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IEVADS 

Lokālplā oju a ze es vie ī ai (kadastra apzī ēju s 0500 017 2423), kas atrodas uz Grīvas u  Ligiņišku 

mikrorajonu ro ežas, Liginišķu ielas rajo ā, Daugavpilī izstrāde uzsākta saskaņā ar Daugavpils pilsētas 

domes 29.10.2015. sēdes lē u u Nr. 58 (prot. Nr. , .§  „Par lokālplā oju a „Lokālplā oju s 
ze es vie ī ai Ligiņišku ikrorajo ā, Liginišķu ielas rajo ā šķiroto atkritu u savākša as lauku a 
izveidei  izstrādes uzsākša u  un apstipri āto Darba uzdevumu lokālplā oju a izstrādei. 

Lokālplā oju a izstrādes vadītājs – Daugavpils pilsētas domes Pilsētplā oša as u  ūv ie ī as 
departa e ta Pilsētplā oša as odaļas vadītājas p.i. “ergejs Troši ovs.  

Lokālplā oju a izstrāde, veikta saskaņā ar Teritorijas attīstī as plā oša as liku u, Ministru kabineta 

. . . oteiku ie  Nr.  „Noteiku i par pašvaldī as teritorijas attīstī as plā oša as 
oteiku ie , Mi istru ka i eta . . . oteiku ie  Nr.  „Vispārīgie teritorijas plā ošanas, 

iz a toša as u  ap ūves oteiku i , kā arī Daugavpils pilsētas teritorijas attīstī as plā oša as 
dokumentiem: 

 Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģiju līdz 2030.gadam; 

 Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju s 2006.-2018.gadam.  

Lokālplā oju s izstrādāts, iz a tojot teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē u TAPI“ , 

ievērojot Ministru kabineta . . . oteiku u Nr.  „Teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas 
sistē as oteiku i  prasī as. 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA I)STRĀDES PAMATOJUMS 

“askaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 29.oktobra sēdes lē u a Nr.458 „Par lokālplā oju a 
„Lokālplā oju s ze es vie ī ai Ligiņišku ikrorajo ā, Ligi išķu ielas rajo ā šķiroto atkritumu 

savākša as lauku a izveidei  izstrādes uzsākša u  (prot. Nr.21, 31.§) Pielikumu Nr.2 lokālplā oju a 
izstrādes pamatojums ir grozīt Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju u, lai odroši ātu pil vērtīgas 
iespējas ekusta ā īpašu a ar kadastra apzī ēju u    iz a toša ai, attīstī ai u  
pašvaldī as fu k iju odroši āša ai, paredzot lokālplā oju a izstrādes teritorijā šķiroto atkritu u 
savākša as lauku u, apstādīju u u  da as teritorijas izvietoša as iespējas līdzsvaroti iekļaujoties 
kopējā satiks es i frastruktūrā u  radot vie otu ap ūves telpisko struktūru.  

Vie a o pašvaldī as auto o ā  fu k ijā , ko osaka liku s Par pašvaldī ā  ir orga izēt 
iedzīvotājie  ko u ālos pakalpoju us ūde sapgāde u  ka alizā ija; siltu apgāde; sadzīves atkritu u 
apsai iekoša a; otekūdeņu savākša a, ovadīša a u  attīrīša a  eatkarīgi o tā, kā īpašu ā atrodas 
dzīvoja ais fo ds, kā arī gādāt par savas ad i istratīvās teritorijas la iekārtoša u u  sa itāro tīrī u, 

t.sk. atkritu u savākša as u  izveša as ko trole.   

Lokālplā oju a Dar a uzdevu ā oteikti uzdevu i lokālplā oju a izstrādei: 

 veikt Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a grozīju us, ai ot teritorijas fu k io ālo 
zo ēju u, ņe ot vērā lokālplā oju a izstrādes ērķi je  pa atoju u; 

 pre izēt Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā oteiktās aizsargjoslas u  itus iz a toša as 
apro ežoju us; 

 izvērtēt esošās i že ierteh iskās i frastruktūras odroši āju a at ilstī u teritorijas 
perspektīvajai attīstī ai u  oteikt epie ieša o perspektīvo i že iertīklu u  ūvju izvietoju u; 

 izstrādāt tra sporta i frastruktūras risi āju us u  priekšliku us plā oja ās teritorijas apkalpes 
u  pieeja ī as aspektā; 

 Paskaidroju a rakstā ietvert: 

- lokālplā oju a izstrādes pa atoju u; 

- risi āju u aprakstu saistī a ar pieguļošajā  teritorijā ;  
- risi āju u aprakstu;  

- saistī a ar pieguļošajā  teritorijā ;  

- at ilstī u pašvaldī as ilgtspējīgas attīstī as stratēģijai, jo ar lokālplā oju u tiek ai īts 
Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā oteiktais fu k io ālais zo ēju s, iz a toša as 

osa īju i u  apro ežoju i;  
- teritorijas pašreizējās iz a toša as aprakstu; 

- teritorijas attīstī as ērķi un uzdevumus.  

 Grafiskā daļā: 

- sagatavot uz LKS-  TM koordi ātu sistē ā izstrādātas aktualizētas topogrāfiskās pa at es 
ar ēroga oteiktī u :   datu uzturētājs Latvijas Ģeotelpiskā i for ā ijas aģe tūra ; 

- noteikt lokālplā oju a teritorijas fu k io ālo zo ēju u, ievērojot or atīvajos aktos par 
teritorijas plā oša u, iz a toša u u  ap ūvi oteiktās prasī as; 

- pre izēt u  attēlot apgrūti ātās teritorijas u  o jektus, kurie  oteiktas aizsargjoslas, kā arī 
noteikt ielu sarka ās lī ijas; 

- iti plā i u  shē as pie ēra , tra sporta i frastruktūras risi āju i, galve o i že iertīklu 
shē a u. . . 

 Teritorijas iz a toša as u  ap ūves oteiku os noteikt: 

- noteikt prasī as teritorijas iz a toša ai fu k io ālajā zo ā; 
- noteikt ap ūves parametrus fu k io ālajā zo ā u  itas prasī as i že ierteh iskaja  

odroši āju a  u. . ; 
- apro ežoju us u  osa īju us vides pieeja ī as osa īju i, la iekārtoju a osa īju i , 

ņe ot vērā plā oja ās teritorijas īpat ī as u  spe ifiku. 
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS 

2.1. NOVIETOJUMS, PLATĪBA UN ROBEŽAS 

Lokālplā oju a izstrādes teritorija atrodas Daugavpilī (skatīt 1.attēlu1
), pie Grīvas u  Ligiņišku 

mikrorajonu ro ežas, pie Ligi išķu ielas, Daugavas kreisajā krastā (skatīt. 2.attēlu2
).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 1.attēla izveidē iz a tota “IA „Karšu izdev ie ī a Jāņu sēta  karte 

2
 2.attēla izveidē iz a tota “IA „Karšu izdev ie ī a Jāņu sēta  karte 

1.attēls. Lokālplā oju a teritorijas ovietoju s Daugavpils pilsētā 

2.attēls. Lokālplā oju a teritorijas ovietoju s Grīvas ikrorajo ā 
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Lokālplā oju a izstrādes teritorijas platī a ze es vie ī a ar kadastra apzī ēju u  017 2423) ir 

10746
3
 m

2
.  

Lokālplā oju a teritorijā atrodas da as pa at e ar atsevišķi augošie  kokie . “askaņā ar Valsts ze es 
die esta datu pu li ēša as portālā esošo i for ā iju uz ze es vie ī as eatrodas ēkas. Lokālplā oju a 

teritoriju o visā  pusē  ieskauj tra sporta i frastruktūras teritorijas – Ligi išķu iela u  divi servitūta 
eļi pē  piederī as pieder pašvaldī ai . )ie eļrietu u pusē ro ežojas ar savrup āju ap ūves teritoriju 

Arāju ielā . “askaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju u apkārtējo teritoriju iz a tošana 

saistās ar azstāvu dzīvoja o ap ūvi teritorija, kurai jāizstrādā detālplā oju s , otrā pusē Ligi išķu 
ielai atrodas esošas rūp ie iskās ap ūves teritorijas u  darīju u o jektu ap ūve un dabas pamatnes 

teritorijas.  

2.2. DABAS VIDE 

“askaņā ar Da as aizsardzī as pārvaldes da as datu pārvaldī as sistē as Ozols 

(http://ozols.daba.gov.lv/pub/  esošo i for ā iju, lokālplā oju a teritorijā eatrodas īpaši 
aizsargāja ās da as teritorijas u  ikroliegu i, kā arī av reģistrētas īpaši aizsargāja ās sugas u  
biotopi. 

2.3. PIEKĻUVE LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAI 

Lokālplā oju a teritorija ro ežojas ar Ligi išķu ielu. Ligi išķu iela pē  ielu kategoriju iedalīju a, ko 

osaka pē  ielas fu k ijas u  ozī es, ir aģistrālā iela, kurai oteikta sarka ā lī ija 18 m platu ā.  

2.4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀJUMS, ESOŠĀS AI)SARGJOSLAS, APGRŪTINĀJUMI  

Lokālplā oju a teritoriju šķērso elektrisko tīklu gaisvadu lī ija ar o i ālo spriegu u līdz  kV. Lai 

odroši ātu elektrisko tīklu, to iekārtu ekspluatā iju u  drošī u tai ir oteikta ekspluatā ijas aizsargjosla 
,   attālu ā o lī ijas ass. 

Gar lokālplā oju a teritorijas R daļu atrodas sakaru i že ierko u ikā iju paze es ka elis. Lai 
odroši ātu elektro isko sakaru tīklu aksi ālu aizsardzī u o ilvēka, da as vai itu faktoru evēla as 

ietek es, kuras rezultātā var tikt trau ēta lī ijas droša ekspluatā ija, ka eli  oteikta ekspluatā ijas 
aizsargjosla katrā pusē  etra attālu ā o lī ijas ass.  

Lokālplā oju a teritoriju D daļā šķērso aģistrālais ūde svada tīkls, kas atrodas līdz  etru dziļu a . 
Lai odroši ātu ūde svada tīkla ekspluatā iju u  drošī u ta  ir oteikta ekspluatā ijas aizsargjosla 3 m 

katrā pusē o auruļvada ārējās alas. 

                                                           

3
 Saskaņā ar V)D datie  ekusta ā īpašu a o jekta platī a orādīta  2

 jeb 1,0584 ha 

3.attēls. Esošās i že ierko u ikā ijas, kas šķērso lokālplā oju a teritoriju 

http://ozols.daba.gov.lv/pub/
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Lokālplā oju a teritorija, visā tās kopplatī ā, atrodas aizsargjoslā ap valsts aizsardzī as o jektie  un 

valsts ro ežu, kā arī sa itārajā aizsargjoslā ap kapsētu Grīvas kapi . 

Lokālplā oju a teritorijā eatrodas valsts ģeodēziskā tīkla pu kti4
 u  vietējā ģeodēziskā tīkla pu kti5

 

izs iegto izziņu skatīt Pārskatā par lokālplā oju a izstrādi). 

Ze es vie ī ai ar kadastra apzī ēju u    ir oteikti šādi apgrūti āju i: 

Nr.p.k. 
Apgrūti āju a 

kods 
Apgrūti āju a osauku s 

Aizsargjoslas 

platī a, ha 

1. 7312050601 

Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija ap 
elektrisko tīklu gaisvadu lī iju pilsētā ar o i ālo 
spriegu u līdz  kilovoltie  

0,1278 

2. 7312040100 

Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija gar 
paze es elektro isko sakaru tīklu lī iju u  
ka eļu ka alizā iju 

0,0001 

3. 7312010101 
Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija ap 
ūde svadu, kas atrodas līdz  etru dziļu a  

0,062 

4. 7316120300 Piero eža6
 1,0746 

5. 7316080100 Sa itārās aizsargjoslas teritorija ap Grīvu kapsētu 1,0746 

6. 7312030100 
Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – 

sarka ā lī ija 
0,023 

7. 7312050201 
Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu ka eļu lī iju 
0,0277 

 

                                                           

4
 “askaņā ar Latvijas Ģeotelpiskās i for ā ijas aģe tūras . . . osa īju ie  Nr.728/1.1-14.2/1017 

5
 “askaņā ar Daugavpils pilsētas do es Pilsētplā oša as u  ūv ie ī as departa e ta . . . izziņu 

6
 “askaņā ar MK . . . oteiku ie  Nr.  „Noteiku i par Latvijas Repu likas valsts ro ežas joslu, piero ežas joslu u  piero ežu, kā arī 

piero ežas, piero ežas joslas u  valsts ro ežas joslas orādīju a zī ju u  i for atīvo orāžu paraugie  u  to uzstādīša as kārtī u  



8 

 

3. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS 

3.1. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA DAUGAVPILS PILSĒTĀ 

Daugavpils pilsētas do e .gada . artā ir pieņē usi saistošos oteiku us Nr.  „Atkritu u 
apsai iekoša as oteiku i Daugavpils pilsētas pašvaldī ā . Noteiku i paredz, Daugavpils pilsētas 
pašvaldī as ad i istratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritu i, ogādāja i apgla āša ai 
Die vidlatgales atkritu u apsai iekoša as reģio a atkritu u poligo ā Ci īši , kas ir spe iāli ierīkota 
u  aprīkota atkritu u apsai iekoša as vieta Daugavpils ovada, De e es pagastā, kurā tiek 

odroši āti or atīvajos aktos oteiktie vides aizsardzī as pasāku i, tajā skaitā tiek veikta atkritu u 
šķiroša a u  sagatavoša a apgla āša ai. 

Daugavpils pilsētas teritorijā sadzīves atkritu i etiek apgla āti. Dalītā atkritu u savākša as sistē a 
ieviesta tikai sadzīves atkritu ie  u  iepakoju ie . Visi atkritu i o zaļajie  ko tei erie  tiek 

ogādāti Die vidlatgales reģio a sadzīves atkritu u poligo ā „Ci īši . 

At ilstoši Atkritu u apsai iekoša as valsts plā ā .– .gada  orādītaja , sadzīves atkritu u 
apgla āša as poligo a dar ī a ir valsts regulēja ais pakalpoju s, u  tā tarifs ietver visas faktiskās 
iz aksas. Valsts regulā ija odroši a šī pakalpoju a apgla āša as  epārtrauktī u u  patieso iz aksu 
segša u, tādejādi, ko ersa ts – poligo a apsai iekotājs savā dar ī ā ir fi a siāli aizsargāts. Vie laikus 
šāds pieņē u s ozī ē to, ka poligo u pakalpoju u e as ākot ē augs, kas sakrīt ar stratēģiju 
sa azi āt apgla āja o atkritu u apjo u. Līdz ar to jā odroši a adekvāta pašvaldī as ko trole par 
sadzīves atkritu u apsai iekoša u, kas savukārt ir saistīts ar jautāju u par pašvaldī as u  atkritu u 
apsai iekotāja savstarpējo līgu u. 

Ar .gada .augustu sadzīves atkritu u apsai iekoša u Daugavpils pilsētā vei  “IA „Clea  R , kas 
dar ojas saskaņā ar oslēgtajie  līgu ie .  

Atbilstoši Atkritu u apsai iekoša as liku a .pa ta .pu kta  pašvaldī ai jāorga izē atkritu u 
dalītu vākša u ad i istratīvajā teritorijā at ilstoši atkritu u apsai iekoša as valsts plā a  u  
reģio ālajie  plā ie . “askaņā ar LR MK oteiku u Nr.  „Noteiku i par atkritu u dalītu savākša u, 
sagatavoša u atkārtotai iz a toša ai, pārstrādi u  ateriālu reģe erā iju  pašvaldī ā jāizveido 
atkritu u dalītās savākša as sistē a šādā  atkritu u kategorijā : papīru, etālu, plast asu u  stiklu 
saturošie atkritu i. 

2014.gadā laika pos ā o . . . līdz . . ., pu liskai apsprieša ai tika odoti ateriāli par 5 

(piecu) šķiroto atkritu u savākša as lauku u ūv ie ī as ie eri Daugavpils pilsētas ad i istratīvajā 
teritorijā šādās vietās: Muitas ielā E, Piekrastes u  Are doles ielu rajo ā, Gais as ielas rajo ā, “ ilšu 
ielas rajo ā u  Ligi išķu ielas rajo ā.  

“askaņā ar pārskatu par ūv ie ī as ie eres pu liskās apsprieša as rezultātie  

(https://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Parskats_atkritumi.pdf) visvairāk 
pozitīvi ovērtēta ija ūv ie ī as ie ere Ligi išķu ielas rajo ā, t.i., teritorijā, kurā izstrādā 
lokālplā oju u. Par savākša as lauku a ūv ie ī u lokālplā oju a teritorijā saņe ts tikai vie s 
privātperso as ie ildu s, u  tas ija saistīts vie īgi ar izvēlētās teritorijas ģeogrāfisko ovietoju u 
pilsētas teritorijas ko tekstā. 

3.2. DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀ TERITORIJAS I)MANTOŠANA 

Lokālplā oju a izstrādes teritorija atrodas Grīvas ikrorajo ā, pie robežas ar Ligiņišku ikrorajo u. 
“askaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju u 2006.-2018.gadam Grīvas mikrorajonam ir noteikta 

ro eža starp Daugavas upi, Gulbju ielu, Blau aņu ielu, plā oto Lai as ielas pagari āju u osa īta lī ija 
no Laimas – Brja skas ielas krustoju a līdz savie oju a  ar Niderkū es ielu , Niderkū es ielu noteikts 

mikrorajo a attīstī as virzie s. 

https://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Parskats_atkritumi.pdf
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Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā 2006.-2018.gadam (12.02.2009. saistošie oteiku i Nr.5 (prot. 

Nr.4. 29.§) „Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a grafiskā daļa u  teritorijas iz a toša as u  
ap ūves oteiku i 2006.-2018.gadam”) fu k io ālais zonēju s lokālplā oju a izstrādes teritorijai 

noteikts Apstādīju u u  la iekārtotas dabas teritorijas (DT) (skatīt 4.attēlu)
7, kas ozī ē sagla ātas u  

spe iāli veidotas, ar augie  apaugušas vai apaudzētas, pu liski pieeja as da as pa at es teritorijas 
dažādu fu k iju ekoloģisko, rekreā ijas, pilsētas tēla veidoša as  odroši āša ai.  

 

3.3. TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀ )ONĒJUMA GRO)ĪJUMU PRIEKŠLIKUMS 

“pēkā esošajā Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā ekusta am īpašu a , kura  izstrādā 
lokālplā oju u un kurā plā ota šķiroto atkritu u savākša as lauku a izveide, oteiktais fu k io ālais 
zo ēju s u  teritorijas iz a toša as u  ap ūves oteiku i eat ilst plā otajai ekusta ā īpašu a 
perspektīvai iz a toša ai. Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju s lokālplā oju a teritorijā, kur 
plā ota šķiroto atkritu u savākša as laukuma izveide, pieļauj teritorijas iz a toša u, kas saistīta ar 

kvalitatīvas da as u  kultūrvides u  līdzīgu fu k iju īste oša u da as vai daļēji pārveidotās dabas 

teritorijās, et epieļauj teh isko ap ūvi u  teritorijas iz a toša u.  

Lokālplā oju a izstrādes ērķis ir grozīt Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā oteikto ekusta ā 
īpašu a teritorijas fu k io ālo zo ēju u o Apstādīju u u  la iekārtotas da as teritorijas (DT) uz 

fu k io ālo zo u u  teritorijas iz a toša as u  ap ūves oteiku iem, kas ir at ilstoši plā otajai 
teritorijas iz a toša ai (skatīt 5. attēlu)

8
: 

 Teh iskās ap ūves teritorija TA), kurā atkritu u apsai iekoša as uzņē u u ap ūve ir vie s 
o galve ajie  iz a toša as veidie . Plā otā fu k io ālā zo ēju a Teh iskās ap ūves 

teritorijas platī a – 3500 m
2
; 

 Da as u  apstādīju u teritorija DA , kura plā ota kā uferzo a starp perspektīvo u  esošo 
Mazstāvu dzīvoja o ap ūves teritoriju (savrup āju tipa apbūvei .  

                                                           

7
 4.attēls sagatavots iz a tojot Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a Grafiskās daļas karti 

8 5.attēls sagatavots iz a tojot Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a Grafiskās daļas karti 

4.attēls. Spēkā esošais fu k io ālais zo ēju s lokālplā oju a teritorijā u  lakus esošajās teritorijās 



10 

 

 

 

Grozot fu k io ālo zo ēju u, lai lokālplā oju a izstrādes teritorijā varētu ierīkot šķiroto atkritu u 
savākša as laukumu, tiks odroši āta iespēja pašvaldī ai pildīt savas auto o ās fu k ijas, kas oteiktas 
liku ā Par pašvaldī ā .  

Lokālplā oju a teritorijas fu k io ālais zo ēju s, oteikts saskaņā ar Mi istru ka i eta . . . 
oteiku os Nr.  „Vispārīgie teritorijas plā oša as, iz a toša as u  ap ūves oteiku i” noteikto 

fu k io ālā zo ēju a klasifikā iju, paredzot at ilstošus teritorijas iz a toša as veidus. 

Šķiroto atkritu u savākša as lauku s ir spe iāli aprīkota oro ežota vieta, kur ko tei eros savā  u  
uzgla ā dažādu veidu atkritu us pir s to apgla āša as vai pārstrādes – e ilgāk kā divas edēļas 

ioloģiskos atkritu us u  e ilgāk kā trīs ē ešus – pārējos sadzīves atkritu us. Videi kaitīgu preču 
atkritu us, sadzīvē radušos īsta os atkritu us, ē eļu atkritu us u  ūv ie ī as atkritu us šķiroto 
atkritu u savākša as lauku ā drīkst uzgla āt e ilgāk par gadu pē  to savākša as die as. 

Šķiroto atkritu u savākša as lauku ā saskaņā ar or atīvo aktu atkritu u apsai iekoša as jo ā 
jā odroši a9

: 

 ūde s e aurlaidīgs laukuma virsmas segums; 

 i frastruktūra tra sportlīdzekļu piekļuvei; 

 tāda atkritu u savākša as lauku a platī a, lai tajā varētu izvietot, o ai īt u  iztukšot 
atkritu u ko tei erus tajā skaitā pašpresējošos ko tei erus  vis az šādie  dalīti savāktie  
atkritumu veidiem: 

o plast asas atkritu i, tajā skaitā izlietotais iepakoju s; 

o papīrs u  karto s, tajā skaitā izlietotais iepakojums; 

o izlietotais stikla iepakojums; 

o cita veida stikla atkritumi; 

o sadzīvē radušies īsta ie atkritu i. Mi ētajie  atkritu ie  epie ieša s aizslēdza s 
ko tei ers ar vairākā  tilp ē , kurās ievietot attie īgos īsta os atkritu us; 

                                                           

9
 Prasī as, ko osaka Mi istru ka i eta . . . oteiku i Nr.  „Noteiku i par atkritu u savākša as u  šķiroša as vietā  šķiroto 

atkritu u savākša as lauku u izveidei 

.attēls. Priekšliku s fu k io ālā zo ēju a aiņai 
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o videi kaitīgo preču atkritu i; 

 iežogoju s un apgaismojums; 

 lauku a dar ī ai epie ieša ās ūves u  iekārtas: 

o telpas sargam un operatoram; 

o elektroapgādes sistē a; 

o ugu sdzēša as aprīkoju s; 

 i for ā ija par šķiroto atkritu u savākša as lauku a īpaš ieku u  operatoru, laukuma 

dar a laiku u  par atkritu u veidie , kas tiek pieņe ti. 

Atkritu u šķiroša a u  iepakoju a odoša a šķiroto atkritu u savākša as lauku os ļauj sa azi āt 
katras juridiskās vai fiziskās perso as kopējo ododa o atkritu u daudzu u atkritu u 
apsai iekotāja , tādējādi sa azi ot kopējās atkritu u apsai iekoša as iz aksas. 

3.4. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS RISINĀJUMS 

Piekļuve lokālplā ojuma teritorijai ie raukša a, iz raukša a  plā ota o Ligi išķu ielas. 6.attēlā10
 

ko eptuāli parādīta tra sporta i frastruktūras pieslēgu a vieta pie Ligi išķu ielas.  

 

 

                                                           

10
 6.attēls sagatavots iz a tojot Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a Grafiskās daļas karti 

.attēls. Piekļuves risi āju s lokālplā oju a teritorijai 
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Ligi išķu Ielas aizsargjoslā sarka ajā lī ijā  aizliegts izvietot ap ūvi, izņe ot ar i že ierko u ikā iju 
o jektu ekspluatā iju saistītas ūves. 

3.5. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APGĀDES RISINĀJUMS  

Šķiroto atkritu u savākša as lauku s tiks odroši āts ar epie ieša ajā  i že ierko u ikā ijā  - 

lietus ūdeņu ka alizā iju, ūde svadu un elektroapgādi.  

Visu nepie ieša o i že ierko u ikā iju u  to ko krētas pieslēgu a vietas projektēša a u  ūv ie ī a 
tiks veikta at ilstoši teh isko projektu risi āju ie . 

Projektēja ajie  i že ierko u ikā iju o jektie  aizsargjoslas jā osaka teh iskajos projektos. 

3.6. STRATĒĢISKAIS IETEKMES U) VIDI NOVĒRTĒJUMS 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtī a, kādā vei a s 
ietekmes uz vidi stratēģiskais ovērtēju s  (MK noteikumi Nr.157)  5.pu ktu tika veiktas ko sultā ijas ar 
Valsts vides die esta Daugavpils reģio ālo vides pārvaldi, Da as aizsardzī as pārvaldes Latgales 
reģio ālās ad i istrā ijas biroju un Veselī as i spek ijas Latgales ko troles odaļu, lai saņe tu iestāžu 
viedokli par lokālplā oju a īste oša as iespēja o ietek i uz vidi u  ilvēku veselī u, kā arī par 
stratēģiskā ovērtēju a epie ieša ī u. 

Lai noskaidrotu vai plā oša as doku e ta  ir vai av epie ieša s stratēģiskais ietekmes uz vidi 

ovērtēju s, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.157 6.punktu,  pē  šo i ēto oteiku u .pu ktā 
otikušajā  ko sultā ijā , tika iesniegts iesniegums par plā oša as doku e ta izstrādes uzsākša u 

Vides pārraudzī as valsts iroja .  

2016.gada .ja vārī Vides pārraudzī as valsts irojs olē a, nepie ērot stratēģiskā ietek es uz vidi 
ovērtēju a pro edūru lokālplā oju a  Lokālplā oju s ze es vie ī ai Ligiņišku ikrorajo ā, 

Ligi išķu ielas rajo ā šķiroto atkritu u savākša as lauku a izveidei  (lēmumu skatīt Pārskatā par 
lokālplā oju a izstrādi .  

Lokālplā oju a īste oša a av saistīta ar papildus ūtisku egatīvu ietek i uz vidi pie osa īju a, ka, 

izstrādājot u  īste ojot lokālplā oju u, tiks ievēroti Dar a uzdevu ā izvirzītās prasī as u  i ēto 
i stitū iju osa īju i, kā arī spēkā esošie or atīvie akti. 
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4. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU ATBILSTĪBA DAUGAVPILS PILSĒTAS 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 

“askaņā ar Teritorijas attīstī as plā oša as liku a .pa tu, pē  vietējās pašvaldī as ilgtspējīgas 
attīstī as stratēģijas spēkā stāša ās lokālplā oju ā var grozīt vietējās pašvaldī as teritorijas plā oju u, 
iktāl lokālplā oju s av pretru ā ar vietējās pašvaldī as ilgtspējīgas attīstī as stratēģiju. “avukārt 

saskaņā ar Mi istru ka i eta . . . oteiku ie  Nr.  „Noteiku i par pašvaldī u teritorijas 
attīstī as plā oša as doku e tie  lokālplā oju a Paskaidroju a rakstā ir jāietver lokālplā oju a 
at ilstī a pašvaldī as ilgtspējīgas attīstī as stratēģijai, ja ar lokālplā oju u tiek ai īts teritorijas 
plā oju ā oteiktais fu k io ālais zo ēju s, iz a toša as osa īju i u  apro ežoju i. 

Daugavpils pilsētas teritorijas ilgter iņa attīstī as redzēju s, ērķi, prioritātes u  telpiskās attīstī as 
perspektīva noteikta pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģijā 2014.-2030.gadam “tratēģija , kas 

apstipri āta ar Daugavpils pilsētas do es . . . lē u u Nr.  „Par Daugavpils pilsētas 
ilgtspējīgas attīstī as stratēģijas .- .gada  apstipri āša u . 

Pilsētas “tratēģija osaka, ka i že ierko u ikā iju i frastruktūras attīstī ā ilgter iņā līdz .gada  
sas iedza ais ir: E ergoefektīva pilsēta. Vie a o E ergoefektīvas pilsētas attīstī as vadlī ijā  ir 
uzla ot u  oder izēt atkritu u apsai iekoša as sistē u, paaugsti āt i frastruktūras pakalpoju u 
kvalitāti u  sa azi āt vides piesārņoju u. “adzīves atkritu u lielapjo a šķiroša a, šķiroša as lī ijas 

ūv ie ī a t.sk. esošās jaudas palieli āša a , atkritu u reģe erā ija, sadedzi āša a pilsētas 
ad i istratīvā teritorijā av pieļauja a. 
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IEVADS 

Lokālplā oju a ze es vie ī ai (kadastra apzī ēju s 0500 017 2423), kas atrodas uz Grīvas u  Ligiņišku 

mikrorajonu ro ežas, Liginišķu ielas rajo ā, Daugavpilī izstrāde uzsākta saskaņā ar Daugavpils pilsētas 

domes 29.10.2015. sēdes lē u u Nr. 58 (prot. Nr. , .§  „Par lokālplā oju a „Lokālplā oju s 
ze es vie ī ai Ligiņišku ikrorajo ā, Liginišķu ielas rajo ā šķiroto atkritu u savākša as lauku a 
izveidei  izstrādes uzsākša u  un apstipri āto Darba uzdevumu lokālplā oju a izstrādei. 

Lokālplā oju a izstrādes vadītājs – Daugavpils pilsētas domes Pilsētplā oša as u  ūv ie ī as 
departa e ta Pilsētplā oša as odaļas vadītājas p.i. “ergejs Troši ovs.  

Lokālplā oju a izstrāde, veikta saskaņā ar Teritorijas attīstī as plā oša as liku u, Ministru kabineta 

. . . oteiku ie  Nr.  „Noteiku i par pašvaldī as teritorijas attīstī as plā oša as 
oteiku ie , Mi istru ka i eta . . . oteiku ie  Nr.  „Vispārīgie teritorijas plā ošanas, 

iz a toša as u  ap ūves oteiku i , kā arī Daugavpils pilsētas teritorijas attīstī as plā oša as 
dokumentiem: 

 Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģiju līdz 2030.gadam; 

 Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju s 2006.-2018.gadam.  

Lokālplā oju s izstrādāts, iz a tojot teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē u TAPI“ , 

ievērojot Ministru kabineta . . . oteiku u Nr.  „Teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas 
sistē as oteiku i  prasī as. 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA I)STRĀDES PAMATOJUMS 

“askaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 29.oktobra sēdes lē u a Nr.458 „Par lokālplā oju a 
„Lokālplā oju s ze es vie ī ai Ligiņišku ikrorajo ā, Ligi išķu ielas rajo ā šķiroto atkritumu 

savākša as lauku a izveidei  izstrādes uzsākša u  (prot. Nr.21, 31.§) Pielikumu Nr.2 lokālplā oju a 
izstrādes pamatojums ir grozīt Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju u, lai odroši ātu pil vērtīgas 
iespējas ekusta ā īpašu a ar kadastra apzī ēju u    iz a toša ai, attīstī ai u  
pašvaldī as fu k iju odroši āša ai, paredzot lokālplā oju a izstrādes teritorijā šķiroto atkritu u 
savākša as lauku u, apstādīju u u  da as teritorijas izvietoša as iespējas līdzsvaroti iekļaujoties 
kopējā satiks es i frastruktūrā u  radot vie otu ap ūves telpisko struktūru.  

Vie a o pašvaldī as auto o ā  fu k ijā , ko osaka liku s Par pašvaldī ā  ir orga izēt 
iedzīvotājie  ko u ālos pakalpoju us ūde sapgāde u  ka alizā ija; siltu apgāde; sadzīves atkritu u 
apsai iekoša a; otekūdeņu savākša a, ovadīša a u  attīrīša a  eatkarīgi o tā, kā īpašu ā atrodas 
dzīvoja ais fo ds, kā arī gādāt par savas ad i istratīvās teritorijas la iekārtoša u u  sa itāro tīrī u, 

t.sk. atkritu u savākša as u  izveša as ko trole.   

Lokālplā oju a Dar a uzdevu ā oteikti uzdevu i lokālplā oju a izstrādei: 

 veikt Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a grozīju us, ai ot teritorijas fu k io ālo 
zo ēju u, ņe ot vērā lokālplā oju a izstrādes ērķi je  pa atoju u; 

 pre izēt Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā oteiktās aizsargjoslas u  itus iz a toša as 
apro ežoju us; 

 izvērtēt esošās i že ierteh iskās i frastruktūras odroši āju a at ilstī u teritorijas 
perspektīvajai attīstī ai u  oteikt epie ieša o perspektīvo i že iertīklu u  ūvju izvietoju u; 

 izstrādāt tra sporta i frastruktūras risi āju us u  priekšliku us plā oja ās teritorijas apkalpes 
u  pieeja ī as aspektā; 

 Paskaidroju a rakstā ietvert: 

- lokālplā oju a izstrādes pa atoju u; 

- risi āju u aprakstu saistī a ar pieguļošajā  teritorijā ;  
- risi āju u aprakstu;  

- saistī a ar pieguļošajā  teritorijā ;  

- at ilstī u pašvaldī as ilgtspējīgas attīstī as stratēģijai, jo ar lokālplā oju u tiek ai īts 
Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā oteiktais fu k io ālais zo ēju s, iz a toša as 

osa īju i u  apro ežoju i;  
- teritorijas pašreizējās iz a toša as aprakstu; 

- teritorijas attīstī as ērķi un uzdevumus.  

 Grafiskā daļā: 

- sagatavot uz LKS-  TM koordi ātu sistē ā izstrādātas aktualizētas topogrāfiskās pa at es 
ar ēroga oteiktī u :   datu uzturētājs Latvijas Ģeotelpiskā i for ā ijas aģe tūra ; 

- noteikt lokālplā oju a teritorijas fu k io ālo zo ēju u, ievērojot or atīvajos aktos par 
teritorijas plā oša u, iz a toša u u  ap ūvi oteiktās prasī as; 

- pre izēt u  attēlot apgrūti ātās teritorijas u  o jektus, kurie  oteiktas aizsargjoslas, kā arī 
noteikt ielu sarka ās lī ijas; 

- iti plā i u  shē as pie ēra , tra sporta i frastruktūras risi āju i, galve o i že iertīklu 
shē a u. . . 

 Teritorijas iz a toša as u  ap ūves oteiku os noteikt: 

- noteikt prasī as teritorijas iz a toša ai fu k io ālajā zo ā; 
- noteikt ap ūves parametrus fu k io ālajā zo ā u  itas prasī as i že ierteh iskaja  

odroši āju a  u. . ; 
- apro ežoju us u  osa īju us vides pieeja ī as osa īju i, la iekārtoju a osa īju i , 

ņe ot vērā plā oja ās teritorijas īpat ī as u  spe ifiku. 
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS 

2.1. NOVIETOJUMS, PLATĪBA UN ROBEŽAS 

Lokālplā oju a izstrādes teritorija atrodas Daugavpilī (skatīt 1.attēlu1
), pie Grīvas u  Ligiņišku 

mikrorajonu ro ežas, pie Ligi išķu ielas, Daugavas kreisajā krastā (skatīt. 2.attēlu2
).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 1.attēla izveidē iz a tota “IA „Karšu izdev ie ī a Jāņu sēta  karte 

2
 2.attēla izveidē iz a tota “IA „Karšu izdev ie ī a Jāņu sēta  karte 

1.attēls. Lokālplā oju a teritorijas ovietoju s Daugavpils pilsētā 

2.attēls. Lokālplā oju a teritorijas ovietoju s Grīvas ikrorajo ā 
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Lokālplā oju a izstrādes teritorijas platī a ze es vie ī a ar kadastra apzī ēju u  017 2423) ir 

10746
3
 m

2
.  

Lokālplā oju a teritorijā atrodas da as pa at e ar atsevišķi augošie  kokie . “askaņā ar Valsts ze es 
die esta datu pu li ēša as portālā esošo i for ā iju uz ze es vie ī as eatrodas ēkas. Lokālplā oju a 

teritoriju o visā  pusē  ieskauj tra sporta i frastruktūras teritorijas – Ligi išķu iela u  divi servitūta 
eļi pē  piederī as pieder pašvaldī ai . )ie eļrietu u pusē ro ežojas ar savrup āju ap ūves teritoriju 

Arāju ielā . “askaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju u apkārtējo teritoriju iz a tošana 

saistās ar azstāvu dzīvoja o ap ūvi teritorija, kurai jāizstrādā detālplā oju s , otrā pusē Ligi išķu 
ielai atrodas esošas rūp ie iskās ap ūves teritorijas u  darīju u o jektu ap ūve un dabas pamatnes 

teritorijas.  

2.2. DABAS VIDE 

“askaņā ar Da as aizsardzī as pārvaldes da as datu pārvaldī as sistē as Ozols 

(http://ozols.daba.gov.lv/pub/  esošo i for ā iju, lokālplā oju a teritorijā eatrodas īpaši 
aizsargāja ās da as teritorijas u  ikroliegu i, kā arī av reģistrētas īpaši aizsargāja ās sugas u  
biotopi. 

2.3. PIEKĻUVE LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAI 

Lokālplā oju a teritorija ro ežojas ar Ligi išķu ielu. Ligi išķu iela pē  ielu kategoriju iedalīju a, ko 

osaka pē  ielas fu k ijas u  ozī es, ir aģistrālā iela, kurai oteikta sarka ā lī ija 18 m platu ā.  

2.4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀJUMS, ESOŠĀS AI)SARGJOSLAS, APGRŪTINĀJUMI  

Lokālplā oju a teritoriju šķērso elektrisko tīklu gaisvadu lī ija ar o i ālo spriegu u līdz  kV. Lai 

odroši ātu elektrisko tīklu, to iekārtu ekspluatā iju u  drošī u tai ir oteikta ekspluatā ijas aizsargjosla 
,   attālu ā o lī ijas ass. 

Gar lokālplā oju a teritorijas R daļu atrodas sakaru i že ierko u ikā iju paze es ka elis. Lai 
odroši ātu elektro isko sakaru tīklu aksi ālu aizsardzī u o ilvēka, da as vai itu faktoru evēla as 

ietek es, kuras rezultātā var tikt trau ēta lī ijas droša ekspluatā ija, ka eli  oteikta ekspluatā ijas 
aizsargjosla katrā pusē  etra attālu ā o lī ijas ass.  

Lokālplā oju a teritoriju D daļā šķērso aģistrālais ūde svada tīkls, kas atrodas līdz  etru dziļu a . 
Lai odroši ātu ūde svada tīkla ekspluatā iju u  drošī u ta  ir oteikta ekspluatā ijas aizsargjosla 3 m 

katrā pusē o auruļvada ārējās alas. 

                                                           

3
 Saskaņā ar V)D datie  ekusta ā īpašu a o jekta platī a orādīta  2

 jeb 1,0584 ha 

3.attēls. Esošās i že ierko u ikā ijas, kas šķērso lokālplā oju a teritoriju 

http://ozols.daba.gov.lv/pub/
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Lokālplā oju a teritorija, visā tās kopplatī ā, atrodas aizsargjoslā ap valsts aizsardzī as o jektie  un 

valsts ro ežu, kā arī sa itārajā aizsargjoslā ap kapsētu Grīvas kapi . 

Lokālplā oju a teritorijā eatrodas valsts ģeodēziskā tīkla pu kti4
 u  vietējā ģeodēziskā tīkla pu kti5

 

izs iegto izziņu skatīt Pārskatā par lokālplā oju a izstrādi). 

Ze es vie ī ai ar kadastra apzī ēju u    ir oteikti šādi apgrūti āju i: 

Nr.p.k. 
Apgrūti āju a 

kods 
Apgrūti āju a osauku s 

Aizsargjoslas 

platī a, ha 

1. 7312050601 

Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija ap 
elektrisko tīklu gaisvadu lī iju pilsētā ar o i ālo 
spriegu u līdz  kilovoltie  

0,1278 

2. 7312040100 

Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija gar 
paze es elektro isko sakaru tīklu lī iju u  
ka eļu ka alizā iju 

0,0001 

3. 7312010101 
Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija ap 
ūde svadu, kas atrodas līdz  etru dziļu a  

0,062 

4. 7316120300 Piero eža6
 1,0746 

5. 7316080100 Sa itārās aizsargjoslas teritorija ap Grīvu kapsētu 1,0746 

6. 7312030100 
Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – 

sarka ā lī ija 
0,023 

7. 7312050201 
Ekspluatā ijas aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu ka eļu lī iju 
0,0277 

 

                                                           

4
 “askaņā ar Latvijas Ģeotelpiskās i for ā ijas aģe tūras . . . osa īju ie  Nr.728/1.1-14.2/1017 

5
 “askaņā ar Daugavpils pilsētas do es Pilsētplā oša as u  ūv ie ī as departa e ta . . . izziņu 

6
 “askaņā ar MK . . . oteiku ie  Nr.  „Noteiku i par Latvijas Repu likas valsts ro ežas joslu, piero ežas joslu u  piero ežu, kā arī 

piero ežas, piero ežas joslas u  valsts ro ežas joslas orādīju a zī ju u  i for atīvo orāžu paraugie  u  to uzstādīša as kārtī u  
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3. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS 

3.1. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA DAUGAVPILS PILSĒTĀ 

Daugavpils pilsētas do e .gada . artā ir pieņē usi saistošos oteiku us Nr.  „Atkritu u 
apsai iekoša as oteiku i Daugavpils pilsētas pašvaldī ā . Noteiku i paredz, Daugavpils pilsētas 
pašvaldī as ad i istratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritu i, ogādāja i apgla āša ai 
Die vidlatgales atkritu u apsai iekoša as reģio a atkritu u poligo ā Ci īši , kas ir spe iāli ierīkota 
u  aprīkota atkritu u apsai iekoša as vieta Daugavpils ovada, De e es pagastā, kurā tiek 

odroši āti or atīvajos aktos oteiktie vides aizsardzī as pasāku i, tajā skaitā tiek veikta atkritu u 
šķiroša a u  sagatavoša a apgla āša ai. 

Daugavpils pilsētas teritorijā sadzīves atkritu i etiek apgla āti. Dalītā atkritu u savākša as sistē a 
ieviesta tikai sadzīves atkritu ie  u  iepakoju ie . Visi atkritu i o zaļajie  ko tei erie  tiek 

ogādāti Die vidlatgales reģio a sadzīves atkritu u poligo ā „Ci īši . 

At ilstoši Atkritu u apsai iekoša as valsts plā ā .– .gada  orādītaja , sadzīves atkritu u 
apgla āša as poligo a dar ī a ir valsts regulēja ais pakalpoju s, u  tā tarifs ietver visas faktiskās 
iz aksas. Valsts regulā ija odroši a šī pakalpoju a apgla āša as  epārtrauktī u u  patieso iz aksu 
segša u, tādejādi, ko ersa ts – poligo a apsai iekotājs savā dar ī ā ir fi a siāli aizsargāts. Vie laikus 
šāds pieņē u s ozī ē to, ka poligo u pakalpoju u e as ākot ē augs, kas sakrīt ar stratēģiju 
sa azi āt apgla āja o atkritu u apjo u. Līdz ar to jā odroši a adekvāta pašvaldī as ko trole par 
sadzīves atkritu u apsai iekoša u, kas savukārt ir saistīts ar jautāju u par pašvaldī as u  atkritu u 
apsai iekotāja savstarpējo līgu u. 

Ar .gada .augustu sadzīves atkritu u apsai iekoša u Daugavpils pilsētā vei  “IA „Clea  R , kas 
dar ojas saskaņā ar oslēgtajie  līgu ie .  

Atbilstoši Atkritu u apsai iekoša as liku a .pa ta .pu kta  pašvaldī ai jāorga izē atkritu u 
dalītu vākša u ad i istratīvajā teritorijā at ilstoši atkritu u apsai iekoša as valsts plā a  u  
reģio ālajie  plā ie . “askaņā ar LR MK oteiku u Nr.  „Noteiku i par atkritu u dalītu savākša u, 
sagatavoša u atkārtotai iz a toša ai, pārstrādi u  ateriālu reģe erā iju  pašvaldī ā jāizveido 
atkritu u dalītās savākša as sistē a šādā  atkritu u kategorijā : papīru, etālu, plast asu u  stiklu 
saturošie atkritu i. 

2014.gadā laika pos ā o . . . līdz . . ., pu liskai apsprieša ai tika odoti ateriāli par 5 

(piecu) šķiroto atkritu u savākša as lauku u ūv ie ī as ie eri Daugavpils pilsētas ad i istratīvajā 
teritorijā šādās vietās: Muitas ielā E, Piekrastes u  Are doles ielu rajo ā, Gais as ielas rajo ā, “ ilšu 
ielas rajo ā u  Ligi išķu ielas rajo ā.  

“askaņā ar pārskatu par ūv ie ī as ie eres pu liskās apsprieša as rezultātie  

(https://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Parskats_atkritumi.pdf) visvairāk 
pozitīvi ovērtēta ija ūv ie ī as ie ere Ligi išķu ielas rajo ā, t.i., teritorijā, kurā izstrādā 
lokālplā oju u. Par savākša as lauku a ūv ie ī u lokālplā oju a teritorijā saņe ts tikai vie s 
privātperso as ie ildu s, u  tas ija saistīts vie īgi ar izvēlētās teritorijas ģeogrāfisko ovietoju u 
pilsētas teritorijas ko tekstā. 

3.2. DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀ TERITORIJAS I)MANTOŠANA 

Lokālplā oju a izstrādes teritorija atrodas Grīvas ikrorajo ā, pie robežas ar Ligiņišku ikrorajo u. 
“askaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju u 2006.-2018.gadam Grīvas mikrorajonam ir noteikta 

ro eža starp Daugavas upi, Gulbju ielu, Blau aņu ielu, plā oto Lai as ielas pagari āju u osa īta lī ija 
no Laimas – Brja skas ielas krustoju a līdz savie oju a  ar Niderkū es ielu , Niderkū es ielu noteikts 

mikrorajo a attīstī as virzie s. 

https://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Parskats_atkritumi.pdf
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Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā 2006.-2018.gadam (12.02.2009. saistošie oteiku i Nr.5 (prot. 

Nr.4. 29.§) „Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a grafiskā daļa u  teritorijas iz a toša as u  
ap ūves oteiku i 2006.-2018.gadam”) fu k io ālais zonēju s lokālplā oju a izstrādes teritorijai 

noteikts Apstādīju u u  la iekārtotas dabas teritorijas (DT) (skatīt 4.attēlu)
7, kas ozī ē sagla ātas u  

spe iāli veidotas, ar augie  apaugušas vai apaudzētas, pu liski pieeja as da as pa at es teritorijas 
dažādu fu k iju ekoloģisko, rekreā ijas, pilsētas tēla veidoša as  odroši āša ai.  

 

3.3. TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀ )ONĒJUMA GRO)ĪJUMU PRIEKŠLIKUMS 

“pēkā esošajā Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā ekusta am īpašu a , kura  izstrādā 
lokālplā oju u un kurā plā ota šķiroto atkritu u savākša as lauku a izveide, oteiktais fu k io ālais 
zo ēju s u  teritorijas iz a toša as u  ap ūves oteiku i eat ilst plā otajai ekusta ā īpašu a 
perspektīvai iz a toša ai. Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju s lokālplā oju a teritorijā, kur 
plā ota šķiroto atkritu u savākša as laukuma izveide, pieļauj teritorijas iz a toša u, kas saistīta ar 

kvalitatīvas da as u  kultūrvides u  līdzīgu fu k iju īste oša u da as vai daļēji pārveidotās dabas 

teritorijās, et epieļauj teh isko ap ūvi u  teritorijas iz a toša u.  

Lokālplā oju a izstrādes ērķis ir grozīt Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā oteikto ekusta ā 
īpašu a teritorijas fu k io ālo zo ēju u o Apstādīju u u  la iekārtotas da as teritorijas (DT) uz 

fu k io ālo zo u u  teritorijas iz a toša as u  ap ūves oteiku iem, kas ir at ilstoši plā otajai 
teritorijas iz a toša ai (skatīt 5. attēlu)

8
: 

 Teh iskās ap ūves teritorija TA), kurā atkritu u apsai iekoša as uzņē u u ap ūve ir vie s 
o galve ajie  iz a toša as veidie . Plā otā fu k io ālā zo ēju a Teh iskās ap ūves 

teritorijas platī a – 3500 m
2
; 

 Da as u  apstādīju u teritorija DA , kura plā ota kā uferzo a starp perspektīvo u  esošo 
Mazstāvu dzīvoja o ap ūves teritoriju (savrup āju tipa apbūvei .  

                                                           

7
 4.attēls sagatavots iz a tojot Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a Grafiskās daļas karti 

8 5.attēls sagatavots iz a tojot Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a Grafiskās daļas karti 

4.attēls. Spēkā esošais fu k io ālais zo ēju s lokālplā oju a teritorijā u  lakus esošajās teritorijās 
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Grozot fu k io ālo zo ēju u, lai lokālplā oju a izstrādes teritorijā varētu ierīkot šķiroto atkritu u 
savākša as laukumu, tiks odroši āta iespēja pašvaldī ai pildīt savas auto o ās fu k ijas, kas oteiktas 
liku ā Par pašvaldī ā .  

Lokālplā oju a teritorijas fu k io ālais zo ēju s, oteikts saskaņā ar Mi istru ka i eta . . . 
oteiku os Nr.  „Vispārīgie teritorijas plā oša as, iz a toša as u  ap ūves oteiku i” noteikto 

fu k io ālā zo ēju a klasifikā iju, paredzot at ilstošus teritorijas iz a toša as veidus. 

Šķiroto atkritu u savākša as lauku s ir spe iāli aprīkota oro ežota vieta, kur ko tei eros savā  u  
uzgla ā dažādu veidu atkritu us pir s to apgla āša as vai pārstrādes – e ilgāk kā divas edēļas 

ioloģiskos atkritu us u  e ilgāk kā trīs ē ešus – pārējos sadzīves atkritu us. Videi kaitīgu preču 
atkritu us, sadzīvē radušos īsta os atkritu us, ē eļu atkritu us u  ūv ie ī as atkritu us šķiroto 
atkritu u savākša as lauku ā drīkst uzgla āt e ilgāk par gadu pē  to savākša as die as. 

Šķiroto atkritu u savākša as lauku ā saskaņā ar or atīvo aktu atkritu u apsai iekoša as jo ā 
jā odroši a9

: 

 ūde s e aurlaidīgs laukuma virsmas segums; 

 i frastruktūra tra sportlīdzekļu piekļuvei; 

 tāda atkritu u savākša as lauku a platī a, lai tajā varētu izvietot, o ai īt u  iztukšot 
atkritu u ko tei erus tajā skaitā pašpresējošos ko tei erus  vis az šādie  dalīti savāktie  
atkritumu veidiem: 

o plast asas atkritu i, tajā skaitā izlietotais iepakoju s; 

o papīrs u  karto s, tajā skaitā izlietotais iepakojums; 

o izlietotais stikla iepakojums; 

o cita veida stikla atkritumi; 

o sadzīvē radušies īsta ie atkritu i. Mi ētajie  atkritu ie  epie ieša s aizslēdza s 
ko tei ers ar vairākā  tilp ē , kurās ievietot attie īgos īsta os atkritu us; 

                                                           

9
 Prasī as, ko osaka Mi istru ka i eta . . . oteiku i Nr.  „Noteiku i par atkritu u savākša as u  šķiroša as vietā  šķiroto 

atkritu u savākša as lauku u izveidei 

.attēls. Priekšliku s fu k io ālā zo ēju a aiņai 
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o videi kaitīgo preču atkritu i; 

 iežogoju s un apgaismojums; 

 lauku a dar ī ai epie ieša ās ūves u  iekārtas: 

o telpas sargam un operatoram; 

o elektroapgādes sistē a; 

o ugu sdzēša as aprīkoju s; 

 i for ā ija par šķiroto atkritu u savākša as lauku a īpaš ieku u  operatoru, laukuma 

dar a laiku u  par atkritu u veidie , kas tiek pieņe ti. 

Atkritu u šķiroša a u  iepakoju a odoša a šķiroto atkritu u savākša as lauku os ļauj sa azi āt 
katras juridiskās vai fiziskās perso as kopējo ododa o atkritu u daudzu u atkritu u 
apsai iekotāja , tādējādi sa azi ot kopējās atkritu u apsai iekoša as iz aksas. 

3.4. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS RISINĀJUMS 

Piekļuve lokālplā ojuma teritorijai ie raukša a, iz raukša a  plā ota o Ligi išķu ielas. 6.attēlā10
 

ko eptuāli parādīta tra sporta i frastruktūras pieslēgu a vieta pie Ligi išķu ielas.  

 

 

                                                           

10
 6.attēls sagatavots iz a tojot Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a Grafiskās daļas karti 

.attēls. Piekļuves risi āju s lokālplā oju a teritorijai 



12 

 

Ligi išķu Ielas aizsargjoslā sarka ajā lī ijā  aizliegts izvietot ap ūvi, izņe ot ar i že ierko u ikā iju 
o jektu ekspluatā iju saistītas ūves. 

3.5. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APGĀDES RISINĀJUMS  

Šķiroto atkritu u savākša as lauku s tiks odroši āts ar epie ieša ajā  i že ierko u ikā ijā  - 

lietus ūdeņu ka alizā iju, ūde svadu un elektroapgādi.  

Visu nepie ieša o i že ierko u ikā iju u  to ko krētas pieslēgu a vietas projektēša a u  ūv ie ī a 
tiks veikta at ilstoši teh isko projektu risi āju ie . 

Projektēja ajie  i že ierko u ikā iju o jektie  aizsargjoslas jā osaka teh iskajos projektos. 

3.6. STRATĒĢISKAIS IETEKMES U) VIDI NOVĒRTĒJUMS 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtī a, kādā vei a s 
ietekmes uz vidi stratēģiskais ovērtēju s  (MK noteikumi Nr.157)  5.pu ktu tika veiktas ko sultā ijas ar 
Valsts vides die esta Daugavpils reģio ālo vides pārvaldi, Da as aizsardzī as pārvaldes Latgales 
reģio ālās ad i istrā ijas biroju un Veselī as i spek ijas Latgales ko troles odaļu, lai saņe tu iestāžu 
viedokli par lokālplā oju a īste oša as iespēja o ietek i uz vidi u  ilvēku veselī u, kā arī par 
stratēģiskā ovērtēju a epie ieša ī u. 

Lai noskaidrotu vai plā oša as doku e ta  ir vai av epie ieša s stratēģiskais ietekmes uz vidi 

ovērtēju s, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.157 6.punktu,  pē  šo i ēto oteiku u .pu ktā 
otikušajā  ko sultā ijā , tika iesniegts iesniegums par plā oša as doku e ta izstrādes uzsākša u 

Vides pārraudzī as valsts iroja .  

2016.gada .ja vārī Vides pārraudzī as valsts irojs olē a, nepie ērot stratēģiskā ietek es uz vidi 
ovērtēju a pro edūru lokālplā oju a  Lokālplā oju s ze es vie ī ai Ligiņišku ikrorajo ā, 

Ligi išķu ielas rajo ā šķiroto atkritu u savākša as lauku a izveidei  (lēmumu skatīt Pārskatā par 
lokālplā oju a izstrādi .  

Lokālplā oju a īste oša a av saistīta ar papildus ūtisku egatīvu ietek i uz vidi pie osa īju a, ka, 

izstrādājot u  īste ojot lokālplā oju u, tiks ievēroti Dar a uzdevu ā izvirzītās prasī as u  i ēto 
i stitū iju osa īju i, kā arī spēkā esošie or atīvie akti. 
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4. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU ATBILSTĪBA DAUGAVPILS PILSĒTAS 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 

“askaņā ar Teritorijas attīstī as plā oša as liku a .pa tu, pē  vietējās pašvaldī as ilgtspējīgas 
attīstī as stratēģijas spēkā stāša ās lokālplā oju ā var grozīt vietējās pašvaldī as teritorijas plā oju u, 
iktāl lokālplā oju s av pretru ā ar vietējās pašvaldī as ilgtspējīgas attīstī as stratēģiju. “avukārt 

saskaņā ar Mi istru ka i eta . . . oteiku ie  Nr.  „Noteiku i par pašvaldī u teritorijas 
attīstī as plā oša as doku e tie  lokālplā oju a Paskaidroju a rakstā ir jāietver lokālplā oju a 
at ilstī a pašvaldī as ilgtspējīgas attīstī as stratēģijai, ja ar lokālplā oju u tiek ai īts teritorijas 
plā oju ā oteiktais fu k io ālais zo ēju s, iz a toša as osa īju i u  apro ežoju i. 

Daugavpils pilsētas teritorijas ilgter iņa attīstī as redzēju s, ērķi, prioritātes u  telpiskās attīstī as 
perspektīva noteikta pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģijā 2014.-2030.gadam “tratēģija , kas 

apstipri āta ar Daugavpils pilsētas do es . . . lē u u Nr.  „Par Daugavpils pilsētas 
ilgtspējīgas attīstī as stratēģijas .- .gada  apstipri āša u . 

Pilsētas “tratēģija osaka, ka i že ierko u ikā iju i frastruktūras attīstī ā ilgter iņā līdz .gada  
sas iedza ais ir: E ergoefektīva pilsēta. Vie a o E ergoefektīvas pilsētas attīstī as vadlī ijā  ir 
uzla ot u  oder izēt atkritu u apsai iekoša as sistē u, paaugsti āt i frastruktūras pakalpoju u 
kvalitāti u  sa azi āt vides piesārņoju u. “adzīves atkritu u lielapjo a šķiroša a, šķiroša as lī ijas 

ūv ie ī a t.sk. esošās jaudas palieli āša a , atkritu u reģe erā ija, sadedzi āša a pilsētas 
ad i istratīvā teritorijā av pieļauja a. 
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