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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

2020.gada 19.martā                                                                                     Nr.147 

                                                                                                                    (prot.Nr.13, 6.§) 

  

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29. decembra lēmumā Nr.731  

Par atbalstu projektam “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija 

ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra 

noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes 

Attīstības komitejas 2020.gada 19.marta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas sēdes 2020.gada 19.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus un izteikt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29.decembra lēmuma 

Nr.731 pielikumu šādā redakcijā. 

 

Pielikumā: Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija 

ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” apraksts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)    A.Elksniņš 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 

Daugavpils pilsētas domes 

2020.gada 19.marta 

lēmumam Nr.147 
 

Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” apraksts 

Projekta pieteicējs: Daugavpils pilsētas dome 

Projekta ilgums: 33 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža 

Projekta mērķis: 

Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju 

revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu, tādējādi 

veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu 

radīšanu. 

Projekta izmaksas: 

Projekta kopējās izmaksas 6 829 983,65 EUR no tiem:  

Daugavpils pilsētas daļa - 4 216 615,08 EUR  

Daugavpils novada daļa –  2 613 368,57 EUR 

Daugavpils pilsētas daļa: 

ERAF finansējums 85% 

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% 

Valsts budžeta dotācija 4,5% 

Projekta galvenās 

aktivitātes: 

1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. 

būvekspertīzes veikšana; 

2. Daugavpils pilsētas Gajoka rūpnieciskās teritorijas 

publiskās infrastruktūras sakārtošana:  

 Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz 

Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus 

ielas līdz Bruģa ielai, Daugavpilī; 

 Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus 

ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz 

Ūdensvada ielai, Daugavpilī 

 Fabrikas ielas pārbūve posmā no Centrālās ielas līdz 

Dzelzceļu ielai, Daugavpilī. 

3. Luknas ražošanas teritorijas, Sventes un Nīcgales teritorijas 

attīstība Daugavpils novadā; 

4. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā 

esošajiem LR būvnormatīviem; 

5. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā 

esošajiem LR būvnormatīviem; 

6. Projekta vadība; 

7. Projekta publicitāte.  

Kopējais 

sasniedzamais 

rezultāts: 

revitalizēta degradēta teritorija 11.1 ha platībā, rādītās 143 jaunas 

darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 3 144 638,00 EUR 

apmērā 

Projekta īstenošanas 

vieta: 

Gajoka teritorija Daugavpils pilsētā / Luknas  Sventes un Nīcgales 

teritorijas Daugavpils novadā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs     (personiskais paraksts)          A.Elksniņš 


