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2016.gads

LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts sagatavots atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā kopš 01.05.2015.). Ievērojot
minētos noteikumus, paskaidrojuma rakstā ietver lokālplānojuma izstrādes pamatojumu un risinājumu
aprakstu, kā arī pamato tā atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ja ar lokālplānojumu tiek
mainīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums. Lokālplānojums izstrādāts atbilstoši darba
uzdevumam, kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot.
Nr. 6, 24§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un
Slāvuielu rajonā” izstrādes uzsākšanu”

GRAFISKĀ DAĻA
Lokālplānojuma grafiskā daļa „Teritorijas funkcionālā zonējuma karte” un “Teritorijas aizsargjoslu
karte”(saistošā daļa) izstrādāta uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās topogrāfiskās kartes
pamatnes ar mēroga noteiktību M 1:2000, ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto teritorijas izmantošanas
veidu klasifikāciju un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā noteiktās datu standartizācijas
prasības. Topogrāfiskās kartes pamatne sagatavota 2015. gadā un nodota Daugavpils pilsētas domes rīcībā
atbilstoši 2015. gada 25. martā noslēgtajam līgumam (Nr.46/p-2015).

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmas vidē, ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības, ka arī citu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikti teritorijas izmantošanas nosacījumi, prasības un
aprobežojumi, kā arī apbūves parametri, ievērojot lokālplānojuma teritorijas īpatnības un specifiku.

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI
Pārskata sadaļā apkopota visa ar lokālplānojuma izstrādi saistītā dokumentācija, ievērojot apstiprināts ar
Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 24§) apstiprināto darba
uzdevumu.
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IEVADS
Lokālplānojuma izstrāde zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā, Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā uzsākta
saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 24§). Ar minēto
Daugavpils pilsētas domes sēdes lēmumu apstiprināts darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei un noteiktas
lokālplānojuma teritorijas robežas.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts – Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības
departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja Inta Ruskule.
Lokālplānojuma izstrādē ievērotas sekojošu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības vietējo pašvaldību
teritoriju attīstības plānošanā:




Teritorijas attīstības plānošanas likums;
Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
noteikumiem” (14.10.2014.);
Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” (30.04.2013.).

Lokālplānojuma izstrādē ņemti vērā spēkā esošie Daugavpils pilsētas teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti:



Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu tika publicēts Daugavpils
pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/ un laikrakstā “Latgales laiks”. Informācija par
lokālplānojuma izstrādi ievietota Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā tīmekļa vietnē
https://geolatvija.lv/.
Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, nav saņemts neviens fizisko un juridisko personu priekšlikums vai iebildums.
Lokālplānojuma izstrādei saņemti nosacījumi un informācija no darba uzdevumā norādītajām institūcijām.
Lokālplānojums izstrādāts, izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), ievērojot
Ministru kabineta noteikumu Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”
(08.07.2014.) prasības.
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1.

DUGAVPILS PILSĒTAS DOMES LĒMUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI
Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 24§) „Par
lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un
Slāvuielu rajonā” izstrādes uzsākšanu”
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2.

PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI
2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/
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2.2. Laikrakstā „Latgales laiks”
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2.3. Informācija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā vietnē https://geolatvija.lv/
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3.

INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU
3.1. Institūciju nosacījumi

VAS Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Daugavpils nodaļa 19.06.2015. Nr.4.6.6/162

12

AS Sadales tīkls Austrumu Kapitālieguldījumu daļa 10.06.2015. Nr.30KI10-02.01/367

13

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

14

Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība 01.06.2015. Nr.VM4.7-7/308

15

Pašvaldības AS Daugavpils siltumtīkli 09.06.2015. Nr.1.1-12/1337

16

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 08.06.2015. Nr.362/1.1-14.2/488

17

18

19

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 05.05.2015. Nr.4-12/58

20

Dabas aizsardzības pārvalde Latgales reģionālā administrācija 16.06.2015.Nr.4.8/62/2015-N

21

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 09.06.2015. Nr.2.5.-21./1168

22

23

Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa 18.06.2015.Nr.14-13/14157/306

24

25

SIA “Daugavpils ūdens” 10.06.2015. Nr.13-4/049

26

27

28

VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļa 11.06.2015. Nr.22/9.4-1.6-53

29

30

AS Latvijas gāze Gāzapgādes attīstības departaments 11.06.2015. 27.4-2/2023

31

3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu
Nr.
p.k.

Institūcija/
datums; Nr.

1.

VAS Latvijas valsts ceļi
Latgales reģiona
Daugavpils nodaļa
19.06.2015.
Nr.4.6.6/162

Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)

1. Izpildīts.
1. Izstrādājot lokālplānojumu ievērot, vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas un ar Domes apstiprinātā lēmuma Nr.137
darba uzdevuma, noteikumus.

4.

5.

6.

2. AS Sadales tīkls Austrumu 1.
Kapitālieguldījumu daļa
10.06.2015.
Nr.30KI10-02.01/367

2.

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

2. Izpildīts.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.4.nod.
3.
Ņemts vērā. Piekļūšana tiek
Pēc nepieciešamības izbūvēt piebraucamos ceļus blakus zemes
nodrošināta, izmantojot
gabaliem, nosakot servitūta lietošanu.
esošo ielu tīklu. Skatīt
paskaidrojuma raksta
3.4.nod.
4.
Pieņemts zināšanai.
Publiskajās un servisa vietās, paredzēt stāvvietas apmeklētāju
Prasība
tiks
ievērota
un personāla auto. Stāvvietas plānot atbilstoši LVS.
būvprojektēšanas
posmā.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.4.nod.
Ņemts
vērā
izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
15.; 34.punkti)
5. Izpildīts. Prasība tiks ievērota
Skiču projektā piedāvāt satiksmes infrastruktūru visam
būvprojektēšanas posmā.
objektam, paredzot gājēju ietvju un atpūtas zonu izvietojumu.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.4.nod.
6.
Izpildīts.
Stāvvietām un gājēju ietvēm jābūt izgaismotām.
Prasība
tiks
ievērota
būvprojektēšanas
posmā.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
Ņemts
vērā
izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
34.punkts)
1. Izpildīts.
Teritorijas plānojuma zemes robežu ietvaros jāattēlo plānotās
Skatīt paskaidrojuma raksta
0,4kV elektropārvades līniju aizsardzībai un ekspluatācijai
3.6. nod.
paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu
Ievērojot
lokālplānojuma
attēlošanai izmantojot attiecīgo mērogu.
grafiskās daļas izstrādei
izvēlēto mērogu, esošo un
plānoto inženiertehnisko tīklu
aizsargjoslas, kuru platums ir
mazāks
par
10
m,
lokālplānojuma
grafiskajā
daļā netiek attēlotas mēroga
dēļ.
Veicot teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas 2. Pieņemts zināšanai.
Aprobežojumi atbilstoši
tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās,
Aizsargjoslu likumam.
kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu, nodrošinot iespēju brīvai
Lokālplānojuma risinājumi
piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un
nav pretrunā noteiktajiem
rekonstrukcijai.
aprobežojumiem EPL
aizsargjoslās.
Ņemts
vērā
izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
83. punkts)
1.
Izpildīts lokālplānojuma
Paredzēt II.tramvaja maršrutu pagarināt līdz Jaunforštadtes
teritorijas robežās, ievērojot
mikrorajonam.
Teritorijas plānojuma
risinājumus.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.4.nod.

2. Izmantot esošos pieslēgumus ar Višķu, Slāvu un Kauņas ielām.

3.

3.

Nosacījuma ievērošana

1.
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Nr.
p.k.

Institūcija/
datums; Nr.

4.

Valsts meža dienests
Dienvidlatgales
virsmežniecība
03.08.2015.
Nr.VM4.7-7/415

1. Dienvidlatgales virsmežniecība neizvirza ar meža
apsaimniekošanu un izmantošanu saistītus nosacījumus
lokālplānojuma izstrādei.

5.

Pašvaldības AS
Daugavpils siltumtīkli
09.06.2015.
Nr.1.1-12/1337

1. Siltumapgādes tīkli atrodas netālu no plānojuma mikrorajona un
ir tehniskā iespēja pieslēgt objektu pie PAS “Daugavpils
siltumtīkli”.

1. Pieņemts zināšanai.

2. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums””.

2. Pieņemts zināšanai.

3. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.

3. Izpildīts.

Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)

Nosacījuma ievērošana
1. Pieņemts zināšanai.

4. Pieņemts zināšanai. Prasība
tiks ievērota būvprojektēšanas
posmā. Skatīt paskaidrojuma
raksta 3.4.nod.
Ņemts vērā izstrādājot teritorijas
izmantošanas
un
apbūves
noteikumus (TIAN 16. punkts)
5. Pieņemts zināšanai. Prasība
5. Nepieciešamības gadījuma, ielu šķērsprofilā paredzēt vietu
tiks ievērota būvprojektēšanas
perspektīvai siltumtīkla likšanai.
posmā.
6. Lokālplānojuma projektu iesniegt saskaņošanai PAS „Daugavpils 6. Pieņemts zināšanai. Tiks
izpildīts pēc pašvaldības domes
siltumtīkli.
lēmuma
pieņemšanas
par
lokālplānojuma
nodošanas
publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
7. Pēc saskaņošanas, vienu eksemplāru (papīrveida un digitālveidā) 7. 8. un 9.Pieņemts zināšanai.
nodot kontrolei PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
4. Izstrādājot skiču un tehnisko projektu, paredzēt plānotājiem
objektiem pieslēgšanas iespēju pie centralizētas siltumapgādes
tīkliem un izstrādāt rajona siltumapgādes shēmu.

8. Pēc lokālplānojuma apstiprinājuma, saņemt tehniskos
noteikumus projektējamo objektu pieslēgšanai centrālās
siltumapgādes sistēmai.
9. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2017.gada 10.jūnijam.
6.

Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra
08.06.2015.
Nr.362/1.1-14.2/488

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz
ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma
grafiskās daļas izstrādei:
1.1. atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem" (turpmāk - Noteikumi) 7.punktam
pašvaldības teritorijas lokālplānojuma izstrādei jāizmanto
aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā
palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto
ortofoto karti.

1. Izpildīts.

1.1. Izpildīts.

Daugavpils pilsētas domes apstiprinātā Darba uzdevuma
6.2.punkta ir norādījusi lokālplānojuma grafisko daļu
izstrādāt uz topogrāfiskā plāna pamatnes M1:2000.
Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas Pieņemts zināšanai
sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, lokālplānojuma teritorijai ir
pieejami 2012. gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā
1:10 000, kas nodota Daugavpils novada domes rīcībā
atbilstoši 2014.gada 13.februārī noslēgtajam Digitālo datu
licences līgumam (LĢIA reģ.Nr.30/p-2014) un 2014.gada
ortofotokarte.
1.2. atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu 1.2. Ņemts vērā
plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina,
institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajam
izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA.
2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam teritorijas plānojuma grafiskās 2. Izpildīts
daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par
dokumentu noformēšanu, noteiktās prasības, norādot
koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes
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Nr.
p.k.

Institūcija/
datums; Nr.

Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)

Nosacījuma ievērošana

pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras
no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar
skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju.
Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas
likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā
ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas
lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts
un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama
norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.
3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392
"Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas
noteikumi" IV daļas 29.punktā un V daļas 40. un 41.1.punktā
lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts un vietējiem
ģeodēziskā tīkla punktiem:

3. Izpildīts.

Lokālplānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus
pašvaldības teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā
ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu
likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem.
Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā
(aizsargjosla 50 un 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno
ģeodēzisko punktu saraksti - "Valsts ģeodēziskā tīkla punktu
saraksts" un "Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts". Vēlams
pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas.
Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK
noteikumi Nr.531 Ģeodēziskā tīkla klasifikators" un 2011.gada
15.novembra MK noteikumu Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites
sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi 25.punkts.
Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā
tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts
ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri
tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē Valsts
ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv vai
LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā
Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze.
Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā
tīkla punkti.
Informāciju, par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, ir jāsaņem
pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu.
Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts
LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo
tīklu, (adrese: http://map.lgia.gov.lv).
Ja lokālplānojuma teritorijā nav arī vietējā ģeodēziskā tīkla
punkti, tad lokālplānojuma paskaidrojuma raksta beigās
nepieciešams pievienot izziņu no novada pašvaldības par to, ka
lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens vietējā ģeodēziskā
tīkla punkts un paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka
lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens ne valsts, ne vietējā
ģeodēziskā tīkla punkts.
4. Pieņemts zināšanai. Sakarā ar
4. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas
to, ka lokālplānojuma
aizsargjoslas), to uzskaitījumā minēt ģeodēziskos punktus. Tas
teritorijā atrodas trīs vietējā
nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem
ģeodēziskā tīkla punkti,
punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.
lokālplānojuma saistošajā
daļā tiek minēta informācija
par ekspluatācijas
aizsargjoslu ap ģeodēziskā
tīkla punktiem, ko nosaka
Aizsargjoslu likums. (TIAN
83.punkts)
5.
Pieņemts zināšanai
5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālplānojuma
teksta daļā jānorāda, ka, veicot plānojuma teritorijā jebkura
veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un
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rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību,
teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar
ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic
saskaņojums: LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu
aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla
punktu aizsargjoslā.
Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko
punktu turētājiem, lai, renovējot būvi, ģeodēziskie punkti, kas
atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā
ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti
vai padarīti nepieejami.
6. Pieņemts zināšanai.
Neattiecas
uz
konkrēto
lokālplānojuma teritoriju.
Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem Pieņemts zināšanai.
pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/, bet ģeodēziskās
informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu
analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts:
brigita.helfrica@Igia.gov.lv, mob. tel. 27875702.

6. Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo
arī ģeodēziskie punkti.

7.

Daugavpils pilsētas
1. Pirms lokālplānošanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko 1. Lokālplānojuma grafiskā daļa
izstrādāta uz topogrāfiskā
pašvaldības iestādes
uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes
plāna pamatnes M1:2000,
„Komunālās saimniecības
gabalu robežām, ielu sarkanām līnijām.
saskaņā ar Daugavpils
pārvalde”
pilsētas domes apstiprinātā
05.05.2015.
Darba uzdevuma 6.2.punkta
Nr.4-12/58
prasībām.
2. Izpildīts.
2. Darbus veikt atbilstoši lokālplānojuma darba uzdevumam un
attiecīgo dienestu izsniegtiem nosacījumiem.
3. Ņemt vērā tramvaja sliežu tīkla perspektīvo attīstību dotajā
rajonā (KF projekts „Daugavpils autotransporta mezgls
(Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela”).

3. Pieņemts zināšanai.

4. Funkcionālās zonējuma noteikšanā jāņem vērā Daugavpils
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam
noteikto.

4. Izpildīts.

5. Teritorijas apbūves noteikumos izstrādāt prasības zaļo publisko
teritoriju infrastruktūras attīstībai, kā arī pieejamības
nosacījumus.

5. Pieņemts zināšanai,
izstrādājot teritorijas
izmantošanas un apbūves
noteikumus (TIAN no 79. līdz
82. punktam).
6. Pieņemts zināšanai. Skatīt
paskaidrojuma raksta
3.5.nod.
1. Pieņemts zināšanai.

6. Teritorijas ainavu telpas novērtējuma, kokaugu inventarizācijas
un novērtēšanas rezultātus iesniegt DPPI „Komunālās
saimniecības pārvalde”.
8.

9.

Dabas aizsardzības
1. Pārvalde nesniedz nosacījumus, jo nav faktoru kopuma, kuri
pārvalde Latgales
noteiktu to nepieciešamību.
reģionālā administrācija
10.08.2015.
Nr.4.8/85/2015-N
Valsts vides dienesta
Daugavpils reģionālā
vides pārvalde
09.06.2015.
Nr.2.5.-21./1168

1. Lokālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Teritorijas
attīstības plānošanas likuma un MK 14.10.2014. noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” prasībām.

1. Izpildīts.

2. Lokālplānojums jāizstrādā, ņemot vērā Aizsargjoslu likuma
prasības. Plānā jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas,
ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Jānosaka
saimnieciskās darbības aprobežojumus saskaņā ar augstāk
minētā likuma prasībām.

2. Izpildīts.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
Ievērojot
lokālplānojuma
grafiskās daļas izstrādei
izvēlēto mērogu, esošo un
plānoto inženiertehnisko tīklu
aizsargjoslas, kuru platums ir
mazāks
par
10
m,
lokālplānojuma
grafiskajā
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daļā netiek attēlotas mēroga
dēļ.
Ņemts
vērā
izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
83.punkts)
3.
Prasības ņemtas vērā,
3. Plānojot nepieciešamās infrastruktūras attīstību,
ievērojot lokālplānojuma
detālplānojumā jāatrisina sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu
risināmos jautājumus.
savākšanas un apsaimniekošanas jautājumu (ievērojot ar LR MK
Prasības jāizpilda
noteikumiem Nr.214 no 15.06.1999 apstiprināta Latvijas
būvprojektēšanas posmā.
Būvnormatīva LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”
Skatīt paskaidrojuma raksta
un LR MK 22.01.2002 noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
3.6. nod. Ņemts vērā,
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasības).
izstrādājot teritorijas
izmantošanas un apbūves
noteikumus (TIAN 18.; 19.
punkti)
4. Prasības ņemtas vērā,
4. Detālplānojumā nepieciešams atrisināt ūdensapgādes
ievērojot lokālplānojuma
jautājumu, ievērojot ar LR MK 01.02.2000. noteikumiem Nr.38
līmenī risināmos
apstiprināta Latvijas Būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes
jautājumus. Prasības
ārējie tīkli un būves”, LR MK 20.01.2004 noteikumu Nr.43
jāizpilda būvprojektēšanas
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
posmā. Skatīt
prasības.
paskaidrojuma raksta 3.6.
nod. Ņemts vērā, izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
18. punkts)
Pieņemts
zināšanai. Tiks
Lokālplānojuma pirmo redakciju iesniegt VVD Daugavpils RVP
izpildīts pēc pašvaldības
saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
domes lēmuma pieņemšanas
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 55.p.
par lokālplānojuma nodošanu
prasībām.
publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
1. Detālplānojuma risinājumiem jābūt saskaņotiem ar Daugavpils 1. Izpildīts.
10.
Veselības inspekcija
pilsētas teritorijas plānojuma risinājumiem.
Latgales kontroles nodaļa
2.
Ievērot un uzrādīt visas teritorijas plānojumā noteiktas
2. Izpildīts.
18.06.2015.
aizsargjoslas un aprobežojumus tajās, kā arī noteikt jaunas
Skatīt paskaidrojuma raksta
Nr.14-13/14157/306
aizsargjoslas un aprobežojumus, ja tās būs nepieciešams.
3.6..nod.
Ievērojot
lokālplānojuma
grafiskās daļas izstrādei
izvēlēto mērogu, esošo un
plānoto
inženiertehnisko
tīklu aizsargjoslas, kuru
platums ir mazāks par 10 m,
lokālplānojuma grafiskajā
daļā netiek attēlotas mēroga
dēļ.
Ņemts vērā izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
83.punkts)
3. Paredzēt teritorijas veiksmīgai funkcionēšanai nepieciešamos
3. Izpildīts, ievērojot
inženiertehniskos apgādes tīklus un būves, kā arī paredzēt to
lokālplānojuma līmenī
iespējamo pieslēgšanu pie Daugavpils pilsētas
risināmos jautājumus.
inženierkomunikācijām. Detālplānojumā obligāti atspoguļot
Skatīt paskaidrojuma raksta
ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves notekūdeņu
3.6.nod.
savākšanas, lietus ūdeņu savākšanas un sadzīves atkritumu
Ņemts vērā izstrādājot
savākšanas jautājumu risinājumus.
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
16.punkts)
4. Ņemt vēra, ka liela daļa teritorijas ir asfaltēta un asfaltētas
4. Izpildīts, ievērojot
daļas tiks paredzētas autostāvvietas ierīkošanai, paredzēt
lokālplānojuma līmenī
lietus notekūdeņu attīrīšanu-lietus notekūdeņu iekārtu
risināmos jautājumus.
ierīkošanu.
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5.

Projektā izmantot teritorijas zonēšanas principu –visas
saimnieciskās un palīgēkas izvietot aizmugures teritorijā.

5.

6.

Minimālos attālumus no darījuma objektiem līdz mājām
paredzēt saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma, kā arī
psiholoģiskā komforta principiem.

6.

7.

Ka autotransporta un tramvaja kustība, darījumu un publisko
ēku un būvju, kā arī ar to saistīto palīgēku vai ārējo iekārtu
izvietošana nedrīkst pasliktināt rajona iedzīvotāju dzīves
apstākļus. Troksnis, kas radīsies no ventilācijas sistēmām,
kompresoriem, autotransporta un tramvaju kustības kopā ar
fona trokšņiem nedrīkst pārsniegt pieļaujamo vides trokšņa
robežlielumu (55 dB A dienā, 50 dB A vakarā, 45 dB A naktī)
individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai vienstāvu) dzīvojamo
māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās
aprūpes iestāžu apbūves teritorijā, ko reglamentē MK
07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”.

7.

8.

Kā atkritumu glabāšanas laukumam un tvertnēm nedrīkst radīt 8.
smaku dzīvojamo māju rajonā vai estētisko diskomfortu
iedzīvotājiem.

9.

Teritorijas labiekārtošanu. Gar auto stāvvietu, autoceļiem,
tramvaju sliedēm no dzīvojamo māju puses, paredzēt
prettrokšņa un pretvibrācijas risinājumu izstrādi.

9.

Skatīt paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
Ņemts vērā izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
19.:20.punkti)
Izpildīts.
Ņemts vērā izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
24. punkts)
Prasība ņemta vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos
jautājumus. Tā jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.3.nod.
Ņemts vērā, izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
25. punkts)
Prasības ņemtas vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos
jautājumus. Tās jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.4.nod.

Pieņemts zināšanai. Prasība
jārisina būvprojektēšanas
posmā.
Ņemts vērā, izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
35-37. punkti)
Pieņemts zināšanai. Prasība
jārisina būvprojektēšanas
un būvdarbu īstenošanas
posmā.

10. Ierīkot ērtu piebrauktuvi objektam, kā arī ērtus gājēju celiņus,
pēc iespējas izslēgt gājēju un automašīnu straumju
krustošanos.

10. Pieņemts zināšanai. Prasība
jārisina būvprojektēšanas
un būvdarbu īstenošanas
posmā.

11. Ietves ierīkošanu gar pilsētas ielu, teritorijas nakts
apgaismojumu.

11. Prasības ņemtas vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos
jautājumus. Tās jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.4nod.
Ņemts vērā, izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
34. punkts)
12. Prasības ņemtas vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos

12. Publiskas objektos nodrošināt pakalpojumu pieejamību
personām ar īpašām vajadzībām-personām ar kustību
traucējumiem un riteņkrēslu lietotājiem atbilstoši LR MK
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2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr. 567 “Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu 208-08 “Publiskās ēkas un būves”
4.pielikumam; ja starp ēkām un ietvi, vai ietvēm ir līmeņu
starpība ir nepieciešams ierīkot pandusi).

11.

SIA “Daugavpils ūdens”
20.08.2015.
Nr.13-4/079

jautājumus. Tās jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.4.nod.
Ņemts vērā, izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
27.punkts)
1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfiskos 1. Pieņemts zināšanai.
Prasība
jāizpilda
uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem
būvprojektēšanas
posmā.
un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta
Lokālplānojuma grafiskā daļa
veiksmīgai izstrādāšanai.
izstrādāta uz topogrāfiskā
plāna pamatnes M1:2000,
saskaņā
ar
Daugavpils
pilsētas domes apstiprinātā
Darba uzdevuma 6.2.punkta
prasībām.
2.
Prasības ņemtas vērā,
2. Lokālplānojumu izstrādāt saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.500
ievērojot lokālplānojuma
“Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK noteikumiem Nr.551 “Ostu
līmenī risināmos jautājumus.
hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi
neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, Aizsargjoslu likumu,
LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Būvniecības likuma un
citu spēkā esošo normatīvu prasībām.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un
dziļumu saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 normām.
4. Paredzēt maģ.kanalizācijas tīkliem DN500mm (betona)
aizsargjoslu lokālplānojuma zemes teritorijā, saskaņā ar
Aizsargjoslu likumu.

Ūdensapgādei
5.

Iespējamā pieslēgšanās vieta – esošais maģ.ūdensvads DN200
mm (ķets) Višķu ielā un DN110 mm (PE) braucamā ceļā.

6.

Ūdensvada tīklu ieprojektēt saskaņā ar LBN 221-98, LBN 22299 normām un cietiem spēkā esošiem normatīviem
dokumentiem

Kanalizācijai
7.

Iespējamā pieslēgšanās vieta – esošie kanalizācijas tīkli DN500
mm (betona) lokālplānojuma zemes teritorijā, DN500 mm
(betona) Višķu ielā un DN500 mm (betona) Slavu iela.

3. Pieņemts zināšanai. Prasība
jāizpilda būvprojektēšanas
posmā.
4. Izpildīts.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
Ievērojot
lokālplānojuma
grafiskās daļas izstrādei
izvēlēto mērogu, esošo un
plānoto
inženiertehnisko
tīklu aizsargjoslas, kuru
platums ir mazāks par 10 m,
lokālplānojuma grafiskajā
daļā netiek attēlotas mēroga
dēļ.
Ņemts vērā izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
18. un 83.punkti).
5. Prasība ņemta vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos jautājumus.
Prasība
jāizpilda
būvprojektēšanas
posmā.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.6. .nod.
6. Prasība ņemta vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos jautājumus.
Prasība
jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
Ņemts vērā, izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
18.; 83.punkti).
7.

Prasība ņemta vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos
jautājumus.
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Prasība
jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
8.

8.

Kanalizāciju ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 223-99, LBN
221-98 normām un citiem spēkā esošiem normatīviem
dokumentiem.

Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un
saņemt papildus tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei.
12.

VUGD Latgales reģiona
brigādes Daugavpils
4.daļa
11.05.2015.
Nr.22/9.4-1.6-53

Prasība ņemta vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos
jautājumus.
Prasība
jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
Ņemts vērā, izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
18.punkts)
Pieņemts zināšanai.

1. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros paredzēt pielietoto terminu
un jēdzienu skaidrojumus, kam jāatbilst spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem.

1. Pieņemts zināšanai.

2. Ievērot Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības
aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības.

2. Ņemts vērā.

3. Prasības ņemtas vērā,
3. Ievērot MK noteikumu Nr.333 “Noteikumi par Latvijas
ievērojot lokālplānojuma
būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības, kā arī
līmenī risināmos jautājumus.
citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par
Prasības jāizpilda
piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas
būvprojektēšanas posmā.
tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
4.
Prasības ņemtas vērā,
4. Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par
ievērojot lokālplānojuma
ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju
līmenī risināmos jautājumus.
un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm.
Tās jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
Skat. paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
Ņemts vērā, izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
25.un 26.punkti)
5. Pilsētu un pagastu teritoriju ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes 5. Prasības ņemtas vērā,
ievērojot lokālplānojuma
nodrošinājums saskaņā ar MK noteikumiem Nr.326 “Noteikumi
līmenī risināmos jautājumus.
par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”
Prasības jāizpilda
prasībām.
būvprojektēšanas posmā.
Skat. paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
Ņemts vērā, izstrādājot
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus (TIAN
18.punkts)
6.
Pieņemts zināšanai.
6. Paredzēt perspektīvā ugunsdzēsības depo izvietojumu, lai
Lokālplānojums izstrādāts,
nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta savlaicīgu
ievērojot darba uzdevumu
ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietā,
un lokālplānojuma izstrādes
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
līmenī risināmos jautājumus.
Lokālplānojuma teritorijā
noteiktais funkcionālais
zonējums perspektīvā
pieļauj teritorijā izvietot
ugunsdzēsības depo.
7. Pieņemts zināšanai.
7. Objektos, kuri klasificējami atbilstoši MK noteikumu Nr.674
“Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši
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Nosacījuma ievērošana

svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošība,
ugunsdzēsības un glābšanas dienesti” paredzēt ugunsdrošības,
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izveidošanu atbilstoši MK
noteikumiem Nr.639 “Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
izveidošanas kārtība” un piemērojamiem standartiem.
8. Jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšana saskaņā ar Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likuma prasībām, kā arī atbilstoši MK
noteikumiem Nr.458 “Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas
darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko
aprīkojumu, kā arī tā normām”, kā arī piemērojamiem
standartiem.

8. Pieņemts zināšanai.

9. Paredzēt pilsētu un pagastu teritorijās strādājošo un
paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas
sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem
saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

9. Prasības ņemtas vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos jautājumus.
Prasības jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
10. Lokālplānojuma teritorijā
nav pieļaujama
paaugstinātas bīstamības
objektu būvniecība

10. Paredzēt rūpniecisko un avāriju riska novērtējumu un
rūpniecisko avāriju novēršanas programmas paaugstinātas
bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās
aizsardzības pasākumu plānu izstrāde. Riska analīzes
secinājumus ņemt vērā, veicot lokālplānojuma izstrādi un
pilsētas vai pagasta apbūves perspektīvo attīstību.
11. Paredzēt iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar
potenciālajām palu un plūdu laikā appludināmajām teritorijām
un pretplūdu pasākumiem, kas, saskaņā ar Likumu “Par
pašvaldībām” ir pašvaldības kompetencē.
13.

AS Latvijas gāze
Gāzapgādes attīstības
departaments
11.06.2015.
27.4-2/2023

1. Uzrādīt esošo sadales gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4MPa
novietnes.
2. Plānojot perspektīvo apbūvi paredzēt gāzesvada ar spiedienu
līdz 0.4 MPa novietni projektējamo ielu sarkanajā līnijās vai
inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas standartu
(LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14
“Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo
dokumentu prasībām.
3. Paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa
izbūvei katram patērētājam atsevišķi.

4. Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības: Daugavpils
iecirkni, Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvo
attīstības daļu;

5. Lokālplānojuma grafisko daļu digitālā veidā (*.dwg formātā) un
izdrukas veidā iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības
departamenta Perspektīvās attīstības daļā.

6. Tehniskos noteikumus konkrēto objektu gāzes apgādei
patērētājam, pieprasīt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības

11. Pieņemts zināšanai.
Lokālplānojuma teritorija
neatrodas applūstošās vai
plūdu riskam pakļautās
teritorijās.
1. Izpildīts.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
2. Prasība ņemta vērā,
ievērojot lokālplānojuma
līmenī risināmos jautājumus.
Prasība jāizpilda
būvprojektēšanas posmā.
Skatīt paskaidrojuma raksta
3.6.nod.
3. Pieņemts zināšanai. Prasība
ņemta vērā, ievērojot
lokālplānojuma līmenī
risināmos jautājumus. Tā
jāizpilda būvprojektēšanas
posmā. Skatīt
paskaidrojuma raksta
3.5.nod.
4. Pieņemts zināšanai. Tiks
izpildīts pēc pašvaldības
domes lēmuma
pieņemšanas par lokālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
5. Pieņemts zināšanai. Tiks
izpildīts pēc pašvaldības
domes lēmuma
pieņemšanas par lokālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
6. Pieņemts zināšanai. Prasība
norādīta lokālplānojuma
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departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc lokālplānojuma
saskaņošanas pašvaldībā.

Nosacījuma ievērošana
paskaidrojuma rakstā 3.5.
nod.
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4. CITA INFORMĀCIJA
4.1. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.7 par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras nepiemērošanu
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4.2. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izziņa par
ģeodēziskā tīkla punktiem
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