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IEVADS 

 

Detālplānojums Daugavpils cietokšņa teritorijai izstrādāts pēc Daugavpils pilsētas domes 

un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” ierosinājuma saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 

28.10.2004. sēdes lēmumu Nr.790 „Par Daugavpils cietokšņa detālplānojuma izstrādāšanas 

uzsākšanu”, 09.12.2004. sēdes lēmumu Nr.23 „Par Daugavpils cietokšņa detālplānojuma darba 

uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”, 27.04.2006. 

sēdes lēmumu Nr.364 „Par detālplānojuma izstrādes termiņa pagarināšanu un izstrādes vadītāja 

maiņu Daugavpils pilsētas cietokšņa detālplānojumam”, 28.11.2006. sēdes lēmumu Nr.864 „Par 

detālplānojuma izstrādes termiņa pagarināšanu un darba uzdevuma papildināšanu Daugavpils 

cietokšņa detālplānojumam”, 28.12.2006. sēdes lēmumu Nr.1214 „Par detālplānojuma izstrādes 

pirmās sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanu un par grozījumiem domes 2006.gada 

28.septembra lēmuma Nr.864” un atbilstoši LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra 

noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un citiem Latvijas 

Republikas tiesību aktiem. 

Detālplānojuma robežas: Daugavpils cietokšņa un tā pieguļošā teritorija (Daugavpils 

pilsētas cietokšņa aizsargvaļņu ārējā robeža; cietoksnis – Dvinskas iela, Ģenerāļa Lagodjuka iela, 

Popova iela, Oficieru iela, Kiheļbekera iela, Ģenerālmajora Činnova iela, Ordeņa iela; Odu iela, 

Lidotāju iela). 

Detālplānojums izstrādāts uz SIA „Livland” 2006.gadā un SIA „Meliorprojekts” 2004.gadā 

izstrādāta un LR VZD Lielrīgas reģionālā nodaļā saskaņota topogrāfiska plāna mērogā 1:500 

(cietokšņa iekšējā teritorija) un 1:2000 (cietokšņa vaļņu teritorija). Detālplānojuma izdrukas ir 

mērogā 1:2000. 

Saskaņā Valsts Zemes dienesta datiem detālplānojumā ietvertajā teritorijā ietilpst 

galvenokārt valstij un pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi (skatīt pielikumā sarakstu ar 

nekustamo īpašumu īpašniekiem/lietotājiem). 

 

1. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

 

Daugavpils Cietokšņa detalplānojuma teritorija aizņem aptuveni 90 ha lielu platību. Tajā 

ietilpst Daugavpils cietokšņa vaļņa teritorija un neliela daļa pilsētas platības, kas pieguļ pie 

cietokšņa teritorijas. 



 

 

 

Esošajā situācijā teritorijā dominē kultūrvēsturiskā apbūve, kuru pa perimetru ieskauj 

aizsargvalnis un ūdens aizsarggrāvis. Daugavpils cietoksnis ir vienīgais īpašu pārbūvju neskartais 

19.gadsimta 1.puses cietoksnis Baltijā un arī Ziemeļeiropā.  

Cietokšņa ansambli veido galvenā cietokšņa ampīra un klasicisma apbūve, kā arī priekštilta 

nocietinājums Daugavas kreisajā krastā, kas neietilpst detalplānojuma teritorijā. 

Detālplānojumā gandrīz visa ietvertā teritorija ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības 

piemineklis („Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu”). Daugavpils cietokšņa 

teritorijā atrodas 7 – valsts nozīmes kultūras pieminekļi, 30 – vietējas nozīmes kultūras 

pieminekļi un 3 pieminekļi tiek ieteikti iekļaut kultūras pieminekļu skaitā. (skatīt Apbūves 

noteikumu pielikumā Aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu). 

Daugavpils cietoksnis ir vērtīgs ne tikai no arhitektoniski kompozicionālā un 

kultūrvēsturiskā aspekta, bet arī no tā, ka teritoriju raksturo bioloģiskā daudzveidība, piemēram, 

cietokšņu aizsargvaļņa teritorijā ir konstatēti sikspārņi. Tādēļ detalplānojuma ietvaros tiek 

piedāvātas teritorijas, kuras noteiktas, kā dabas aizsardzības objektu teritorijas. Pielikumā skatīt 

eksperta V.Vintuļa atzinumu par nepieciešamo zonējumu un aizsardzības režīmu sikspārņu 

populācijas aizsardzībai Daugavpils cietokšņa teritorijā. 

Veicot esošo koku vispārīgu inventarizāciju, tika konstatēts, ka teritorijas vēsturiskajos 

apstādījumos dominējošā koku suga ir liepas (Tilia sp)), pārējos - kļavas (Acer), bērzi (Betula sp) 

un papeles (Populus sp) un kastaņi (Aesculus sp).  

Pēc spēkā esošā Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma detaļplānojuma projektā ietvertās 

teritorijas perspektīvais zemes izmantošanas veids noteikts galvenokārt kā sabiedrisko un 

pārvaldes objektu apbūves teritorijas, kā arī dzīvojamās apbūves teritorijas. 

Optimāla teritorijas perspektīvā plānojuma pamatā ir arī pārdomātas ainaviskās telpas 

izveide. Lai konstatētu Daugavpils Cietokšņa ainavisko kvalitāti to raksturīgās iezīmes, vizuālās 

īpatnības, galvenās dominantes un akcentus, tika veikts tā ainaviskais telpas novērtējums. 

Daugavpils Cietokšņa ainaviskās telpas analīze un no tā izrietošās galvenās attīstības nostādnes 

atspoguļotas atsevišķā sējuma pielikumā, kura sastāvā ietilpst : 

Cietokšņa ainaviskās telpas veidojošo pamatelementu novērtējums; 

Skatu punktu analīze; 

Ainavu telpas analīze pēc Janga – Geila metodes; 

Vispārīga koku inventarizācija. 



 

 

 

Detālplānojuma projekta pielikuma materiālos „Ainaviskās telpas analīze un galvenās 

attīstības pamatnostādnes” var sīkāk aplūkot cietokšņa zaļo struktūru un tās attīstības 

pamatnostādnes. 

Pēc spēkā esošā Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma detālplānojuma projektā ietvertās 

teritorijas perspektīvais zemes izmantošanas veids noteikts galvenokārt kā sabiedrisko un 

pārvaldes objektu apbūves teritorijas.  

Detālplānojums izstrādāts uz SIA „Livland” 2006.gadā un SIA „Meliorprojekts” 2004.gadā 

izstrādāta un LR VZD Lielrīgas reģionālā nodaļā saskaņota topogrāfiska plāna mērogā 1:500 

(cietokšņa iekšējā teritorija) un 1:2000 (cietokšņa vaļņu teritorija). Detālplānojuma izdrukas ir M 

1:1000. 

Saskaņā Valsts Zemes dienesta datiem detālplānojumā ietvertajā teritorijā ietilpst 

galvenokārt valstij un pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi.  

Detālplānojumā ietvertā teritorija ir apbūvēta, kuru ieskauj ūdens aizsarggrāvji. SIA 

„Meliorprojekts 2005.gadā izstrādāja Daugavpils cietokšņa ūdens novadīšanas sistēmas – 

hidromezgla rekonstrukcijas un cietokšņa aizsarggrāvju attīrīšanas projektu.  

 

Attīstības nosacījumi 

 

o Daugavpils cietoksnis ir nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūrvēsturisks objekts -

stilistiski viengabalains klasicisma stila ansamblis, kas var kalpot par tūrisma attīstības 

pamatu. 

o Objektam ir augsta saglabātības pakāpe no arhitektūras un pilsētbūvniecības ansambļa 

viedokļa, bet vienlaicīgi liela daļa apbūves un cietokšņa nocietinājumu sistēma ir kritiski 

sliktā tehniskajā stāvoklī. 

o Daļā no cietokšņa aizsardzības būvēm, pateicoties faktoriem, kas grauj kultūrvēsturisko 

vērtību (paaugstināts gruntsūdeņu līmenis, mitrums, hidroizolācijas sabrukums u.c.), ir 

izveidojusies Eiropas nozīmes ziemojošo sikspārņu koncentrēšanās vieta, ko aizsargā 

dabas aizsardzības normatīvie akti. 

o Sadalot teritoriju un izveidojot atsevišķus nekustamos īpašumus nav tikusi ņemta vērā 

objekta specifika un teritorijas kopējās intereses. Izveidojusies neloģiska, fragmentēta 

īpašumu robežu situācija, kas nesekmē attīstību vēlamajā kompleksajā veidā un radīs 

grūtības un papildu sarežģījumus dažādu objektu rekonstrukcijai. 

o Īpašuma tiesības uz ēkām un tām piekrītošajām zemēm pieder galvenokārt valstij un 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, kā arī nedaudzām privātpersonām. 



 

 

 

o Latvijas valdība ir paredzējusi Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un tās 

struktūrvienību izvietošanu daļā no valstij piederošajiem īpašumiem un Valsts 

nekustamie īpašumi ir uzdots veikt nepieciešamos projektēšanas un izbūves darbus. 

o Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un 

pasaulslavenā mākslinieka M.Rotko tuviniekiem ir paredzējusi kultūras centra izveidi. 

o Cietokšņa teritorijā dzīvo ievērojams skaits Daugavpils iedzīvotāju un to skaits pieaug. 

o Cietokšņa teritorijā un tās tuvumā nav svarīgu sociālās infrastruktūras objektu, kā – 

bērnudārza un skolas. 

o Inženiertehniskās komunikācijas ir izbūvētas neplānveidīgi un to tehniskais stāvoklis 

kopumā ir slikts. Nepieciešami lieli ieguldījumi sistēmu rekonstrukcijā un jaunu 

inženiertīklu izbūvē. 

o Izstrādāts meliorācijas projekts cietokšņa aizsardzības būvju ūdens novadgrāvju sistēmas 

rekonstrukcijai. 

o Pilsētas pašvaldībai ir vēlēšanās teritoriju sakopt un attīstīt, lai pilnvērtīgi iekļautu 

pilsētas ekonomiskajā un sociālajā apritē. 

 

2. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Detālplānojuma mērķis ir līdzsvarot zemes īpašnieku, sabiedrības un vides aizsardzības 

intereses, lai saglabātu Daugavpils cietokšņa esošās kultūrvēsturiskās vērtības un radītu 

investīcijām labvēlīgu vidi. Līdz ar to darba uzdevums sevī ietver sekojošās funkcijas: 

nodrošināt valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā pieminekļa, kā unikāla kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu un racionālu izmantošanu, izveidojot to par kultūras, darījumu, atpūtas 

un tūrisma centru;  

izvērtēt Daugavpils cietokšņa vietu pilsētvidē, radot priekšnoteikumus tā tālākajai 

attīstībai, ierobežojumu noteikšanai aizsargzonā un tuvākajā apkārtnē; 

noteikt teritorijas atļauto izmantošanas veidu; 

noteikt ielu sarkanās līnijas Daugavpils teritorijas robežās; 

izstrādāt prasības pieļaujamajam būvju apjomam un to izvietojumam; 

 noteikt apgrūtinājumus, dažādas nozīmes aizsargjoslas un citus ierobežojumus; 

paaugstināt kultūrainavas un vides kvalitāti, saglabājot bioloģisko daudzveidību un 

ekoloģisko līdzsvaru. 

 

 



 

 

 

Daugavpils cietokšņa teritorijas attīstības mērķi 

 

o Teritoriju sakopt un attīstīt, lai tā kļūtu par pilnvērtīgu pilsētas ekonomiskās un sociālās 

sistēmas daļu. 

o Izveidot daudzfunkcionālu un dzīvotspējīgu teritoriju, kurā būtu nodrošināti 

nepieciešamie sociālie un komerciālie pakalpojumi iedzīvotājiem, izvietojamajām valsts 

un pašvaldības iestādēm un apmeklētājiem/viesiem. 

o Panākt Daugavpils cietokšņa izveidošanu par starptautiskas nozīmes un vietējā tūrisma 

mērķi ar daudzveidīgiem kultūras un izzinošā tūrisma un ar to saistītām rekreācijas 

iespējām, savdabīgu vides raksturu un augsti kvalitatīvu labiekārtojumu. 

 

Daugavpils cietokšņa teritorijas attīstības uzdevumi 

 

o Teritorijas attīstību veidot uz tās kultūrvēsturisko un dabas vērtību pamata, izmantojot un 

vairojot iedzīvotāju izpratni un sabiedriskā sektora ieinteresētību. 

o Koordinēt un apvienot dažādo institūciju resursus cietokšņa kompleksas attīstības 

interesēs. 

o Izstrādāt un īstenot cietokšņa teritorijas un objektu atjaunošanas programmu. 

o Rekonstruēt un optimāli sakārtot inženierkomunikāciju sistēmas visu teritorijas funkciju 

vajadzību nodrošināšanai ar pakalpojumiem un sekmēt vides estētisko un ekoloģisko 

kvalitāti. 

o Saglabāt iedzīvotāju skaitu un tā pieaugumu. Nodrošināt kvalitatīvu mājokļu izbūves un 

esošo rekonstrukcijas iespējas. 

o Būtiski uzlabot vēsturisko ēku un būvju izmantošanas intensitāti, respektējot kultūras 

mantojuma saglabāšanas prasības un ievērojami palielinot nodarbinātības iespējas. 

o Apturēt un, iespēju robežās, novērst kultūrvēsturisko vērtību degradāciju un zudumu 

nelabvēlīgu ārējo apstākļu un apsaimniekošanas sistēmas trūkumu rezultātā. 

o Izkopt teritorijas un īpaši – nocietinājumu sistēmas ainavu, pakārtojot kultūrvēsturisko 

vērtību specifikai. 

o Izveidot sabiedriskā transporta apkalpi ar maršrutiem, kas ietver cietokšņa teritoriju. 

 

 



 

 

 

3. DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI 

 

Detālplānojuma projekta priekšlikumi saistīti ar sabiedrisko un pārvaldes objektu apbūves 

izvietošanas pamatošanu, kā arī dzīvojamo māju izvietošanu. Projektā ietverti transporta 

organizācijas priekšlikumi, noteiktas esošo un jaunprojektēto ielu sarkanās līnijas un izstrādāti 

ielu šķērsprofili, paredzēts nodrošināt detālplānojumā iekļauto teritoriju ar visām 

inženiertehniskās apgādes komunikācijām. Ieteicams pirms ēku un būvju rekonstrukcijas, 

izstrādāt inženierkomunikāciju tehniskos projektus visai cietokšņa teritorijai un to realizāciju 

paredzēt pa etapiem.  

Detālplānojuma ietverto teritoriju apsekoja LU Zooloģijas muzeja eksperts V.Vintulis un 

savā atzinumā (skatīt pielikumā) deva norādījumus, kuri ir arī ievēroti detālplānojuma projekta 

izstrādē, sikspārņu populācijas aizsardzībai.  

 

Zemes izmantošana  

Galvenais zemes izmantošanas veids detālplānojumā ietvertajai teritorijai ir sabiedrisko 

objektu apbūve un parku un skvēru teritorijas. Esošo zemesgabalu platība ir dažādas. Zemesgabali 

nav izveidoti regulārās formās. Ieteicams veikt valstij un pašvaldībai piederošo zemesgabalu 

robežu korekcijas, lai pēc iespējas labāk būtu iespējamas nodrošināt zemesgabala izmantošanu un 

apsaimniekošanu. Atsevišķi izstrādājami zemesgabalu robežu korekcijas plāni. Jaunveidojamos 

zemesgabalus ieteicams veidot lineārus, ņemot vērā esošo kvartāla apbūvi.  

Diezgan lielu plānotās teritorijas platību aizņem līnijbūvju (ielu) un vaļņu teritorijas. 

Ielu sarkanās līnijas  

Detālplānojuma projekta priekšlikumos noteiktas esošo ielu sarkanās līnijas, kuru platums 

katrai ielai gandrīz ir atšķirīgs. Ielu platumi sarkanajās līnijās galvenokārt ir noteikti ņemot vērā 

esošo apbūves struktūru un tās izvietojumu. 

Projekta grafiskajos materiālos dots ielu šķērsprofilu risinājums ar inženiertehnisko 

komunikāciju izvietojumu, pieņemot, ka lielāka daļa komunikāciju tīklu ir nepieciešama 

rekonstrukcija. 

Adresācijas principi 

Detālplānojumā ietvertajā teritorijā ietvertajiem nekustamajiem īpašumiem esošās adreses ir 

noteiktas Padomju laika periodā pēc nenosakāmiem šifrētiem plāniem. Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcija ierosina atjaunot ielu nosaukumus par pamatu ņemot Daugavpils cietokšņa 



 

 

 

– noliktavas 1913.gada ielu nosaukumus. (skatīt pielikumā DP-8 Adresācijas priekšlikumu plānu 

un Adresācijas priekšlikumu sarakstu). 

Esošais ielu nosaukums Ielu nosaukumi * Ierosinātie ielu nosaukumi 

Aviācijas iela Mihaila iela  Mihaila iela 

Kiheļbekera iela Lielā iela  Konstantīna iela 

Lidotāju iela  Lielā iela Konstantīna iela 

Lagodjuka iela  1. oficieru iela  1. oficieru iela  

Ordeņa iela Aleksandra iela  Aleksandra iela  

Možaiska iela Imperatora iela  Imperatora iela  

Činnova iela Hospitāļa iela Hospitāļa iela 

Dvinskas iela  Nikolaja iela Nikolaja iela 

Popova Artilērijas iela  Hekeļa iela  

Jegošina 2. oficieru iela  2. oficieru iela  

Oficieru iela  Komandanta iela  Komandanta iela  

* Ielu pēc Daugavpils cietokšņa – noliktavas 1913.gada ielu plāna. 

Ielu nosaukumu maiņu un ēku numerāciju Daugavpils pilsētas dome akceptē ar pašvaldības 

lēmumu. 

Inženiertehniskās apgādes tīkli  

Detālplānojumā ietverto teritoriju var nodrošināt ar visu veidu inženiertehniskās apgādes 

tīkliem (centralizēta siltumapgāde, elektroapgāde, gāzes apgāde, telekomunikācijas, ūdensapgāde 

un kanalizācija), kā arī ar lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmu. 

Inženiertehniskās apgādes tīklu iespējamais perspektīvais izvietojums norādīts grafiskajos 

materiālos un ielu šķērsprofilos. Komunikāciju izvietojums var tikt mainīts, izstrādājot tehniskos 

projektus un tos saskaņot ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, kā arī ar 

inženierkomunikāciju turētājiem. Ielu šķērsprofilu kartes skatīt Grafiskajā daļā (DP-3A, DP-4A, 

DP-4B, DP-4C, 4D). 

Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēma 

Ūdensapgāde tiek nodrošināta centralizēti, bet nepieciešams veikt rekonstrukciju lielākai 

daļai esošo ūdensvada tīkliem, pirms tam noskaidrojot kādi apjomi būs nepieciešami 

ūdensapgādei. Ūdensapgāde tiek paredzēta, ka tiks nodrošināta no diviem ievadiem cietokšņa 

teritorijā (pa Mihaila vārtiem un Aleksandra vārtiem).  



 

 

 

Lielāko daļu cietokšņa teritorijas kanalizācijas ūdeņu ir iespējams ar pašteces tīkliem 

novadīt līdz sūkņu stacijai, no kuras tad kanalizācijas ūdeņi tiek novadīti līdz pilsētas attīrīšanas 

ietaisēm.  

Lietus ūdeņus ir paredzēts savākt atsevišķi un tiem nodrošināt vietējās lokālās attīrīšanas 

ietaises, ar attīrītu ūdens izvadi grāvjos. Paredzētas divas attīrīšanas lokālās ietaisies lietus ūdens 

attīrīšanai. Vienas atradīsies cietokšņa teritorijā, otras Daugavas ielā 38 pie cietokšņa 

aizsarggrāvja.  

Izbūvējot ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklus, jāizstrādā 

tehniskie projekti. 

Siltumapgāde 

Detālplānojuma ietverto teritoriju paredzēts nodrošināt ar kopējiem siltumapgādes tīkliem, 

kuru funkcionēšanu nodrošinās cietokšņa teritorijā esošā katlu māja, kuras jaudas ir iespējams 

palielināt. Jaunu siltumtrašu izbūve ir iespējama, pirms tam izstrādājot tehniskos projektus 

atbilstoši PAS „Daugavpils siltumtīkli” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Valsts struktūru 

iestāžu ēkām ir pieļaujama vietējā apkure kā to nosaka normatīvo aktu prasības.  

Tālākā nākotnē būtu aplūkojams jautājums par katlu mājas pārvietošanu ārpus cietokšņa 

teritorijas, tagadējo naftas rezervuāru vietā (adrese: Ordeņu iela 39 (kadastra Nr.0500 011 0601)), 

kur pēc Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma ir paredzēta vieglās ražošanas teritorija.  

Ugunsdrošība 

Rekonstruējot ūdensapgādes sistēmu, tiek paredzēti ugunsdzēsības hidrantus atbilstoši 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniskajiem noteikumiem. To izvietojums tiks 

paredzēts izstrādājot tehnisko projektu ūdensapgādes tīkliem. 

Gāzes apgāde 

Daugavpils cietokšņa teritorijā atrodas esošs vidējā spiediena gāzes vads. Gāzes vads 

nodrošina galvenokārt cietokšņa teritorijā esošās katlu mājas darbību. Ielu šķērsprofilos ir 

paredzēta vieta gāzes vadam. Vidējā spiediena gāzes sadales punkti jānovieto ielu sarkanajās 

līnijās, vai īpašuma teritorijā blakus tām, nodrošinot tiem piekļūšanas iespējas. Ar gāzes apkuri 

būtu iespējams nodrošināt alternatīvo siltumapgādi stratēģiski svarīgos objektos. 

Veicot jaunu gāzesvadu izbūvi, jāpieprasa tehniskie noteikumi AS „Latvijas gāzē” un 

jāizstrādā tehniskais projekts.  

Elektroapgāde 



 

 

 

Projekta priekšlikumi izstrādāti saskaņā ar VAS „Latvenergo” 2005.gada 10.februāra 

izsniegtajiem elektroapgādes nosacījumiem Nr.31A100-01/25. 

Elektroapgāde ir paredzēta nodrošināt no esošajām transformatoru apakšstacijām. Jaunu 

transformatoru apakšstaciju izbūves nepieciešamības gadījumā, tās tehniskā projekta ietvaros ir 

jāparedz zemesgabalos blakus ielu sarkanajām līnijām, tādējādi nodrošinot Austrumu elektrotīkla 

operatīvā personāla piekļūšanu. Jaunu un rekonstruējamu elektrolīniju izveidošana ir tikai atļauta, 

izbūvējot kabeļlīnijas zem zemes.  

Kabeļu ieguldīšanas dziļumu un pielietojamos sadales un uzskaites skapjus norādīs izbūves 

noteikumos, tehniskā projekta stadijā, pieprasot tehniskos noteikumus Austrumu elektriskajos 

tīklos. 

Sakaru tīkli 

Detālplānojuma ietvertajā teritorijā atrodas esošie funkcionējošie sakaru kabeļi. Jaunu 

sakaru kabeļu ierīkošanai ir noteikti inženierkomunikāciju koridori (ielu sarkanās līnijas). 

Gadījumā, ja tiek pārlikti esošie sakaru kabeļi, tad tie jānovieto ielu sarkano līniju koridorā. 

Kabeļu izvietojums sarkano līniju koridorā noteikts ielu šķērsprofilos. 

Pārvietojot esošos un izbūvējot jaunus sakaru tīklus, izstrādājami atsevišķi tehniskie 

projekti. 

Transporta, velo, gājēju plūsmu izkārtojums un autostāvvietas 

Detālplānojumā noteikti transporta kustības virzieni, gājēju kustības galvenie virzieni un 

automašīnu stāvvietas. Paredzēts gājēju vajadzībām atvērt Nikolaja vārtus. Caur Aleksandra 

vārtiem tiks nodrošināta iebraukšana sabiedriskajam transportam. Speciālajam transportam 

iekļūšana cietokšņa teritorijā ieteicama tikai pa Konstantīna vārtiem. Gājēju un velo kustības 

ielas, kā arī autostāvvietu izvietojums noteikts Transporta attīstības shēmā (skat. grafisko daļu).  

Rekonstruējot ielu tīklu, jāizstrādā atsevišķi tehniskie projekti. Rekonstruējot ielu tīklu, 

jāizstrādā atsevišķi tehniskie projekti. Rekonstruējot ielas ir jāatjauno bruģa segums. 

Grāvju un meliorācija sistēma 

Jāsaglabā esošā meliorācijas grāvju sistēma, atjaunojot to saskaņā ar SIA „Meliorprojekts” 

izstrādāto projektu.  

 

Aizsargjoslas  

Ekspluatācijas aizsargjoslas gar inženiertehniskās apgādes komunikācijām nosakāmas 

saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un 30.12.2004. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069 



 

 

 

„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 

Inženiertehniskās apgādes komunikāciju aizsargjoslas, kas ietilpst vietējās nozīmes ielu 

sarkanajās līnijās detālplānojuma projektā netiek uzrādītas. Izstrādājot inženiertīklu projektus un 

izvietojot tos ielu sarkanajās līnijās, ir jāievēro minimālo attālumu prasības starp cauruļvadiem 

un kabeļiem.  

Aizsargjoslu likumā un atbilstošajās aizsargjoslu noteikšanas metodikās noteiktas šādas 

aizsargjoslas un to platumi gar inženiertehniskās apgādes tīkliem: 

1) gar elektrības gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa sakaru līnijas 

augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes sakaru līnijas katrā pusē 2,5 m attālumā 

no gaisvadu līnijas ass; 

2) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals vai gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1,0 m attālumā no kabeļu līnijas ass; 

3) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, transformatoru apakšstacijām – zemes gabals 

un gaisa telpa 1,0 m attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto 

daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas; 

4) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem – 5,0 m katrā pusē no cauruļvada 

malas; 

5) gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3,0 m katrā pusē no cauruļvada malas, ja tas ir 

ievietots 2 m dziļumā; 

6) gar augstā spiediena gāzes vadu – 5 m attāluma uz katru pusi no gāzes vada. 

Visa Daugavpils cietokšņa teritorija atrodas kultūras pieminekļu aizsargjoslā.  

 

 


