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INFORMATĪVIE MATERIĀLI APSKATĀMI: no 11.07.2016 - 08.08.2016
1. Daugavpils pilsētas domes telpās, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, darba dienās 
darba laikā;
2. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās, 
Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160 darba dienās darba laikā;
3. Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/Sabiedriskā 
apspriešana;
4. Zemesgabalā zemesgabalā pretī pirmajai krasta lunetei

PREZENTĀCIJA NOTIKS:
Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, 19.07.2016 plkst. 16.30.

RAKSTISKAS ATSAUKSMES MINĒTAJĀ LAIKĀ IESNIEDZAMAS:
1. Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 1. stāvā, informācijas birojā, 
tālr. 65404344, 65404399;
2. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, 
Raiņa ielā 28,3. stāvā, tālr. 65457160.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:  Daugavpils pilsētas dome, reģ.nr. LV 90000077325 
Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Kontaktpersona: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 
ainavu arhitekte Anna Semjonova
e-pasts: anna.semjonova@daugavpils.lv
Tālr. 65407786

PROJEKTĒTĀJS: “SIA Baltex group” reģ. Nr.: LV40103274353
Rīga, Dīķa ielā  44
Kontaktpersona: Būvprojekta vadītāja arhitekte Ineta Buka
e-pasts: ineta.buka@baltexgroup.lv
Tālr. 29455679

„KRASTMALAS IZBŪVE DAUGAVAS UPES LABAJĀ KRASTĀ DAUGAVAS IELAS CIETOKŠŅA RAJONĀ, DAUGAVPILĪ”
 CIETOKŠŅA PROMENĀDES BŪVNIECĪBA, DAUGAVPILĪ. 
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Vēsturiskā slūžu sistēma
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I POSMS Esošā stāvvieta
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13.

APZĪMĒJUMI

Betonētas apmales sēdēšanai

Purpura kārkls

Japānas spireja

Parastā čuža,
Klinšrozīte

Tunberga bārbele

11.8.

V1 Skats uz atpūtas zonu

V3 Skats uz vēsturiskās ostas vietuV2 Skats uz sēžamajiem pakāpieniem

Vēsturiskie betona stabiņi

V1

V2
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1.

1. līmeņu pastaigu takas

Taka

Bruģakmens segums

Blīvi dekoratīvie krūmu apstādījumi

Pļauts zāliens

Palienes pļava

Vēsturiskie akmens nogāzes stiprinājumi

Krūmāji

Vēsturiskais bruģa ceļš

Sezonāli uzstādāms pontons

Dekoratīvi ziemciešu un graudaugu stādījumi

Dekoratīvi pļauts zāliens

Grants segums

Norobežojošā barjera, informācijas stends

Projektētais koks

Esošs koks

3.0 m 3.0 m 7.5 m2.0 m
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Apstādījumi
Pēc iespējas tiks saglabāti esošie krasta biotopi. Atsevišķās vietās tiks izveidots kopts zāliens un dekoratīvie apstādījumi.
Paredzēts izveidot košumkrūmu stādījumus pie soliņiem atpūtas zonā. 
Gar promenādes ceļa posmu, kas atrodas vistuvāk Daugavas ielai tiks izveidoti blīvi krūmaugu stādījumi.
Lai nodrošinātu, ka promenādē ir ēna patīkamai atpūtai karstajā laikā pēc iespējas tiek saglabāti esošie koki, un veidoti jauni koku 
un augsto krūmu stādījumi gar celiņiem. Esošiem kokiem paredzēts sakopt vainagus.
Vietās, kur promenādes ceļš iet tuvu stāvai nogāzei, tiek paredzēti zemo krūmu stādījumi lai izveidotu dabisko barjeru un atteik-
ties no margu veidošanas.VĒSTURISKĀ SLŪŽU SISTĒMA

ATPŪTAS ZONA

VĒSTURISKAIS BRUĢA CEĻŠ

VĒSTURISKĀ PONTONU TILTA VIETA

SEZONĀLI UZSTĀDĀMS PONTONS

PAKĀPIENI SĒDĒŠANAI

VĒSTURISKĀS OSTAS VIETA

GĀJĒJU CEĻŠ

NOROBEŽOJOŠI BARJERSTĀDĪJUMI

AUTOSTĀVVIETA

KRASTA BIOTOPI - PALIEŅU PĻAVAS
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11. SOLIŅU VIETAS GAR PASTAIGU TAKĀM
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13. KRASTA BIOTOPI - KRŪMĀJI
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SĒŽAMĀ ZONA

CIETOKŠŅA UN DAMBJA  MAKETS
PIEMIŅAS ZĪME P. MEĻŅIKOVAM

VĒSTURISKĀS OSTAS VIETA
PULCĒŠANĀS VIETA
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Projekta mērķis ir:
• izveidot promenādi, kas harmoniski papildina cietoksni, veidojot pastaigu telpu pie Daugavas;
• minimāli izmainīt esošo krastu, saglabāt un izcelt vēsturiskus artefaktus; 
• interpretēt teritoriju mūsdienīgā skatījumā;
• sakārtot un atjaunot vēsturisko aizsargdambi.
Ceļu līmeņu koncepcija: Paredzēts izveidot divu līmeņu promenādes ceļus
1.līmeņa ceļš – apgaismotais neapplūstošais promenādes ceļš. Applūšanas varbūtība 5% (1 reizi 20 gados). Promenādes 
galvenais ceļš, kas projektēts gar Daugavas ielu. Lai nodrošināt patīkamu vidi pastaigām tas tiek atvirzīts pēc iespējas tālāk no 
brauktuves. Lai nodrošināt gājējiem draudzīgu vidi promenādē, tiek saglabāta zaļā zona ar koku un krūmu stādījumiem starp 
promenādes ceļu un brauktuvi.
Sezonāli applūstoša taka (2. līmenis)  katru gadu applūstošā taka. Taka savieno projektēto piestātni ar vēsturisko pontona tilta 
vietu, un ir izmantojama vasaras sezonā, kad ūdens līmenis Daugavā ir zems.
Gājēju promenāde nosacīti sadalīta trijos funkcionālos posos izdalot tos pēc 3 galveno aktivitāšu veidiem:
Pirmais posms - atpūtas zona:
• pagaidu stāvvieta autobusam – nodrošina iespēju izlaist promenādes apmeklētājus;
• autostāvvieta. Paredzēta vieglo automašīnu novietošanai;
• atpūtas vietas. Tiks izveidoti dekoratīvo krūmu stādījumi un monolītbetona pamatnes soliņi ar koka sēdvirsmām 
atpūtai un piknikam. Soliņu pamatnes un stādījumu laukumi veidoti izmantojot cietoksnim raksturīgas ģeometriskas formas.
• vēsturiskā lietus ūdens sistēma. Jauno vāku izveide esošām akām un iespēja apskatīt vēsturiskās slūžas pie Daugavas;
• atbalstsiena.  Lai paplašinātu promenādes ceļu un attalinātu to no autoceļa, tiks izveidota atbalstsiena ar margām. Tas 
nodrošinās iespēju izveidot krūmu buferstādījumus starp promenādes ceļu un Daugavas ielu.
Otrais posms- vēstures zona:
• vēsturiskais ceļš. Tiks atrakts vēsturiskais akmens bruģa ceļš no bijušā pontona tilta vietas uz cietoksni, kas šobrīd 
atrodas zem zemes slāņa;
• vēsturiskā pontona tilta vieta – tiks izvietota informācija par vēsturisko pontona tiltu;
• aizsargdambis. Tiks attīrīts un atjaunots vēsturiskais aizsargdambis;
• akas. Tiks veidota zudušo vēsturisko ūdens aku imitācija.
Trešais posms – ūdens satiksmes zona: 
• laivu piestātne. Tiks izvietots sezonāli uzstādams pontons, izveidotas kāpnes noiešanai uz pontonu un betona pakāpi-
eni sēdēšanai;
• esošu koku grupa. Tiks sakopti esošo koku vainagi. Paredzēta atpūtas vietas izveide pie kokiem;
• vēsturiskās ostas vietā. Tiks izveidots laukums vēsturiskās ostas formā;
• cietokšņa makets. Laukumā tiks izvietots Daugavpils cietokšņa makets ar aizsargdambja kontūru. Tiks izvietota 
piemiņas plāksne dambja inženierim – Pāvelam Meļņikovam.
Vides pieejamība:
Paredzēts iestrādāt bruģa segumā vadlīniju sistēmas brīdinot un vadot cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Šajos posmos infor-
matīvie stendi paredzēti arī Braila rakstā.

1. VĒSTURES ZONA


