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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Šo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) darbības 
robeža  Daugavpils  pilsētas  zemes vienības ar  kadastra  apzīmējumiem 05000082964 un 
05000082943 (turpmāk  –  lokālplānojuma  teritorija),  saskaņā  ar  grafiskās  daļas  karti 
„Teritorijas funkcionālais zonējums”.

2. Apbūves noteikumi groza ar Daugavpils pilsētas domes 12.02.2009. saistošiem noteikumiem 
Nr.5 ”Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 
un apbūves  noteikumi  2006.-2018.gadam”  apstiprinātā  Daugavpils  pilsētas  teritorijas 
plānojuma (turpmāk - Teritorijas plānojums):

2.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības attiecībā uz lokālplānojuma 
teritorijas izmantošanu un apbūvi;

2.2. Grafiskajā  daļā  noteikto  lokālplānojuma  teritorijas  funkcionālo  zonējumu  un 
aizsargjoslas.

3. Lokālplānojuma teritorijā ir spēkā Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības, cik vien tās nav pretrunā ar šo Apbūves noteikumu prasībām.

4. Mainoties normatīvajiem aktiem, jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības, 
un tās nav klasificējamas kā Teritorijas plānojuma, t.sk. šo Apbūves noteikumu grozījumi.

5. Apbūves noteikumus iespējams detalizēt, izstrādājot detālplānojumu.

1.2. DEFINĪCIJAS

6. apbūve  –  lokālplānojuma  teritorijā  izvietotu  esošu  vai  plānotu  ēku,  inženierbūvju, 
inženierkomunikāciju un labiekārtojuma elementu kopums;

7. apbūves parametri – skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un apjomu zemes 
vienībā;

8. galvenā izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā;

9. funkcionālā  zona  –  pilsētas  daļa  ar  definētām  robežām,  kurai  teritorijas  lokālplānojumā 
noteikti atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri;

10. izmantošanas  veids  –  teritorijas  izmantošanas,  saimnieciskās  darbības,  būvju  un zemes 
izmantošanas kopums, kas noteikts lokālplānojumā;

11. papildizmantošana  –  teritorijas  izmantošanas  veids,  kas  ir  pakārtots  funkcionālajā  zonā 
noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam, to uzlabo vai veicina;
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

12. Lokālplānojuma teritorijā, lai nodrošinātu esošo un plānoto objektu funkcijas, atļauta šāda 
izmantošana:

12.1. apstādījumu izveide un teritorijas labiekārtojums;

12.2. inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūve;

12.3. transporta  infrastruktūras  būvju  būvniecība  un  pārbūve  (t.sk.  nepieciešamo 
autostāvvietu un piebraucamo ceļu izbūve).

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

13. Lokālplānojuma teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem:

13.1. avārijas stāvoklī esošu ēku un būvju ekspluatācija;

13.2. paredzēt apbūvi, kas ir pretrunā ar lokālplānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un 
tajā noteikto izmantošanu;

13.3. paredzēt  ēku un būvju izvietošanu aizsargjoslās, ja  tas ir  pretrunā ar Aizsargjoslu 
likumu.

2.3. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA

14. Veidojot jaunas zemes vienības, nodrošina iespējas piekļūt tām no Artilērijas ielas.

15. Veidojot jaunās zemes vienības vai pārkārtojot esošo zemes vienību robežas ir jāņem vērā 
lokālplānojuma noteiktais funkcionālais zonējums.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

16. Piekļuvi lokālplānojuma teritorijai organizē no Artilērijas ielas.

17. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu lokālplānojuma teritorijā nosaka katra konkrētā apbūves 
būvprojekta stadijā, ievērojot Teritorijas plānojuma prasības, kā arī atbilstoši citu spēkā esošu 
normatīvo aktu prasībām.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

18. Nepieciešamie inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti lokālplānojuma teritorijā būvējami 
un ekspluatējami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

19. Inženiertehniskās  apgādes  tīkli  un  objekti  jāizvieto noteiktajos  inženierkomunikāciju 
koridoros, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

20. Lokālplānojuma teritorijā jānodrošina ūdensapgāde, izbūvējot lokālo ūdensapgādes sistemu.

21. Lokālplānojuma  teritorijā  jānodrošina  sadzīves  notekūdeņu  savākšana,  izbūvējot lokālo 
kanalizācijas sistemu. Jāparedz atbilstošā tilpuma hermētisko izvedāmo notekūdeņu tvertne 
ar necaurlaidīgu pamatu un apmalēm. 

22. Nav  pieļaujama  neattīrītu  sadzīves  notekūdeņu  emisija  vidē. Jānodrošinā  sadzīves 
notekūdeņu regulāra izvešana uz attīrīšanas iekārtām.

23. Aizliegts lietusūdeņus tieši ievadīt notekūdeņu savākšanas sistēmā.

24. Lokālplānojuma teritorijā pieļaujama atsevišķu izkliedētu lokālu siltuma avotu uzstādīšana un 
ekspluatācija.  Apkurei  jāizmanto  videi  draudzīgs kurināmais,  kuru  dedzināšanas rezultātā 
radušies izmeši nerada būtisku gaisa piesārņojumu.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

25. Jaunbūvējamās būves (izņemot inženierbūves un inženierkomunikācijas) izvieto ne tuvāk par 
4 m no zemes vienības robežām. Šo attālumu var samazināt, ja netiek pārkāptas normatīvo 
aktu  prasības  ugunsdrošības,  higiēnas  un  insolācijas  jomā  un  ir  saņemts  blakus 
esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

26. Saimniecības ēkas un citas paligēkas jāizvieto aizmugures pagalma teritorijā.

27. Būves  jāprojektē  un  jābūvē  tā,  lai  iespējamā  ugunsgrēka  gadījumā  nodrošinātu  cilvēku 
evakuāciju,  lai  ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienesta  personāls  brīvi  un  pietiekami 
droši varētu piekļūt  ugunsgrēka vietām un nepieļautu ugunsgrēka izplatīšanos uz tuvumā 
esošajiem objektiem arī tādā gadījumā, ja degošā ēka daļēji vai pilnīgi sagrūt.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

28. Mazo arhitektūras formu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka būvprojektā 
vai  labiekārtošanas  projektā,  to  vizuālo  izskatu  un  māksliniecisko  noformējumu veido, 
harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko 
stilu un noformējumu.
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29. Lokālplānojuma teritorijā ir atļauts izvietot žogus. Žogi jāizvieto pa zemes vienības robežām, 
Artilērijas ielas pusē - pa sarkano līniju vai pa vēsturiski iedibinātu žoga līniju.

30. Žogiem gar Artilērijas ielu, kā arī robežžogiem jābūt caurredzamiem (vismaz 30 %) un ne 
augstākiem par 1.8 m, un stilistiski  saskaņotiem ar ēku un apkārtējās teritorijas apbūves 
kontekstu.

31. Plānojot  jaunu  apbūvi,  jāparedz  atkritumu  tvertņu  novietnes  laukums atbilstoši  atkritumu 
apjomam un veidam. Atkritumu tvertņu novietnes laukums jābūt ar cieto segumu, kas nerada 
fizikālo piesārņojumu.

32. Atkritumu  tvertņu  izvietojumu  nosaka  būvprojektā  vai  teritorijas  labiekārtojuma  projektā, 
izvērtējot funkcionālos, higiēniskos un estētiskos aspektus.

33. Atkritumu tvertņu novietnes laukums jāierīko ne tuvāk par 1.5m no zemes vienības robežas, 
izņemot gadījumu, ja saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

Nenosaka
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM2)

4.2.1.1. Pamatinformācija

34. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju,  
paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

35. Savrupmāju apbūve (11001): Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi stāvošas individuālās dzīvojamās mājas), ietverot nepieciešamās 
palīgbūves un labiekārtojumu

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

36. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi

37. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesu mājas un tām nepieciešamā infrastruktūra

38. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses un tām nepieciešamā infrastruktūra

39. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (stāvu skaits)
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Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

40 1200 30 1 3

4.2.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

Nenosaka
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4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Nenosaka
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. AIZSARGJOSLAS UN CITI IZMANTOŠANAS APROBEŽOJUMI

41. Lokālplānojuma teritorijā jāievēro visu veidu aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un 
lokālplānojuma grafiskās daļas karti „Aizsargjoslas”:

41.1. ķīmiskās aizsargjoslas  teritorija  ap  pazemes  ūdens ņemšanas vietu  –  ūdensgūtni 
“Vingri”.

42. Visa lokālplānojuma teritorija atrodas Latvijas Republikas valsts pierobežā.

43. Ierobežojumus valsts pierobežas izmantošanai nosaka normatīvie akti Latvijas Republikas 
valsts robežas aizsardzības jomā.
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IEVADS 

Lokālplā oju a ze es vie ī ā  ar kadastra apzī ēju ie   u  , 
azstāvu dzīvoja ās o jektu ap ūves teritorijas izveidei Artilērijas iela  rajo ā, Daugavpilī,  

izstrāde uzsākta saskaņā ar Daugavpils pilsētas do es .gada .jūlija sēdes lē u u Nr.  
prot.Nr. , §  „Par lokālplā oju a „)e es vie ī ā  ar kadastra apzī ēju ie  

 u  , azstāvu dzīvoja ās o jektu ap ūves teritorijas izveidei 
Artilērijas iela  rajo ā, Daugavpilī  izstrādes uzsākša u  u  apstipri āto Dar a uzdevu u 
lokālplā oju a izstrādei. 

Lokālplā oju a izstrādes vadītāja – Do es Pilsētplā oša as u  ūv ie ī as departa e ta 
Pilsētplā oša as odaļas vadītāja Inta Ruskule.  

Lokālplā oju a izstrāde, veikta saskaņā ar Teritorijas attīstī as plā oša as liku u, Mi istru 
ka i eta . . . 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 oša as, iz a toša as u  ap ūves oteiku i , kā arī Daugavpils pilsētas 
teritorijas attīstī as plā oša as doku e tie : 

 Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģiju līdz .gada ; 
 Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju s .-2018.gadam.  

Lokālplā oju s izstrādāts, iz a tojot teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē u 
(turp āk – TAPI“ , ievērojot Mi istru ka i eta . . . oteiku u Nr.  „Teritorijas 
attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē as oteiku i  prasī as. 

“IA „Daugavpils ēr ieks  (reģ.Nr.41503065832) odroši a lokālplā oju a izstrādi saskaņā ar 
oslēgtā līgu a osa īju ie . 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN DARBA 

UZDEVUMI 

“askaņā ar Domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lē u u Nr.399 (prot.Nr. , §) „Par 
lokālplā oju a „)e es vie ī ā  ar kadastra apzī ēju ie   u  , 

azstāvu dzīvoja ās o jektu ap ūves teritorijas izveidei Artilērijas iela  rajo ā, Daugavpilī  
izstrādes uzsākša u  lokālplā oju a izstrādes pa atoju s ir grozīt Daugavpils pilsētas 
teritorijas plā oju u, lai odroši ātu pil vērtīgas iespējas ekusta ā īpašu a 05000082964 

un 05000082943  iz a toša ai u  attīstī ai, paredzot lokālplā oju a teritorijā azstāvu 
dzīvoja ās o jektu ap ūves izvietoša as iespējas lokālplā oju a teritorijā. 
 

Lokālplā oju a izstrādei noteikti šādi dar a uzdevumi: 

- Veikt Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a grozīju us, proti, ai īt teritorijas 
fu k io ālo zo ēju u saskaņā ar dar a uzdevu a .pu ktu u  ņe ot vērā MK 
30.04.2013. noteikumu Nr. 2  „Vispārīgie teritorijas plā oša as, iz a toša as u  
ap ūves oteiku i   u  . . . oteiku u Nr.  „Noteiku i par pašvaldī u 
teritorijas attīstī as plā oša as doku e tie  prasī as u  pre izēt Daugavpils 
teritorijas plā oju ā oteiktās aizsargjoslas u  itus iz a toša as apro ežoju us; 

 

- pir s redak ijas izstrādes uzsākša as saņe t o LR Vides pārraudzī as valsts iroja 
at ilstošo lē u u par “tratēģiskā ietek es uz vidi ovērtēju a pie ēroša as 

epie ieša ī u teritorijas lokālplā oju a ; 
 

- lokālplā oju u izstrādāt, iz a tojot teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas 
sistē u turp āk – TAPI“ , ievērojot or atīvajā aktā par TAPI“ oteiktās prasī as; 
 

- izstrādāt lokālplā oju a paskaidroju a rakstu; 

 

- izstrādāt lokālplā oju a grafisko daļu; 

 

- izstrādāt lokālplā oju a teritorijas iz a toša as u  ap ūves oteiku us, osakot 
teritorijas iz a toša as osa īju us u  ap ūves para etrus ap ūves i te sitāti, 

rīvās zaļās teritorijas rādītāju, ap ūves līvu u, ze es vie ī u i i ālu platī u, 
ap ūves aksi ālo augstu u u. . , kā arī itas prasī as, apro ežoju us u  

osa īju us, ņe ot vērā ai avu izvērtēju u, teritorijas īpat ī as.  
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS 

2.1. TERITORIJAS NOVIETOJUMS UN ROBEŽAS 

Lokālplā oju a izstrādes teritorija atrodas Daugavpils pilsētas Ve ās Forštadtes ikrorajo ā 

skatīt. 1.attēlu .  

 

 

 

.attēls. Lokālplā oju a teritorijas ovietoju s Daugavpils pilsētas ad i istratīvajā teritorijā 

Avots: Google Maps (https://www.google.com/maps/place/Artil%C4%93rijas+iela+34,+Daugavpils,+LV-

5422,+Latvia/@55.8742126,26.5286573,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x46c2969d1046a69b:0xb65784430cf3248d!8

m2!3d55.9055352!4d26.5170903)  

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Artil%C4%93rijas+iela+34,+Daugavpils,+LV-5422,+Latvia/@55.8742126,26.5286573,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x46c2969d1046a69b:0xb65784430cf3248d!8m2!3d55.9055352!4d26.5170903
https://www.google.com/maps/place/Artil%C4%93rijas+iela+34,+Daugavpils,+LV-5422,+Latvia/@55.8742126,26.5286573,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x46c2969d1046a69b:0xb65784430cf3248d!8m2!3d55.9055352!4d26.5170903
https://www.google.com/maps/place/Artil%C4%93rijas+iela+34,+Daugavpils,+LV-5422,+Latvia/@55.8742126,26.5286573,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x46c2969d1046a69b:0xb65784430cf3248d!8m2!3d55.9055352!4d26.5170903


6 

 

2.2. TERITORIJAS STRUKTŪRA UN ĪPAŠUMTIESĪBAS 

Lokālplā oju a teritoriju veido divas ze es vie ī as: ze es vie ī a ar kadastra apzī ēju u 

05000082964 (Artilērijas iela 34A, Daugavpils  u  ze es vie ī a ar kadastra apzī ēju u 
05000082943 (Artilērijas iela 34, Daugavpils).  

“askaņā ar Valsts ze es die esta datu pu li ēša as portālā esošo i for ā iju: 

- lokālplā oju a izstrādes teritorijas platī a ir 2320 m
2
 kopplatī ā (05000082964, 1481 

m
2
 kopplatī ā, 05000082943, 839 m

2
 kopplatī ā); 

- ze es vie ī u īpaš ie e – Mārīte Grigorjeva, lokālplā oju a ierosi ātājs. 

. . TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

“askaņā ar Valsts ze es die esta datu pu li ēša as portālā esošo i for ā iju: 

- ze es vie ī ai ar kadastra apzī ēju u 05000082964 reģistrēts ekusta ā īpašu a 
lietoša as ērķis turp āk – NĪLM  – individuālo dzīvoja o āju ap ūve, ar NĪLM kodu 
0601, 1481 m

2
 kopplatī ā; 

- ze es vie ī ai ar kadastra apzī ēju u  reģistrēts ekusta ā īpašu a 
lietoša as ērķis turp āk – NĪLM  – i dividuālo dzīvoja o āju ap ūve, ar NĪLM kodu 
0601, 839 m

2
 kopplatī ā. 

- uz ze es vie ī as ar kadastra apzī ēju u 05000082943 atrodas divas ēkas: 
sai ie ī as ēka u  garāža. 

2.4. DABAS VIDE UN PIEKĻUVE LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAI 

“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 
un biotopi

1
. 

“askaņā ar Valsts eža die esta Die vidlatgales virs ež ie ī as s iegto i for ā iju 
lokālplā oju a teritorijā eatrodas Meža liku a .pa tā defi ētie o jekti2. 

Lokālplā oju a teritorijā u  tās tuvu ā eatrodas rūp ie isko u  avāriju riska o jekti, kā arī tā 
neatrodas teritorijā, ko apdraud plūdi. 

Lokālplā oju a teritorija ro ežojas ar Artilērijas ielu.  

2.6. INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA, ESOŠĀS AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI  

Lokālplā oju a teritorija atrodas piero ežas joslā3
. 

                                                           

1
 “askaņā ar Da as aizsardzī as pārvaldes . . . vēstuli Nr.4.8/112/2017-N-E 

2
 “askaņā ar Valsts eža dienesta 16.08.2017. osa īju ie  Nr.VM . -7/660 

3
 “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  . . .  

http://ozols.daba.gov.lv/pub/
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Lokālplā oju a teritorijā eatrodas valsts ģeodēziskā tīkla pu kti4 u  vietējā ģeodēziskā tīkla 
punkti

5
. 

“askaņā ar “IA „Daugavpils ūde s  osa īju ie  lokālplā oju a izstrādei 08.08.2017., Nr.13-

4/094) lokālplā oju a teritorijā neatrodas pilsētas e tralizētie ūde sapgādes u  ka alizā ijas 
tīkli. 

Saskaņā ar Valsts ze es die esta datu pu li ēša as portālā esošo i for ā iju lokālplā oju a 
teritorijā atrodas paze es elektriskie tīkli. Lai odroši ātu elektrisko ka eļu lī iju ekspluatā iju 
u  drošī u tā  ir oteikta ekspluatā ijas aizsargjosla katrā pusē   attālu ā o ka eļu lī ijas 
ass. “avukārt, lai odroši ātu elektropārvades tīklu, to iekārtu ekspluatā iju u  drošī u 
elektropārvades gaisvadu lī ijā  ar o i ālo spriegu u līdz  kV ir oteikta ekspluatā ijas 
aizsargjosla ,   attālu ā o gaisvadu lī ijas ass. 

Lokālplā oju a teritorija atrodas ūde sgūt es „Vi gri  ķī iskajā aizsargjoslā6
.  

 

                                                           

4
 “askaņā ar Latvijas Ģeotelpiskās i for ā ijas aģe tūras 11.08.2017. osa īju ie  Nr516/7/1-12/690 

5
 “askaņā ar Daugavpils pilsētas do es Pilsētplā oša as u  ūv ie ī as departa e ta 08.09.2017. izziņu Nr.2-

7/621 
6
 “askaņā ar Daugavpils ovada do es . . . osa īju ie  Nr.2.1-08/859 
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. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS 

3.1. DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀ TERITORIJAS IZMANTOŠANA 

Pa atojoties uz Daugavpils pilsētas do es .gada .fe ruāra saistošie  oteiku ie  
Nr.  Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju a grafiskā daļa u  teritorijas iz a toša as u  
ap ūves oteiku i .- .gada , kas stājušies spēkā .gada .fe ruārī, 
lokālplā oju a teritorijas plā otā atļautā  iz a toša a oteikta kā azstāvu dzīvoja ās 
ap ūves teritorija, apstādīju i u  la iekārtotas da as teritorijas, satiks es i frastruktūras 
teritorijas. skatīt 2.attēlu . 

 
 

2.attēls. “pēkā esošais fu k io ālais zo ēju s lokālplā oju a teritorijā u  lakus esošajās teritorijās 

Avots: Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju s .-2018.gadam ar grozīju ie  

3.2. DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU NEPIECIEŠAMĪBAS 
PAMATOJUMS 

“pēkā esošajā Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju ā lokālplā oju a ierosi ātāja zemes 

vie ī ai ar kadastra apzī ēju u , kurā plā ota i dividuālās ājas ūv ie ī a, 
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 ājas ūv ie ī a, pieļauj teritorijas 
iz a toša u, kas saistīta ar iedzīvotāju atpūtu u  rīvā laika pavadīša u, et epieļauj 

azstāvu dzīvoja ās objektu ap ūvi u  teritorijas iz a toša u ap ūvei. 

Tostarp pa atojoties uz Daugavpils pilsētas do es .gada .jū ija saistošie  oteiku ie  
Nr.  Par Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju u .- .gada  grafisko daļu u  
teritorijas iz a toša as u  ap ūves oteiku ie ,  ze es vie ī u ar kadastra apzī ēju iem 

05000082943 un 05000082964 plā otā iz a toša a bija oteikta kā azstāvu dzīvoja ās 
objektu ap ūve un daļēji kā satiks es i frastruktūras ap ūves teritorijas skatīt 3.attēlu . 
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3.attēls. Funkcio ālais zo ēju s lokālplā oju a teritorijā līdz . . . 
Avots: Daugavpils pilsētas teritorijas plā oju s .- .gada  pir s grozīju ie  

. . TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA GROZĪJUMU PRIEKŠLIKUMS 

Lokālplā oju a teritorijas fu k io ālā zo ēju a priekšliku s ir izstrādāts at ilstoši Mi istru 
kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.  „Vispārīgie teritorijas plā oša as, iz a toša as u  
ap ūves oteiku i  prasī ā , u , ievērojot teritorijas vēsturisko attīstī u, kā arī ze es vie ī u 
īpaš ie es attīstī as plā us.  

Ievērojot lokālplā oju a izstrādes ērķi u  epie ieša ī u grozīt pašreiz oteikto fu k io ālo 
zo ēju u, teritorijā parādītas u  odalītas atšķirīgās fu k ijas u  prasī as, kā arī oteikti 
atļautie iz a toša as veidi u  ap ūves para etri, osakot fu k io ālo zonu - Mazstāvu 
dzīvoja ās ap ūves teritorija DzM2) skatīt 4.attēlu , tādējādi odroši ot ap ūves iespējas 
ze es vie ī as ar kadastra apzī ēju iem 05000082964 un 05000082943: 

 

4.attēls. Priekšliku s fu k io ālā zo ēju a aiņai  

“askaņā ar i ētajie  or atīvie  u  teritorijas attīstī as ie erē , lokālplā oju a teritorijai 

oteikta fu k io ālā zo a – Mazstāvu dzīvoja ās ap ūves teritorija DzM2), ar ap ūvi līdz 
diviem stāvie , ko osaka, lai odroši ātu ājokļa fu k iju, paredzot at ilstošu i frastruktūru, 
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kurā teritorijas galve ais iz a toša as veidi ir – savrup āju ap ūve : Dzīvoja ā 
ap ūve, ko veido savrup ājas rīvi stāvošas i dividuālās dzīvoja ās ājas , ietverot 

epie ieša ās palīg ūves u  la iekārtoju u; 

Ap ūves para etri oteikti, ievērojot spēkā esošos Daugavpils pilsētas teritorijas iz a toša as 
u  ap ūves oteiku us, kā arī esošās ap ūves ko tekstu u  teritorijas ra io ālas iz a toša as 
apsvēru us: 

- aksi ālais ap ūves līvu s – 30%;  

- aksi ālais ap ūves augstu s stāvu skaits) – 2 stāvi. 

Projektējot jau as ēkas u  ūves, starp tā  jāpieņe  tādi attālu i, kas at ilst ūv or atīvos 
oteiktajā  i solā ijas, apgais oju a u  ugu sdrošī as prasī ā . 

I dividuālo āju, kā arī ar to saistīto palīgēku vai ārējo iekārtu izvietoša a edrīkst paslikti āt 
mikrorajo a iedzīvotāju dzīves apstākļus. 

“avukārt teritorijas papildiz a toša as veidi ir šādi: 

- 12002 – Tirdz ie ī as u /vai pakalpoju u o jektu ap ūve, ko veido veikali, aptiekas, 

sa iedriskās ēdi āša as uzņē u i; 

- 12003 – Tūris a u  atpūtas iestāžu ap ūve, ko veido viesu ājas u  tā  epie ieša ā 
i frastruktūra; 

- 12008 – Veselī as aizsardzī as iestāžu ap ūve, ko veido ārstu prakses u  tā  
epie ieša ā i frastruktūra; 

- 12010 – Dzīv ieku aprūpes iestāžu ap ūve, ko veido veteri ār edi ī iskās prakses 

iestādes dzīv ieku aprūpei. 

Līdz ar to lokālplā oju a risi āju i ļautu īste ot i dividuālās ājas ūv ie ī u lokālplā oju a 
ierosi ātāja  piederošajās ze es vie ī ās, kas savukārt odroši ātu turp āko īpašu a 
attīstī u. 

. . TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS RISINĀJUMS 

Plā ojot piekļuvi u  tra sporta i frastruktūras odroši āju u lokālplā oju a teritorijā, ņe ta 
vērā esošā situā ija tra sporta i frastruktūras odroši āju ā lakus esošajās ze es vie ī ās, 

kā arī i stitū iju osa īju i. Galve ā piekļūša a lokālplā oju a teritorijai plā ota o Artilērijas 

ielas.  

Teritorijas tra sporta i frastruktūras u  piekļuves odroši āju s jāplā o tā, lai odroši ātu 

piekļuvi ze es vie ī ā  u  ugu sdzēsī as tra sporta pārvietoša as iespējas. 

. . INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APGĀDES RISINĀJUMS  

Lokālplā oju ā oteiktas vispārīgas prasī as teritorijas i že ierteh iskaja  odroši āju a , 
ņe ot vērā teritorijas ovietoju u u  ko krēto situā iju, kā arī i stitū iju osa īju us. Lai 

odroši ātu jau u o jektu uz ūvi plā oja o teritoriju paredzēts odroši āt ar šādie  
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i že ierteh iskajie  tīklie  – lokālā ūde sapgādes un ka alizā ijas sistē as, elektroapgāde. 

I že ierteh isko tīklu aizsargjoslas, kuru platu s ir azāks par  , lokālplā oju a grafiskajā 
daļā etiek attēlotas ēroga dēļ. 

Saskaņā ar “IA „Daugavpils ūde s  osa īju ie  lokālplā oju a izstrādei 08.08.2017., Nr.13-

/  lokālplā oju a teritorijā eatrodas pilsētas e tralizētie ūde sapgādes u  ka alizā ijas 
tīkli. Līdz ar to, projektējot plā oto ap ūves o jektu, jāievēro SIA „Daugavpils ūde s  

osa īju i, kas paredz, lokālo ūde sapgādes u  ka alizā ijas sistē u iz ūvi, ka ēr teh iski av 
iespēja s pieslēgties e tralizētai sistē ai, izstrādājot teh isko doku e tā iju to ierīkoša ai. 
“adzīves otekūdeņu savākša u paredzēt her ētiskā izveda a tvert ē ar turp āko izveša u 
uz otekūdeņu attīrīša as iekārtā . Jāievēro īpašu a lietoša as tiesī u iero ežoju us 
ūde sapgādes u  ka alizā ijas sistē u aizsargjoslās, kas oteikti ar Aizsargjoslu likumu, 

odroši ot iespēju rīvai piekļuvei esošo i že ierko u ikā iju apkalpei un rekonstrukcijai.  

Nepie ieša ā elektroapgādes jauda u  elektropārvades ka eļu lī iju izvietoju s 
lokālplā oju a teritorijā risi ā s objekta ap ūves ūvprojektēša as pos ā, ņe ot vērā katra 
ko krētā o jekta ūvapjo u un funkcijas. Jāievēro īpašu a lietoša as tiesī u iero ežoju us 
elektropārvades lī iju EPL  aizsargjoslās, kas oteikti ar Aizsargjoslu liku u, odroši ot iespēju 

rīvai piekļuvei esošo i že ierko u ikā iju apkalpei un rekonstrukcijai.  

Vei ot ēku projektēša u u  ūv ie ī u, kā arī ūvējot jau as i že ierko u ikā ijas jāievēro 
oteiku i par Latvijas ūv or atīvu LBN -  „I že iertīklu izvietoju s  spēkā o 

. . . , kā arī iti spēkā esošie Latvijas ūv or atīvi. 

Plā oju a teritorijā paredzētajai ap ūves attīstī ai visu epie ieša o i že ierteh iskās 
i frastruktūras tīklu pre īzs izvietoju s u  pieslēgu u para etri tiks pre izēti turp ākās 

ūvprojektēša as pro esā ap ūves o jekta . Nepie ieša o i že ierteh isko ko u ikā iju 
apjo s, to pieslēgu u teh iskie risi āju i u  vietas pie ēkā  tiks pre izētas ūvprojektu 
izstrādes ietvaros, pieprasot i že ierteh iskās i frastruktūras iz ūvei epie ieša os teh iskos 
noteikumus. 

. . LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

Pē  lokālplā oju a apstipri āša as u  spēkā stāša ās, var izskatīt priekšliku us ūv ie ī as 
ie erē  u  uzsākt ar ūvprojektu izstrādi saistītus pasāku us. Turp āka ap ūves, 
i že ierteh iskās apgādes tīklu u  o jektu, kā arī tra sporta i frastruktūras ūvprojektēša a 
jāvei  saskaņā ar lokālplā oju a teritorijas iz a toša as u  ap ūves oteiku os oteiktajā  
prasī ā , ievērojot oteiktos ap ūves teh iskos rādītājus u  para etrus.  

. STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtī a, kādā 
vei a s ietek es uz vidi stratēģiskais ovērtēju s  MK oteiku i Nr.   .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 iroju u  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. 
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Lai noskaidrotu vai plā oša as doku e ta  ir vai av epie ieša s stratēģiskais ietek es 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 ies iegts ies iegu s par plā oša as doku e ta 
izstrādes uzsākša u Vides pārraudzī as valsts birojam.  

.gada .okto rī Vides pārraudzī as valsts irojs olē a . . . lē u s Nr.  „Par 
stratēģiskā ietek es uz vidi ovērtēju a pro edūras epie ēroša u  nepie ērot stratēģiskā 
ietekmes uz vidi ovērtēju a pro edūru lokālplā oju am „Ze es vie ī ā  ar kadastra 
apzī ēju ie   u  , azstāvu dzīvoja ās o jektu ap ūves 
teritorijas izveidei Artilērijas iela  rajo ā, Daugavpilī . 

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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5. 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 jāapraksta lokālplā oju a risi āju u 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 oteikta pilsētas Ilgtspējīgas attīstī as stratēģijā .-2030.gadam.  

Lokālplā oju a teritorijas atrodas fu k io ālās telpas „Mājoklis  teritorijā, kuras prioritāte ir  

e ergoefektīva u  estētiski pievil īga azstāvu u  daudzstāvu daudzdzīvokļu āju, kā arī 
savrup āju ap ūve, kurā i tegrētas pu liskās ap ūves, zaļās ārtelpas u  epie ieša ās 
teh iskās i frastruktūras fu k ijas. 

Izstrādātais lokālplā oju s at ilst ilgter iņa teritorijas attīstī as plā oša as doku e ta  
Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģija .- .gada  apstipri āta ar 

Daugavpils pilsētas do es sēdes . gada . jū ija lē u u Nr. , kur vadlī ijās ilgter iņa 

attīstī as plā oša ai oteikts: „vei i āt fu k io āli daudzveidīgu, sa ala sētu, iekšēji u  ārēji 
la i sas iedza u pilsētas apkai ju attīstī u  “tratēģijas 56p.). 
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