru no 

minētajiem pieminekļiem 

saskaņā ar Daugavpils teritorijas 

plānojumu ir noteikta 100 m aizsargjosla 
2. attēls. Izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās 

daļas kartes Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras 

pieminekļi. Kopsavilkums (KVT-1) 

1. attēls. Detālplānojuma teritorija. Izkopējums no http://www.daugavpilskarte.lv un ortofotokartes fragments 

http://www.daugavpilskarte.lv/
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(aizsargzona), kas ietver visu detālplānojuma teritoriju (skatīt 2. attēlu). 

Saskaņā ar 2011. gada 18. marta Kultūras ministrijas rīkojumu Nr. 6-1-81 (spēkā no 

06.04.2011.) vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis - Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo 

baznīca (v.a. Nr. 4843) tika izslēgts no Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta. Līdz ar to 

aizsargjosla 100 m platumā ap to tiek likvidēta. 

1.2.2. Inženierinfrastruktūra  

Ar inženierinfrastruktūru detālplānojuma teritorija tiek nodrošināta pa pieguļošo ielu 

teritoriju. Pašlaik Zeltkalna un Šūņu ielu sarkanajās līnijās izvietoti sakaru, elektroapgādes un 

sadzīves kanalizācijas tīkli, perspektīvā paredzēta iespēja pieslēgties centralizētai 

ūdensapgādei, siltumapgādei, gāzei un sakaru komunikācijām. 

 

Ūdensapgāde un kanalizācija   

 

Iespējamās pieslēgšanas vietas centralizētai ūdensapgādei:  

1. vieta - maģistrālais ūdensvads Dn 300 mm Aveņu un Zeltkalna ielu krustojumā, 

      2. vieta – maģistrālais ūdensvads Dn 250 mm Ormaņu un Telts ielu krustojumā. 

Iespējamā pieslēgšanās vieta centralizētai kanalizācijai – kanalizācijas kolektors DN 600 

mm Aveņu un Zeltkalna ielu krustojumā. 

 

Elektroapgāde  

 

Detālplānojuma teritoriju šķērso esošā pazemes elektropārvades līnija ar spriegumu 

10kV un ar aizsargjoslu 1m platumā no kabeļa ass. Tuvākā transformatora apakšstacija ir 

STA Nr. 358, kas atrodas dzīvojamās mājas (Telts ielā 9) pagalmā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. attēls. Izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes: Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas(IK-1.1) 

4. attēls. Izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes: Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes 

objekti un to aizsargjoslas (IK-4) 
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7. attēls. Izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās 

daļas kartes: Maģistrālās inženiertehniskās 

komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas 

(IK-2) 
 

 

Sakaru komunikācijas  

 

      Tuvākie pieslēgumi pie sakaru komunikācijām: SIA „Lattelekom” tīkliem sadales skapja 

542XXH0134 ir Šūņu un Vidzemes ielu krustojumā vai pie sadales skapja 54XXHO111, 

Aveņu ielā 21.  

      Tuvākie pieslēgumi pie SIA“Dautkom” tīkliem Aveņu ielā (starp dzīvojamām mājām 

Aveņu ielā 21 un 23) un no jaunbūvētā tīkla Telts ielā 10.  

 

 

 

 

Siltumapgāde 

Detālplānojuma teritorija atrodas I siltumapgādes zonā, kurā galvenais siltumapgādes 

avots ir centralizēta siltumapgāde. Līdz ar to pieslēgums pie centralizētas siltumapgādes no 

Ormaņu ielas puses.  

 

 

 

 

 

Gāzes apgāde 

Ar gāzes apgādi detālplānojuma teritoriju var 

nodrošināt no Aveņu ielas puses, kur ir esošais 

zemā spiediena gāzes vads (saskaņā ar LG tīklu 

shēmu) un pēc A/S „Latvijas Gāze” sniegtās 

informācijas teritorijas plānojumam ir plānots 

perspektīvais vidējā spiediena gāzes vads pa 

Ormaņu, Šūņu un Zeltkalna ielām. 

5.attēls. Izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes: Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju 

objekti un to aizsargjoslas (IK-5) 

6. attēls. Izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes:  Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes 

objekti un to aizsargjoslas (IK-3) 
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1.2.3. Detālplānojuma teritorijā zemes vienību pašreizējā izmantošana 

 

Detālplānojuma teritorijā esošo zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi (turpmāk – NĪLM) saskaņā ar LR VZD datu publicēšanas portālā esošo 

informāciju (sk. 1. tabulu). 

1. tabula. Esošo zemes vienību NĪLM 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Adrese/nosaukums Platība 

m² 

NĪLM nosaukums NĪLM 

kods 

Platība 

m² 

Piezīmes 

0500 008 1303 Zeltkalna 52, 

Daugavpils 

2220 Reliģisko 

organizāciju ēku 

apbūve 0905 2220 

Dzīvojamā māja, 

baznīca, pirts, 

nojume, šķūnis 

0500 008 1302        - 176 Dabas pamatnes, 

parki, zaļās zonas un 

citas rekreācijas 

nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciskā 

darbība nav 

pieskaitāma pie kāda 

cita klasifikācijā 

norādīta lietošanas 

mērķa 

0501 176  

0500 008 1329 

Ormaņu ielas rajonā, 

Daugavpils 

      3842 Vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu māju 

apbūve 

0701 3842 Izbūvēts Šūņu ielas 

turpinājums un 

zemes vienības daļa -  

purvaina vieta 

0500 008 1325 Zeltkalna iela 52 346 Reliģisko 

organizāciju ēku 

apbūve 0905 

346  

0500 008 1331 Ormaņu iela 20 

15099 Dabas pamatnes, 

parki, zaļās zonas un 

citas rekreācijas 

nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciskā 

darbība nav 

pieskaitāma pie kāda 

cita klasifikācijā 

norādīta lietošanas 

mērķa 0501 

14171  

  

 Rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu 

apbūve 1001 

476  

  

 Komercdarbības 

objektu apbūve 0801 

83  

  

 Reliģisko 

organizāciju ēku 

apbūve 0905 

293  

  

 Ar maģistrālajām 

elektropārvades un 

sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, 

naftas produktu, 

ķīmisko produktu, 

gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto 1201 

76  
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būvju, ūdens 

ņemšanas un 

notekūdeņu 

attīrīšanas būvju 

apbūve 

0500 008 0230 Zeltkalna iela 

8780 Zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un 

ceļu zemes 

nodalījuma joslā 1101 

8780  

0500 008 2534 Ormaņu iela 

7593 Zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un 

ceļu zemes 

nodalījuma joslā 1101 

7593  

 

2. Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 

2.1. Detālplānojuma projekta risinājums 

 

Detālplānojuma risinājumi tiek balstīti uz teritorijas plānojumu un dzīvojamā rajona 

Jaunās Forštadtes detālplānojuma korekcijas projektu (1998. gads), kurā tika izvirzīts 

stratēģiskais attīstības virziens - Jaunā Forštadte, kā izteikts dzīvojamais rajons. 

Līdz ar to daudzstāvu un sabiedriskas apbūves objektu izvietošana gar Zeltkalna ielu 

vizuāli noslēgs Jaunās Forštadtes mikrorajona apbūves apjomu. Šūņu un Ormaņu ielu 

krustojuma teritorija ir plānotā, ka labiekārtotā dabas teritorija ar labiekārtotām stāvvietām 

automašīnu novietošanai gan baznīcas apmeklētājiem, gan daudzstāvu dzīvojamo māju 

iedzīvotājiem. 

Detālplānojuma risinājums plānotām zemes vienībām: 

Zemes vienība Nr.1 - plānotā izmantošana - mazstāvu dzīvojamo māju apbūves 

teritorija ar apbūves iespēju pēc tās apvienošanas ar zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 0500 008 1310; 

Zemes vienība Nr.2 - jaunveidojamā zemes vienība, kas tiks izveidota atdalot no 

esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1329. Plānotā 

izmantošana – apstādījumu un labiekārtotas dabas teritorija ar esošu ūdens 

ņemšanas vietu ugunsdzēsības vajadzībām; 

Zemes vienība Nr.3 - jaunveidojamā zemes vienība, kas tiks izveidota atdalot no 

esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1329, kā Šūņu iela 

posmā no Zeltkalna ielas līdz Ormaņu ielai. Plānotā izmantošana - satiksmes 

infrastruktūras teritorija. 

Zemes vienība Nr.4 - esošā Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīcas teritorija 

pēc adreses Zeltkalna ielā 52. Plānotā izmantošana - sabiedrisko nozīmes objektu 

teritorija. 

Zemes vienība Nr.5 - jaunveidojamā zemes vienība, kas tiks izveidota apvienojot 

esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1325 ar iznomāto 

Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīcai zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 0500 008 1331 8001. Plānotā izmantošana - sabiedrisko nozīmes 

objektu teritorija.  

Zemes vienība Nr.6 - jaunveidojamā zemes vienība, kas tiks izveidota atdalot no 

esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1331, kurā iespējama 

Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīcas garīgā centra būvniecība ar amatnieku 

darbnīcām. Plānotā izmantošana - sabiedrisko nozīmes objektu teritorija. 

Zemes vienība Nr.7 - jaunveidojamā zemes vienība, kas tiks izveidota atdalot no 

esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1331. Ņemot vērā tās 
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izteikto reljefu un lielo nozīmi no ainaviskā viedokļa, piedāvāts saglabāt kā 

apstādījumu un labiekārtotas dabas teritoriju; 

Zemes vienība Nr.8 - jaunveidojamā zemes vienība, kas tiks izveidota atdalot no 

esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1331. Plānotā 

izmantošana - daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija. Perspektīvi tajā ir 

iespējams izbūvēt piebrauktuvi, autostāvvietu un labiekārtotu atpūtas teritoriju 

iedzīvotāju atpūtai ar bērniem; 

Zemes vienība Nr.9 - jaunveidojamā zemes vienība, kas tiks izveidota atdalot no 

esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1331. Plānotā 

izmantošana - satiksmes infrastruktūras teritorija. 

2.2. Detālplānojuma teritorijas bilance, adresācija un apgrūtinājumi 

 

Jaunveidojamo zemes vienību plānota (atļautā) izmantošana, adresācijas priekšlikums un 

apgrūtinājumi sniegti 2., 3., 4. un 5. tabulās 

2. tabula. Plānoto zemes vienību plānotās (atļautās) izmantošana 

Zemes gabala Nr. 

Zemes gabala platība 

(m2) Zemes gabala izmantošanas veids 

1 176 Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (MDz) 

2 1810 Apstādījumu un labiekārtotas dabas teritorijas (DT) 

3 3245 Satiksmes infrastruktūras teritorijas (Sa) 

4 2220 Sabiedriskās nozīmes objektu teritorijas (S) 

5 639 Sabiedriskās nozīmes objektu teritorijas (S) 

6 2978 Sabiedriskās nozīmes objektu teritorijas (S) 

7 3422 Apstādījumu un labiekārtotas dabas teritorijas (DT) 

8 6843 Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DDz) 

9 338 Satiksmes infrastruktūras teritorijas (Sa) 

 

3. tabula. Adresācijas priekšlikums 

 

 

 

 



 

 

4. tabula. Apgrūtinājumu eksplikācija 

 

5. tabula. Apgrūtinājumu eksplikācija 

 

 

 

- 9 - 
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2.3. Inženiertehniskais nodrošinājums 

 

Detālplānojuma ielu šķērsprofilos parādīta vieta inženierkomunikāciju koridoriem 

perspektīvajām un esošajām inženierkomunikācijām Zeltkalna ielu sarkano līniju robežās. Šūņu 

un Ormaņu ielu teritorijā plānoto inženierkomunikāciju koridori jāparedz, izstrādājot tehnisko 

projektu. Jaunu objektu būvniecības gadījumā jāparedz to pieslēgšana pie esošajiem vai 

jaunizveidojamiem inženiertīkliem. 

 

Sakaru tīkli. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, 

kā arī ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14. pantā (Aizsargjoslas gar elektronisko 

sakaru tīkliem), 35. un 43. pantos (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās, aprobežojumi 

aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības. Privātie un publiskie 

elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši LR Ministru kabineta (turpmāk – 

LR MK) noteikumiem: LR MK 01.03.2011. noteikumi Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu 

ierīkošanas un būvniecības kārtība", LR MK noteikumi 04.04.2006. Nr. 257 "Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli"". 

Esošo aizsargjoslu plānā (lapas nr. DP-03) atzīmētas elektronisko sakaru tīklu 

aizsargjoslas.  

SIA “Lattelekom” sakaru tīkli. Pieslēgumu pie SIA „Lattelekom” tīkliem plānots no 

sadales skapja 542XXH0134 Šūņu un Vidzemes ielu krustojumā vai sadales skapja 

54XXHO111 Aveņu ielā 21. 

SIA “Dautkom TV” sakaru tīkli. Pieslēgties pie tuvākiem SIA „Dautkom TV” tīkliem ir 

iespējams Aveņu iela posmā (Aveņu 21 un 23) un no jaunbūvētā tīkla Telts ielā 10. 

Veicot būvniecību, tiks saglabāti esošie tīkli.  

 

Gāzes apgāde. Vidējā (zemā) spiediena sadales gāzesvada novietne ir paredzēta esošo 

un projektējamo ielu sarkanajās līnijās atbilstoši LR MK 28.12.2004. noteikumiem 

Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un 

lauku teritorijās”.  

 

Elektriskie tīkli. Inženierkomunikāciju izvietojums teritorijā plānots tā, lai tas atbilstu 

LR MK 28.12.2004. noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 

izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, 

paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai 

jaunizveidojamiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu 

izvietojumu paredzēts, lai to varētu netraucēti apkalpot (ārpus iežogotām teritorijām) un 

būtu transporta piekļūšanas iespējas. Parādīti perspektīvie elektrisko tīklu 

inženierkomunikāciju koridori. 

 

Ūdensapgāde. Pieslēgšanas pie centralizētās ūdensapgādes plānota 2 vietās: 1. vieta – 

maģistrālais ūdensvads Dn 300 mm Aveņu un Zeltkalna ielu krustojumā, 2. vieta – 

maģistrālais ūdensvads Dn 250 mm Ormaņu un Telts ielu krustojumā. Ūdensapgādes 

uzlabošanai paredzēts ūdensvada cilpojums. Ūdensvada ievadus jāprojektē saskaņā ar 

LBN 222-99, LR MK 28.12.2004. noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un citiem spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

Kanalizācija. Detālplānojuma risinājumos plānoto centralizētās kanalizācijas tīklu 

pieslēgšana plānota pie kanalizācijas kolektora DN 600 mm Aveņu un Zeltkalna ielu 

krustojumā. 
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Siltumapgāde. Detālplānojuma risinājumos paredzēta plānotajiem objektiem 

pieslēgšanās iespēju pie centralizētās siltumapgādes tīkliem. Ielu šķērsprofilos paredzēta 

vieta perspektīvai siltumtīklu likšanai.  

3. Detālplānojuma teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi 

3.1. Detālplānojuma teritorijas attīstības nosacījumi 

Detālplānojuma teritorija ar ļoti izteiktu reljefa pārēju 5-6 m atrodas starp daudzstāvu un 

mazstāvu apbūvi, kurai pa vidu ir pareizticīgo baznīca un no jauna izbūvētais Šūņu ielas 

turpinājums, kas savienojas ar Ormaņu ielu. Detālplānojuma teritorija kalpo kā robežšķirtne 

starp diviem mikrorajoniem Jaunā Forštadte un Veca Forštadte. Līdz ar to perspektīvie 

detālplānojuma attīstības nosacījumi ir šādi: 

1. nodrošināt blakus esošo kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī 

samazināt dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras pieminekli; 

2. samazināt stāvu skaitu un apbūves blīvumu, tā lai esošie kultūras pieminekļi 

nezaudētu savu ainavisko skaistumu; 

3. nodrošināt daudzstāvu dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas paplašināšanās 

iespējas izbūvējot autostāvietas, bērnu rotaļu laukumus un nodrošinot apzaļumoto 

teritoriju starp baznīcu un daudzstāvu dzīvojamām mājām, kas nodrošinās 

iedzīvotāju labsajūtu, tādējādi būs labiekārtots vēl viens pilsētas kvartāls; 

4. atrast vietu Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīcas garīgā centra būvniecībai; 

5. izveidot atklātu ūdens ņemšanas vietu ugunsdzēsības vajadzībām. 

3.2. Teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi 

 

Detālplānojuma teritorijas attīstības mērķis – plānojumā noteiktās atļautās 

izmantošanas – jauktas un daudzstāvu dzīvojamās apbūves – realizācijas iespējas saskaņā ar 

apstiprināto Daugavpils teritorijas plānojumu, valsts institūciju nosacījumiem, likumdošanas un 

normatīvo aktu prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

8. attēls. Izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes: Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 

Kopsavilkums(PI-1) 
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Lai nodrošinātu teritorijas mērķtiecīgu izmantošanu atbilstoši Daugavpils teritorijas 

plānojumam 2006.-2018. gadam (ar grozījumiem) detālplānojuma izstrādāšanas 

uzdevumi ir: 

1. precizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar Daugavpils teritorijas 

plānojumu 2006.-2018. gadam (ar grozījumiem); 

2. paredzēt zemes vienību sadali un noteikt plānoto zemes vienību adresāciju; 

3. paredzēt teritorijas veiksmīgai funkcionēšanai nepieciešamās inženiertehniskās 

apgādes tīklus un būves, paredzēt to iespējamo pieslēgšanos pie Daugavpils 

pilsētas inženierkomunikācijām un paredzēt inženierkomunikāciju koridoru 

profilus; 

4. ievērot un uzrādīt visas teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un 

aprobežojumus tajās, kā arī noteikt jaunas aizsargjoslas un aprobežojumus, ja tas 

nepieciešams; 

5. paredzēt labiekārtošanas risinājumus, apstādījumu zonas; 

6. uzrādīt apbūves līnijas; 

7. izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot teritorijas 

atļauto izmantošanu, apbūves stāvu skaitu, ielu sarkanās līnijas, šķērsprofilus utt. 
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Foto fiksācijas materiāli 
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Skats uz Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīcu  
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Skats uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1331 no Zeltkalna ielas   
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Skats uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1329 no Ormaņu ielas 

 

 
 

Skats uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 0500 008 1325 un 0500 008 1331 no 

Ormaņu ielas 
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Skats uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1331 no Ormaņu ielas   
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II. PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

1. Daugavpils pilsētas domes izejdokumenti detālplānojuma 

izstrādei 

 

 Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 25. marta lēmums Nr. 209 „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu 

zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā” (sēdes protokola izraksts Nr. 8, 51§); 

 Pirms domes lēmuma pieņemšanas detālplānojuma 1. redakcija tika izskatīta 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijas sēdē, kurā tika pieņemts 

lēmums apstiprināt piedāvātos detālplānojuma risinājumus un virzīt 

detālplānojumu izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē (2011. gada 09. decembra 

sēdes protokola izraksts Nr. 2). Detālplānojuma pirmā redakcija, kopā ar izstrādes 

vadītājas atzinumu, tika iesniegta Daugavpils pilsētas domē lēmuma pieņemšanai 

par detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai.  

 Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 22. decembra lēmums Nr. 616 „Par 

grozījumu lēmumā un par detālplānojuma „Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā, 

Daugavpilī” nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes 

protokola izraksts Nr. 27, 32§). 

 

 (skatīt nākamajās lapās) 
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2. Zemes robežu plāni un nekustamā īpašuma tiesības apliecinoši 

dokumenti 

2.1.      Zemes robežu plāni 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1331; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1329; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1325; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1303; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1302. 

2.2.      Zemes grāmatu apliecība 

 

 Zemes grāmatu apliecība zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

0500 008 1331; 

 Zemes grāmatu apliecība zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

0500 008 1329; 

 Zemes grāmatu apliecība zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

0500 008 1325; 

 Zemes grāmatu apliecība zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

0500 008 1303; 

 Zemes grāmatu apliecība zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

0500 008 1302. 

 

(skatīt nākamajās lapās) 
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3. Valsts un pašvaldības institūciju sniegta informācija 

3.1.      Valsts un pašvaldību institūciju nosacījumi 

 LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa 

(12.05.2010. Nr. 49-16/27); 

 SIA „Daugavpils ūdens” (06.05.2010. Nr. 13-4/020); 

 PAS „Daugavpils siltumtīkli” (27.04.2010. Nr. 1-11.1/690); 

 AS „Latvijas gāze” (29.04.2010. Nr. 27.4-2/1183); 

 Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa (11.10.2010. Nr. 08-

03/75); 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” (27.04.2010. Nr. 4.6.6/68); 

 SIA „Lattelecom” (12.05.2010. Nr. 8840-1); 

 AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions (20.04.2010. Nr. 30R1A0-06.01/451); 

 LR Vides ministrijas Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 

(26.04.2010. Nr. 2.5.-21/555); 

 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (10.05.2010. 

Nr. 01-06/609); 

 SIA „Dautkom TV” (06.05.2010. Nr. 115); 

 LR Valsts zemes dienests. 
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Valsts zemes dienesta nosacījumi detālplānojuma vai to grozījumu izstrādei 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1148 

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (12., 16., 20., 21., 53., 60., 76., 

79.punktu un 72.2. apakšpunktu), Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra 

noteikumiem Nr. 1002 “Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas 

aprites kārtība” (6. un 7. punktu) un Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra 

noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju” Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests) nosaka sekojošus nosacījumus 

detālplānojuma vai to grozījumu (turpmāk – detālplānojums) izstrādei.  

1. Detālplānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 (turpmāk – koordinātu sistēma LKS-92).  

2. Izstrādāto detālplānojuma redakciju (paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu) iesniedz 

attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atzinuma sniegšanai elektroniskā formā 

(grafiskos materiālus - digitāli vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation)) formā, 

paskaidrojuma rakstu vēlams *.pdf vai *.doc formā). Detālplānojuma grafiskai daļai 

elektroniskajā datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar 

paskaidrojumiem un aktuālu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību no M 1:500 līdz M 

1:2000 (elektroniskā veidā, vektordatu formā).  

3. Detālplānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta reģionālās nodaļas izsniegtus 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos un teksta datus.  

4. Detālplānojuma teritorijā izvērtēt spēkā esošos lietošanas tiesību aprobežojumus 

zemes vienībai un noteiktās aizsargjoslas, tauvas joslas, kā arī attēlot visas esošo objektu 

aizsargjoslas, tauvas joslas un grafiski iezīmēt detālplānojuma materiālos, t.sk., objektu, 

kuri izvietoti ārpus detālplānojuma teritorijas, aizsargjoslas un tauvas joslas, kas atrodas 

detālplānojuma teritorijas robežās.  

5. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar objekta 

apgrūtinājuma kodu, kas ir atbilstošs Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikācijas apakšgrupai, ja tādas nav – grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri 

sasaistīti ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir.  

5.1. Ja detālplānojuma grafiskā daļa tiek gatavota MicroStation vidē vai AutoCad vidē, 

tad aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katrs detālplānojumā attēlotais aizsargjoslu 

veids būtu izvietots unikālajā līmenī.  

5.2. Ja detālplānojuma grafiskā daļa tiek gatavota ArcView vidē, tad aizsargjoslas 

nepieciešams attēlot tā, lai katram detālplānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam būtu 

piešķirts unikālais kods. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā īpašuma objekta 

apgrūtinājuma kodam.  

6. Apstiprinātā detālplānojuma eksemplāru, kurā ietverti grafiskie materiāli (vektordatu 

formā), pašvaldība dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz divu nedēļu laikā pēc 

detālplānojuma spēkā stāšanās uz elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, 

pievienojot: pašvaldības lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju 

par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā “Latvija Vēstnesis”, informāciju par 

detālplānojuma izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga 

noteiktību.  
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3.2.      Pārskats par ieinteresēto personu priekšlikumiem un ieteikumiem, kas 

saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi 
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3.3.      Valsts un pašvaldību institūciju atzinumi 

 LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa 

(10.02.2012. Nr. 5.10-32/838/1516); 

 SIA „Daugavpils ūdens” (27.01.2012. Nr. 13-10/009); 

 PAS „Daugavpils siltumtīkli” (27.01.2012. Nr. 1-11.2/160); 

 AS „Latvijas gāze” (08.02.2012. Nr. 27.4-2/490); 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” 

(18.01.2012. Nr. 2-40/48); 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” (29.02.2012. Nr. 4.6.6/32); 

 SIA „Lattelecom” (24.01.2012. Nr. 530-1); 

 AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions (29.02.2012. Nr. 30R1A0-02.01/248); 

 AS „Latvijas elektriskie tīkli” Austrumu reģions (18.01.2012. Nr. 202100-07-80); 

 LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta 

Daugavpils reģionālā vides pārvalde (03.02.2012. Nr. 2.5.-23.1/161); 

 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (01.02.2012. 

Nr. 01-06/96); 

 SIA „Dautkom TV” (13.01.2012. Nr. 16); 

 LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (08.02.2012. Nr. 6-

11/285); 

 LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa (03.02.2012. Nr. 

103901.edoc). 
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3.4.      Valsts un pašvaldību institūciju nosacījumu un atzinumu apkopojums 

 

N.p.k. Valsts vai pašvaldību 

institūcijas nosacījumu 

vai atzinuma 

datums, Nr. 

Nosacījums Atzinums 

1. Daugavpils Reģionālā 

vides pārvaldes: 

nosacījumi (26.04.2010., 

Nr.2.5.-21./555); 

atzinums (03.02.2012., 

Nr. 2.5.-23.1/161). 

1.Detālplānojumam jābūt izstrādātam 

saskaņā ar LR 22.05.2002. likuma 

„Teritorijas plānošanas likums” un LR 

MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi’’ prasībām. 

2. Detālplānojumu jāizstrādā ņemot vērā 

LR 05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu 

likums” prasības. Plānos jāatzīmē vides 

un dabas resursu aizsargjoslas, 

ekspluatācijas, sanitārās un drošības 

aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās 

darbības aprobežojumus dotajā teritorijā 

atbilstoši augstāk minētā likuma 

prasībām. 

3. Plānojot inženierkomunikāciju 

izvietojumu, jāievēro LR MK 

28.12.2004. noteikumu Nr.1069 

„Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu 

pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” 

prasības. 

4.Plānojot augstāk minētā zemes gabala 

apbūvi, detālplānojumā atrisināt sadzīves 

un lietus notekūdeņu savākšanas un 

utilizācijas jautājumu (ievērot ar LR MK 

noteikumiem Nr.214 no 15.06.1999. 

apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 

223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un 

būves” un LR MK 22.01.2002. 

noteikumu Nr.34 „Noteikumi par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, 42.p. 

prasības, kas nosaka, ka neattīrītu 

ražošanas notekūdeņu un dūņu emisija 

virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta). 

5. Detālplānojumā atrisināt ūdensapgādes 

jautājumu. Ievērot ar LR MK 01.02.2000. 

noteikumiem Nr. 38 apstiprināta Latvijas 

būvnormatīva LBN 222-99 

„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, LR 

MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 

„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 

noteikšanas metodika” prasības. Izvērtēt 

iespēju par ūdensapgādes veikšanu no 

centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. 

6. Detālplānojumā atrisināt apkures 

jautājumu. Izvērtēt iespēju par 

Par pirmo redakciju 

iebildumu nav. 

Pēc lēmuma par 

detālplānojuma 

apstiprināšanu 

informēt VVD 

Daugavpils RVP. 

 



DETĀLPLĀNOJUMS „ZEMESGABALIEM ORMAŅU IELAS RAJONĀ, DAUGAVPILĪ” 

 - 79 - 

  
 

 

siltumapgādes veikšanu no centralizētiem 

siltumapgādes tīkliem. 

7. Detālplānojumā paredzēt teritorijā 

esošo koku maksimālu saglabāšanu. 

2. SIA Lattelekom: 

nosacījumi (12.05.2010., 

Nr.88401); 

atzinums (24.01.2012., 

Nr. 530-1). 

1. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši 

spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī 

ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14. 

panta (Aizsargjoslas gar elektronisko 

sakaru tīkliem), 35. panta (Vispārīgie 

aprobežojumi aizsargjoslās gar 

elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās 

prasības. 

2. Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt 

atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un 

objektu aizsargjoslām. 

3. Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, 

kurus paredzēts pieslēgt SIA 

„Lattelekom” vai jebkuram citam 

publiskajam elektronisko sakaru tīklam, 

jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas apstiprinātajiem 

„Noteikumiem par privātā elektronisko 

sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 

elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 

18.05.2005. Padomes sēdes lēmums 

Nr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros 

norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla 

pieslēgšanas kārtība. 

4. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts 

līgums „Par elektronisko sakaru tīkla 

robežu, tad iekšējie telpu un teritoriju 

telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai 

teritorijas saimniekam saskaņā ar šo 

noslēgto robežlīgumu. 

5. Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina 

atsevišķa telpa telekomunikāciju 

iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju 

ievadiem. 

6. Privātie un publiskie elektronisko 

sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši 

Ministru kabineta apstiprinātajiem 

„Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un 

būvniecības kārtība” (MK noteikumi 

Nr.256) un „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko 

sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257). 

7. Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla 

infrastruktūras attīstības plānošanu un 

pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams 

savlaicīgi informēt SIA „Lattelekom” par 

pilsētas attīstības plānā iekļauto jauno 

dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības 

objektu celtniecību. 

8. Katra kalendārā gada beigās vēlams 

informēt SIA „Lattelekom” par nākamajā 

gadā plānoto ielu un teritoriju 

rekonstrukciju. 

Par pirmo redakciju 

no elektronisko 

sakaru tīklu 

attīstības viedokļa 

un sniedz tam 

pozitīvu atzinumu. 
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9. Pieslēgumu pie SIA „Lattelekom” 

tīkliem plānot no sadales skapja 

542XXH0134 Šūņu un Vidzemes ielu 

krustojumā vai sadales skapja 

54XXHO111 Aveņu iela 21. 

3. LR veselības ministrijas 

Veselības inspekcijas 

Latgales kontroles 

nodaļas: 

nosacījumi (12.05.2010., 

4.9.-16/27); 

atzinums (10.02.2012., 

Nr. 5.10-32/838/1516) 

1. Detālplānojuma risinājumiem jābūt 

saskaņotiem ar Daugavpils pilsētas 

teritorijas plānojuma risinājumiem. 

2. Ievērot un uzrādīt visas teritorijas 

plānojumā noteiktās aizsargjoslas un 

aprobežojumus tajās, kā arī noteikt 

jaunas aizsargjoslas un aprobežojumus, ja 

tās nepieciešamas. 

3. Ģenerālplānā norādīt būvju, t.s. 

inženierkomunikāciju būvju izvietošanu, 

kā arī norādīt tuvākās esošās ēkas būves. 

4. Paredzēt teritorijas veiksmīgai 

funkcionēšanai to iespējamo pieslēgšanos 

pie Daugavpils pilsētas 

inženierkomunikācijām (ūdensapgāde, 

kanalizācija, apkure). Dzīvojamo māju 

nodrošināt ar visu veidu komunālajām 

ērtībām. 

8. Ēku izvietojumu un logu orientāciju 

izvēlēties tā, lai tiktu ievērotas normatīvo 

aktu prasības attiecībā un dzīvojamo 

telpu un teritorijas nepārtrauktu 

insolācijas ilgumu. 

9. Ēku apdarē izmantot cilvēku veselībai 

nekaitīgus materiālus. 

10. Paredzēt teritorijas zonējumu. 

11. Plānojot publisko objektu izvietošanu 

minētajā teritorijā ņemt vērā, ka tie 

nedrīkst pasliktināt rajona iedzīvotāju 

dzīves apstākļus. 

12. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu, 

apzaļumošanu, apgaismošanu un ērtus 

pievadceļus. 

13. Izlemt sadzīves atkritumu savākšanas 

kārtību. 

Izvērtējot higiēnas 

prasības, Veselības 

inspekcija neiebilst 

detālplānojuma 

1. redakcijas 

risinājumiem. 

Rekomendācijas: 

Tā kā pēc 

detālplānojuma 

risinājumu 

realizācijas minētajā 

vietā tiks 

paaugstināta dzīves 

intensitāte(transport

a kustību intensitāte, 

sabiedrisko objektu 

skaits utt.) veikt 

trokšņa līmeņa 

analīzi un novērtēt 

prettrokšņa 

pasākumu veikšanas 

nepieciešamību 

dzīvojamo māju 

rajonā) 

Izvēloties 

sabiedrisko objektu, 

kuram paredzēta  

zemes vienība Nr.6., 

ņemt vērā arī 

iepriekšminētās 

rekomendācijas un 

rajona iedzīvotāju 

vajadzības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VAS „Latvijas valsts 

ceļi”: 

nosacījumi (27.04.2010., 

4.6.6/68); 

atzinums (09.02.2012., 

nr. 4.4.6/32). 

1. Izstrādāt detālplānojumu atbilstoši 

vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumu prasībām. 

2. Pieslēgumus zemes gabaliem izveidot 

nodrošinot redzamību, ne tuvāk kā 30 m 

no esošiem krustojumiem un 

pieslēgumiem, atbilstoši LVS. 

3.Veidojot pieslēgumus ievērot esošās 

satiksmes organizāciju.  

 Atbilstošs 

tehniskiem 

noteikumiem. 
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4. Pirms tehniskā projekta izstrādes 

saņemt tehnisko nosacījumus. 

5. Satiksmes organizāciju saskaņot 

atsevišķi.  

5. AS „Latvijas gāze”: 

nosacījumi 

(29.04.2010., 27.4-

2/1183); 

atzinums (08.02.2012., 

N. 27.4-2/490). 

1. Paredzēt vidējā(zemā) spiediena 

sadales gāzesvada novietni esošo un 

projektējamo ielu sarkanajās līnijās 

atbilstoši 2004. gada 28. decembrī 

izdotajiem MK noteikumiem Nr. 1069 

„Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu 

pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 

2. Paredzēt iespējas vidējā(zemā) 

spiediena gāzes pievadu izbūvei katram 

patērētājam atsevišķi. 

3. Izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar 

Sabiedrības Perspektīvās attīstības daļu. 

4. Detālplānojuma grafisko daļu 

(zemesgabalu sadalījums, 

inženiertehnisko komunikāciju 

izvietojuma shēma, ielu šķērsprofili) 

digitālā veidā (*.dwg formātā) un 

izdrukas veidā iesniegt Sabiedrības 

Perspektīvās attīstības daļā. 

5. Tehniskos noteikumus konkrētā 

objekta gāzes apgādei pieprasīt 

Sabiedriskās Gāz apgādes attīstības 

departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc 

detālplānojuma apstiprināšanas 

pašvaldībā. 

Nav iebildumu 

detālplānojuma 1. 

redakcijas tālākai 

apstiprināšanai 

pašvaldībā.  

Detālplānojuma 1. 

redakcijas lapa DP-

03 “Esošo 

aizsargjoslu plāns” 

saskaņota ar 

nosacījumu – 

izstrādājot gāzes 

apgādes tehnisko 

projektu, sadales 

gāzes vada novietne 

tiek paredzēta 

atbilstoši izdotajiem  

tehniskajiem 

noteikumiem un 

2004. gada  28. 

decembrī Ministru 

kabineta 

noteikumiem Nr. 

1069” Noteikumi 

par ārējo 

inženierkomunikācij

u izvietojumu 

pilsētās, ciemos un 

lauku teritorijās.”  

 

 

 

6. AS „Sadales tīkls” 

Austrumu reģiona: 

nosacījumi 

(20.04.2010.,30R1A0-

06.01/451); 

atzinums (29.02.2012., 

Nr.30R1A0-02.01/248). 

1. Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo 

elektroapgādes objektu aizsardzībai un 

ekspluatācijai paredzētās un noteiktās 

aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu 

attēlošanai izmantot attiecīgo kartes 

mērogu. 

2. Ņemot vērā ēku un teritorijas 

plānojuma izmaiņas, kā arī jauno 

elektrisko slodžu pieaugumu/ 

samazinājumu, nepieciešams parādīt 

perspektīvo elektrisko tīklu 

inženierkomunikāciju koridorus. 

3. Veicot teritorijas plānojuma izstrādi 

ievērot īpašuma lietošanas tiesību 

ierobežojumus elektropārvades līniju 

(EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar 

Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantu, 

nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo 

inženierkomunikāciju apkalpei un 

rekonstrukcijai. 

4. Inženierkomunikāciju izvietojumu 

Par 1. redakciju 

priekšlikumu un 

papildinājumu nav. 
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teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu MK 

2004. gada 28. decembra noteikumiem 

Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu 

pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 

Plānojot jaunu objektu būvniecību, 

paredzēt vietu inženierkomunikāciju 

koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem 

vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem. 

Plānojot elektroapgādes objektu un 

elektroietaišu izvietojumu jāparedz to 

netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām 

teritorijām) un transporta piekļūšanas 

iespējas. Nav pieļaujama apbūve 

energoapgādes objektu aizsargjoslās. 

Elektroietaišu projektēšana un būvniecība 

jāveic atbilstoši 08.11.2005. MK 

noteikumiem Nr. 841 „Elektroapgādes 

būvju būvniecības kārtība”. 

7. SIA „Dautkom TV”: 

nosacījumi 

(06.05.2010., Nr. 115); 

atzinums (13.01.2012., 

Nr. 16). 

1. Zemes gabalā atrodas SIA “ Dautkom 

TV“ pazemes tīkli. Pievienota shēma ar 

komunikāciju tīkliem uz 1.lpp. A3  

formātā. 

2. Veicot būvniecību, nepieciešams 

saglabāt SIA “Dautkom TV” esošus 

tīklus. 

Detālplānojuma 

redakcija atbilst 

tehniskām normām 

un noteikumiem.  

Sakarā ar to, ka 

telekomunikāciju 

tīkli pastāvīgi tiek 

paplašināti, radās 

iespēja pieslēgt 

objektu no 

jaunbūvētā tīkla pēc 

adreses Telts ielā 10, 

Daugavpilī. 

8. Daugavpils pilsētas 

domes Komunālās 

saimniecības nodaļas 

nosacījumi (11.10.2010., 

Nr.08-03/75);  

Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestāde 

„Komunālās 

saimniecības pārvalde” 

atzinums 

(18.01.2012., Nr.2-

40/48).  

 1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas 

izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar 

vertikālajām atzīmēm, pazemes 

inženiertīkliem, zemes iecirkņu robežām, 

Zeltkalna, Šūņu un Ormaņu ielu 

sarkanām līnijām, saskaņā ar 2000.gada 

2.maija MK noteikumiem Nr.168, uzrādīt 

zemes gabala apgrūtinājumus. 

2. Inženiertīklu projektēšanu, būvniecību 

un pārlikšanu izpildīt saskaņā ar attiecīgo 

dienestu izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem,28.12.2004MK 

noteikumiem Nr. 1069, Daugavpils 

pilsētas domes 2006. gada 26. janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 un 

Daugavpils pilsētas apbūves 

noteikumiem, ņemot vērā, ka perspektīvi 

varētu būt izbūvēti arī citi inženiertīkli. 

3. Lietus ūdeņu Zeltkalna ielā no Aveņu 

ielas līdz Šūņu ielai paredzēt savākšanai 

agrāk izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas 

kolektorā. 

4. Zeltkalna ielā un Aveņu ielā Nr. 19; 21 

pagalmā šķērsielas apgaismojuma 

projektēšanas darbus veikt saskaņā ar 

Projektētājiem ir 

jāievēro visu 

tehnisko noteikumu 

prasības. 

Paredzēt esošā dīķa 

padziļināšanas, 

krasta attīrīšanas un 

apzaļumošanas 

darbus. 
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LBN un LVS EN 13201 ”Ceļu apgaisme 

“ prasībām 

apgaismojuma balsti – cinkoti ar 

pamatnēm; 

gaismekļi ar ekonomiskajām 

spuldzēm(gaismas plūsma 100-120 

Lum/W); 

kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot 

vērā pieguļošo ielu pieslēgšanu; 

paredzēt divus apgaismojuma režīmus – 

vakara un nakts  

5. Izlīdzinot zemes iecirkņa vertikālās 

atzīmes, paredzēt pasākumus, kas neļautu 

appludināt piegulošos kaimiņu 

privātīpašumu Zeltkalna ielā, šķērsielas 

un Šūņu ielas. 

6. Izstrādāt projektējamās teritorijas 

labiekārtošanas projektu. Projekta sastāvā 

iekļaut sekojošas pozīcijas: 

nodrošināt drošu piebraucamu ceļu pie 

zemes gabaliem no Zeltkalna un Ormaņu 

ielu puses;  

Šūņu un Zeltkalna ielu krustojumā 

saglabāt un iztīrīt esošo ugunsdzēsēju 

ūdenskrātuvi; 

nozāģēt vecos un slimos kokus 

detālplānojuma teritorijā; 

piebraucamo ceļu pie dzīvojamām 

Nr.19.; 21 Aveņu ielā nodrošināt no 

Aveņu ielas puses; 

Aveņu ielā Nr.19.; 21 pagalma teritorijā 

ieprojektēt autostāvvietas, bērnu un 

saimniecības laukumu; 

ap pareizticīgās baznīcas teritoriju 

paredzēt zonu ar apstādījumiem. 

7. projekta skici iepriekš saskaņot ar 

visiem ieinteresētiem dienestiem, t.sk. ar 

domes KS nodaļu. 

8. Iebraukšanas un izbraukšanas 

organizāciju izpildīt, saskaņā ar VAS 

„Latvijas valsts ceļi” izsniegtajiem 

tehniskajiem noteikumiem, LBN un VS. 

9. Projekta dokumentāciju saskaņot ar 

visiem ieinteresētajiem dienestiem. 

10. Projekta dokumentācijas vienu 

eksemplāru iesniegt Daugavpils pilsētas 

domes KS nodaļai. 

9. SIA „Daugavpils ūdens”: 

nosacījumi  

(06.05.2010.,13-4/020); 

atzinums 

 (27.01.2012., Nr. 13-

10/009). 

Ūdensapgāde 

1. Ūdensapgādes uzlabošana paredzēt 

ūdensvada cilpojumu. 

2. Iespējamas pieslēgšanas vietas – 1. 

vieta - maģ. Ūdensvads Dn 300 MM 

Aveņu – Zeltkalna ielas krustojumā, 2 

vieta – maģistrālais ūdensvads Dn 250 

mm Ormaņu –Telts ielu krustojumā. 

3. Ūdensvada ievadu projektēt saskaņā ar 

LBN 222-99, MKN Nr. 1069 un citiem 

Pretenziju nav. 

Ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu 

pieslēgšana 

paredzēta saskaņā ar 

izsniegtiem 

nosacījumiem 

detālplānojuma 

izstrādei. 
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spēkā esošajiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

Kanalizācija 

1. Iespējamā pieslēgšanās vieta – 

kanalizācijas kolektors DN 600 mm 

Aveņu- Zeltkalna ielu krustojumā. 

2. Kanalizāciju ieprojektēt saskaņā ar 

LBN 223-99, MKN Nr. 1069 un citiem 

spēkā esošajiem normatīvajiem 

dokumentiem  

10. PAS “Daugavpils 

siltumtīkli”: 

nosacījumi (27.04.2010 

Nr. 1-11.1/690); 

atzinums (27.01.2012., 

Nr. 1-11.2/160). 

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas , 

izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar 

vertikālām atzīmēm pazemes 

inženiertīkliem un zemes robežu 

iecirkņiem; 

2. Izstrādāt rajona siltumapgādes shēmu, 

ievērojot objektu celtniecības secību. 

 Detālplānojuma projektu izpildīt 

atbilstoši LBN 

3. Paredzēt plānotajiem objektiem 

pieslēgšanās iespēju pie centralizētās 

siltumapgādes tīkliem. 

4. Nepieciešamības gadījumā, ielu 

šķērsprofilā paredzēt vietu perspektīvai 

siltumtīklu likšanai. 

5. Detālplānojuma projektu iesniegt 

saskaņošanai PAS “Daugavpils 

siltumtīkli”  

6. Pēc saskaņošanas vienu eksemplāru 

nodot kontrolei PAS “ Daugavpils 

siltumtīkli”. 

7. Pēc detālplānojuma apstiprinājuma 

saņemt tehniskos noteikumus 

projektējamo ēku pieslēgšanai centrālās 

siltumapgādes sistēmai. 

1. redakcija ir 

izpildīta saskaņā ar 

tehniskiem 

noteikumiem un 

pretenziju nav. 

11. SIA „Daugavpils 

dzīvokļu un komunālās 

saimniecības 

uzņēmums”: 

nosacījumi (10.05.2010 

Nr. 01-06/609); 

atzinums  

(01.02.2012., Nr. 01-

06/96). 

Nesniedz nekādus ieteikumus  Iebildumu nav 

 

 

 

 

 

12 AS ”Latvijas elektriskie 

tīkli” atzinums 

(18.01.2012., 

Nr. 202100-07-80) 

 Detālplānojuma 

teritorijā un tās 

tuvumā 110kV un 

330 kV elektrolīniju 

vai citu pārvaldes 

tīklu objektu nav un 

to ierīkošana nav 

plānota. 
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13. LR Valsts Kultūras 

pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas atzinums 

(08.02.2012 Nr. 6-11/285 

 Inspekcijai nav 

iebildumu pret 

izstrādāto projektu 

un tā sniedz pozitīvu 

atzinumu par 

detālplānojuma 

1. redakciju. 

14. LR Valsts zemes dienesta 

Latgales reģionālās 

nodaļas atzinums   

(03.02.2012 

Nr. 103901.edoc) 

 Sniedz pozitīvu 

atzinumu par 

detālplānojuma 

1. redakciju. 

4. Sabiedriskās apspriešanas materiāli 

4.1. Paziņojumi un publikācijas presē 

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 

2010. gada 25. marta lēmumu Nr. 209 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba 

uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā”.  

Uzsākot detālplānojuma izstrādi tika publicēts paziņojums laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” un vietējā laikrakstā „Latgales laiks”, kā arī izvietota informācija Daugavpils 

pilsētas pašvaldības mājas lapā (www.daugavpils.lv). Paziņojuma tika norādīta 

informācija par: 

 vietējās pašvaldības domes lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu;  

 izstrādes vadītāju;  

 teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu;  

 rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un termiņu, kurā ieinteresētās personas 

var sniegt priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei.  

Laikraksts „Latgales laiks”, 16.04.2010. 

Laikraksts „Latvijas Vēstnesis” laidiens Nr. 62, 20.04.2010. 

Paziņojums Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā 

(skatīt nākamajās lapās) 

 

http://www.daugavpils.lv/
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Laikraksts „Latgales laiks”, 16.04.2010. 
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Pirms domes lēmuma pieņemšanas detālplānojuma 1. redakcija tika izskatīta 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijas sēdē, kur tika pieņemts lēmums 

apstiprināt piedāvātos detālplānojuma risinājumus un virzīt detālplānojumu izskatīšanai 

Daugavpils pilsētas domē.  

Detālplānojuma pirmā redakcija, kopā ar izstrādes vadītājas atzinumu, tika 

iesniegta Daugavpils pilsētas domē lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma 

1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.  

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 22. decembra lēmumu 

Nr. 616 „Par grozījumu lēmumā un par detālplānojuma „Zemesgabaliem Ormaņu ielas 

rajonā, Daugavpilī” nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” 

detālplānojuma 1. redakcija tika nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

Par sabiedrisko apspriešanu, nosūtot paziņojumu, tika informēti ar plānojuma 

risinājumu saistītie nekustamo īpašumu īpašnieki - Vera Martinkeviča (Zeltkalna ielā 56, 

Daugavpilī) un Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca (Zeltkalna ielā 52, Daugavpilī), kā 

arī tika ievietots paziņojums Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā 

(www.daugavpils.lv) un publicēts paziņojums vietējā laikrakstā „Latgales laiks” un 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumā tika norādīta informācija par:  

 vietējās pašvaldības domes lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;  

 sabiedriskās apspriešanas termiņu;  

 detālplānojuma pirmās redakcijas izstādīšanas vietu un laiku;  

 sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;  

 apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku;  

 prasības rakstisko priekšlikumu noformēšanai.  

Laikraksts „Latgales laiks”, 10.01.2012. 

Laikraksts „Latvijas Vēstnesis” laidiens Nr. 6, 11.01.2012. 

Izvietota informācija Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā, 11.01.2012. 

(skatīt nākamajās lapās) 

 

http://www.daugavpils.lv/
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Laikraksts „Latgales laiks”, 10.01.2012. 
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4.2. Sabiedriskajā apspriešanā izstādītie dokumenti un materiāli 

 

Sabiedriskajai apspriešanai tika nodoti un atbilstoši izsludinātajam – Daugavpils 

pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī; 

Daugavpils pilsētas domes informācijas centrā Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī – 

pieejamā vietā un laikā tika izstādīti sekojošie materiāli un dokumenti: 

 detālplānojuma 1. redakcija ar priekšlikuma veidlapu; 

 planšete ar detālplānojuma materiāliem. 

 

4.3. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts 

 

Sabiedriskās apspriešanas posms notika laika posmā no 2012. gada 12. janvāra 

līdz 2012. gada 06. februārim. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2012. gada 26. janvārī, plkst. 

16.00. Par plānoto sapulci tika ievietots paziņojums Daugavpils pilsētas pašvaldības 

mājas lapā (www.daugavpils.lv). 

http://www.daugavpils.lv/
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Sanāksme notika Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamenta telpās (Raiņa ielā 28, Daugavpilī). Sanāksmē piedalījās: Vera 

Martinkeviča, pilsētas iedzīvotāja (Zeltkalna iela 56, Daugavpils), Valentīna Smertjeva, 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore, Inta Ruskule, Pilsētplānošanas un 

būvniecības departamenta (turpmāk – “PBD) Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja; Lolita 

Bojarova, Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīcas draudzes pārstāve; Valentīna 

Čiževska, SIA “Daugavpils ūdens” vecākā būvinženiere; Vera Ragele, SIA “DzKSU” 

RTD vadītāja; Nadežda Roslyak, būvinženiere; Vasilijs Kuzmins, Komunālās 

saimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks; Georgs Borovskis, PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” pārstāvis; Svetlana Krjukova, PBD vadītāja; Skaidrīte Kozlovska, PBD 

Pilsētvides nodaļas ainavu arhitekte; Sergejs Trošimovs, PBD Pilsētplānošanas nodaļas 

teritorijas plānotājs. 

Atbilstoši likumdošanas prasībām detālplānojuma 1. redakcija tika iesniegta 

valsts un pašvaldību institūciju atzinumu saņemšanai. Atzinumi par atbilstību 

izsniegtajiem nosacījumiem tika saņemti no sekojošajām institūcijām: 

 LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa  

 SIA „Daugavpils ūdens”; 

 PAS „Daugavpils siltumtīkli”; 

 AS „Latvijas gāze”; 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”;  

 VAS „Latvijas Valsts ceļi”; 

 SIA „Lattelecom”; 

 AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions; 

 AS „Latvijas elektriskie tīkli” Austrumu reģions; 

 LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta 

Daugavpils reģionālā vides pārvalde; 

 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”; 

 SIA „Dautkom TV”; 

 LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 

 LR Valsts zemes dienests. 
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4.4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 
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4.5. Ziņojums par vērā ņemtiem un noraidītiem fizisko un juridisko personu 

priekšlikumiem un iebildumiem 

 

Saņemts viens priekšlikums no ar plānojuma risinājumu saistītā nekustamā 

īpašuma īpašnieces - Veras Martinkevičas (Zeltkalna ielā 56, Daugavpilī). Priekšlikumā 

lūgums: 

 uzbērt un nostiprināt plānotās pirmās zemes vienības robežu no ūdenskrātuves 

puses, lai pavasaros tekošais no Ormaņu ielas pa reljefu lietus ūdens neappludina 

dzīvojamās mājas pagalmu.  

 ja iespējams saglabāt plānotā otrā zemes vienībā esošos kokus. Neizvietot blakus 

ūdenskrātuvei soliņus, kas piesaistītu iereibušu cilvēku kompānijas (šinī rajonā 

vakaros ir daudz tādas sastopamas).  

 Ūdenskrātuves padziļināšanas rezultātā iegūto grunti lūdzu uzbērt uz robežas ar 

zemes vienību Nr. 1.  

(skatīt nākamajās lapās) 

Augstāk minētais priekšlikums tika ņemts vērā un tā prasības tika iekļautas 

detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (sadaļa - Prasības 

detālplānojuma realizācijai). 

Detālplānojuma 1. redakcija tika nosūtīta 14 institūcijām atzinuma sniegšanai. 

Rezultātā tika saņemti 14 pozitīvi atzinumi. 
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5. Ziņojums par detālplānojuma atbilstību teritorijas plānojuma 

prasībām 

 

 Detālplānojuma izstrādē tika ņemts vērā Daugavpils teritorijas plānojums 2006.-

2018. gadam (ar grozījumiem) (Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 12. februāra saistošie 

noteikumi Nr. 5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018. gadam”, kas stājušies spēkā 2009. gada 

25. februārī). 

Detālplānojuma risinājumi atbilst Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma prasībām.  

 

 

 

 

 

 


