DAUGAVAS ZĪMES IZVIETOŠANA. SITUĀCIJAS NOVĒRTĒŠANAS FĀZE
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Upes resursu novērtējums

T

Krastu pieejamība

T
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Esošo atpūtas vietu
labiekārtojuma novērtējums
Pašvaldībā. Īpašuma struktūras
novērtējums
Būvvaldē. Teritorijas
izmantošanas ierobežojumu
novērtējums

T
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Esošā tūristu skaita noteikšana

T

Atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas novērtējums

T

Daugavas zīmes optimālais
novietojums krastā
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Daugavas zīmes izgatavošanas
un uzstādīšanas budžets

T

Daugavas zīmes skices, ieceres
apraksta un uzlikšanas
pamatojuma izstrādāšana

Platums, garums, dziļums, straumes ātrums, noteces
raksturs - vai ar ūdeņiem bagāta, ietekas, strauti.
Apaugums, vietas applūšana, grunts - akmeņaina,
smilšaina, mālaina, tuvākā taka, tuvākais ceļš, attālums
līdz apdzīvotai vietai.
Kādas atpūtas vietas, laipas, skatu vietas vai cita krastu
infrastruktūra ir pieejamas tuvumā?
Publiska teritorija vai privātīpašums.
Liegums, dabas parks, ganības, palu pļava, pašvaldības
teritoriālā plānojuma vai lietojuma noteikumi, ja tādi
pastāv.
Saskaņā ar www.daugavabasmalas.lv sadaļā
Noderīgi/Vadlīnijas ūdenstilpju un ūdensteču
izmantošanas un apsaimniekošanas plānošanai 10.
nodaļā aprakstīto metodiku
Kas veic atkritumu apsaimniekošanu, vai zemju
īpašniekiem tiek piemērotas nodokļu atlaides, cik bieži
atpūtas vieta tiek apsekota, vai tajā notiek zāles pļaušana
un krūmu izciršana?
Zīmes redzamība ūdenstūristiem, zīmes nostiprināšana
gruntī, ledus kustība ziemā, iespēja zīmi iekārt virs
krasta kokos.
Daugavas zīmi ieteicams izgatavot no cieta,
ūdensizturīga materiāla: emaljēta metāla, pulverkrāsota
tērauda, vai kompozīta alumīnija paneļa ar atstarojošu
plēvi, saskaņā ar www.daugavabasmalas.lv sadaļā
Karte/Stila grāmata un Karte/Dizaina materiāli
("Waterways Forward", 2015) vadlīnijām.
Zīmes uzstādīšanas budžetu aprēķina saskaņā ar zīmes
optimālā izvietojuma novērtējumu. Sastāda izmaksu
tāmi.
Pamatojuma sagatavošanā iesakām izmantot materiālus,
kas atrodami www.daugavabasmalas.lv sadaļā
/Noderīgi, īpaši projekta pētījumus un Vadlīnijas
ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas un
apsaimniekošanas plānošanai ("Waterways Forward",
2015)

DAUGAVAS ZĪMES IZVIETOŠANA. SASKAŅOŠANAS FĀZE
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Pašvaldības izpilddirekcijas un
tūrisma informācijas centra
informēšana par zīmes
izvietošanas ieceri*

Vēstule no nevalstiskās organizācijas, iniciatīvas grupas,
privātās vai juridiskās personas ar zīmes skici,
(www.daugavabasmalas.lv), atrašanās vietu uz kartes,
ieceres aprakstu ar zīmes uzlikšanas pamatojumu.
Iesniegums būvvaldei no nevalstiskās organizācijas,
Publiskai teritorijai - būvvaldes iniciatīvas grupas, privātās vai juridiskās personas ar
atļauja Daugavas zīmes
zīmes skici, (www.daugavabasmalas.lv), atrašanās vietu
izvietošanai
uz kartes, ieceres aprakstu ar zīmes uzlikšanas
pamatojumu.
Rakstveida atļauja izvietot zīmi ar zīmes skici
Privātai teritorijai - saskaņojums (www.daugavabasmalas.lv), atrašanās vietu uz kartes,
ieceres aprakstu ar zīmes uzlikšanas pamatojumu.
ar privātīpašnieku
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Privātai teritorijai - būvvaldes
saskaņojums par Daugavas
zīmes izvietošanu
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Vienošanās par uzstādītās zīmes
apsaimniekošanu: to uzņemas
uzstādītājs, vai pašvaldība.

Iesniegums būvvaldei no nevalstiskās organizācijas,
iniciatīvas grupas, privātās vai juridiskās personas ar
zīmes skici, (www.daugavabasmalas.lv), atrašanās vietu
uz kartes, ieceres aprakstu ar zīmes uzlikšanas
pamatojumu un privātīpašnieka rakstveida atļauju.
Iesniegums pašvaldības izpilddirekcijai, ja pašvaldība
uzņemas uzstādītās zīmes apsaimniekošanu, uzstādītājs
to pēc uzstādīšanas nodod pašvaldībai ar
nodošanas/pieņemšanas aktu.

Šie darbi ir veicami arī tad, ja vēlas saskaņot laipu, takas labiekārtošanu, vai citus krasta
pieejamības uzlabošanas pasākumus, kas neietver krasta profila izmaiņas vai apaugumu
novākšanu.
Ja veicami pamatīgāki krasta labiekārtošanas darbi, būvvaldē būs nepieciešams saskaņot
būvniecības uzdevumu, ko izgatavo sertificēts speciālists. Šādā gadījumā nepieciešams sekot
speciālista norādēm par to informāciju, kāda būs nepieciešama būvniecības uzdevuma
izstrādāšanai.

*Atkarībā no katrā pašvaldībā pieņemtās kārtības, izpilddirekcija varēs informēt iesniedzēju par
to, vai būs nepieciešama domes atļauja. Dažās pašvaldībās būs pietiekoši, ja zīmes izvietošanas
atļauju izsniegs izpilddirekcija.

