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ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2020.gada 24.martā                                                                                           Nr.14 

                           

SĒDE NOTIEK DOMES KONFERENČU ZĀLĒ (1.stāvā) 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 15.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 15.00 

  

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti –   A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis,  

                                                                      A.Elksniņš, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

                                                                      V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

                                                                      J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

                                                                      A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  -  1 Domes deputāts – R.Eigims – iemesls nav zināms 

                                                                   

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

   K.Rasis, D.Krīviņa, A.Kokina, R.Golovans, I.Funte, J.Oļenovs,  

                                       Ž.Kobzeva, E.Upeniece, N.Bikovska, M.Dimitrijeva, I.Šalkovskis 

 

S.Šņepste – pretendente izpilddirektora amatam 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzines p.i. I.Šķipare 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata 

apstiprināšanu. 

2. Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu. 

 

1.§ (160.) 

Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata 

apstiprināšanu 

S.Trošimovs, L.Jankovska, A.Elksniņš 

 

L.Jankovska norāda, ka apspriešanas gaitā atsevišķām privātpersonām un kompānijām 

ir radušies jautājumi un priekšlikumi, jautājumi un komentāri netiek ņemti vērā ir tikai 
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paskaidrojumi, kā šādā situācijā rīkoties? Kā Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums var tikt 

akceptēts? Kāpēc līdz šim nav panākta vienošanās, lai domstarpības vairāk neturpinātos? 

S.Trošimovs atbild, ka attiecīgi teritorijas plānojuma izstrādājumam notiek 

saskaņojumi, ja tiek saņemti priekšlikumi, tad pašvaldības izvērtē tos, ikviena persona par 

teritorijas plānojumu var iesniegt iesniegumu VARAM līdz ar to ministrija vērtēs no savas 

puses. 

L.Jankovska jautā, galīgais lēmums tiks pieņemts kad tiks saņemta atbilde no VARAM? 

S.Trošimovs atbild, ka apstiprina pašvaldība, stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

publicēšanas Latvijas vēstnesī, bet datumu ar kuru var piemērot nosaka VARAM, attiecībā uz 

priekšlikumiem, teritorija nav pilnīgi aizvērta azartspēļu organizēšanai, 2014.gadā ir 

apstiprināta stratēģija, kas paredz, ka pilsētas teritorijā nav paredzēta darbība ar azartspēlēm, 

pašvaldības plānojums jāņem vērā atbilstoši stratēģijas noteikumiem, pašvaldībai ir savs 

viedoklis par savu teritoriju. 

L.Jankovska jautā, cik priekšlikumu tika ņemti vērā un cik ir noraidīti? Kā papildinājāt 

izstrādāto piedāvājumu? 

S.Trošimovs atbild, ka kopumā bija 15 personas, piecas personas izteica priekšlikumu, 

kas bija saistīts par objekta būvniecību un projekta attīstību, deviņas personas iesniedz 

priekšlikumu ar lūgumu izslēgt normas, kas paredz aizliegumu saistībā ar  azartspēlēm.  

L.Jankovska jautā, vai ir perspektīva un skatījums teritorijas iedalījums mērķiem? 

S.Trošimovs atbild, ka atceroties par būvniecību Ķīmijas apkaimē, redzējām iedzīvotāju 

vēlmi, lai šāda veida būvniecības nebūtu pilsētā,  

azartspēļu organizēšana tiks atļauta saskaņā ar Normatīvajiem aktiem, prasmes attiecas 

tikai uz jaunām spēļu zālēm, kazino un jauniem spēļu objektiem. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25.pantu, 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3., 88.1., 91.punktu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2020.gada 17.marta lēmumu Nr.5, 

teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja 2020.gada 19.marta ziņojumu, Domes Attīstības 

komitejas 2020.gada 19.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakciju 3.0. un Vides 

pārskatu. 

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.marta saistošos noteikumus 

Nr.12 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi 

un grafiskā daļa”. 

3. Ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.12 

“Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un 

grafiskā daļa” īstenošanas uzsākšanas dienu atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas 

domes 2009.gada 12.februāra saistošos noteikumus Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas 

plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi                        

2006.-2018.gadam”. 

4. Lēmumu par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0.un Vides 

pārskata apstiprināšanu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv.    

http://www.daugavpils.lv/
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5. Paziņojumu par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.marta saistošo noteikumu 

Nr.12 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi 

un grafiskā daļa” pieņemšanu divu nedēļu laikā publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv.   

6. Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.12 

“Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un 

grafiskā daļa” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, bet īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

27.pantā noteikto. 

7. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.12 

“Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie 

noteikumi un grafiskā daļa”. 

 

2.§ 

 

Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu 

R.Golovans, A.Elksniņš 

 

A.Elksniņš jautā, vai Daugavpils pilsētas domes nolikumā ir atrunāts ārkārtas sēdes 

pārtraukuma laiks? 

R.Golovans atbild, ka jebkuras domes sēdes laikā var būt nozīmēts pārtraukums. 

A.Elksniņš izsaka priekšlikumu, izsludināt pārtraukumu līdz 31.03.2020., plkst.13.00, 

tehnisku iemeslu dēļ, jo ir nepieciešama papildus izziņa sakarā ar to, ka S.Šņepste ieņem 

amatu A/S “Daugavpils satiksmē” kā projektu vadītāja, jautājums ir  par interešu konflikta 

novēršanas prasību ievērošanu. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolēma: 

izsludināt pārtraukumu līdz 31.03.2020., plkst.13.00. 

 

A.Zdanovskis jautā, vai jautājums “Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 

redakcijas 3.0. un Vides pārskata apstiprināšanu” bija tik steidzams, lai izskatītu to ārkārtas 

sēde ārkārtas situācijas laikā? 

A.Elksniņš atbild, ka Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas apstiprināšana 

ir viena no prioritātēm. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.20 

   

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts) A.Elksniņš                                                              

 

 

Protokoliste                             (personiskais paraksts)                    I.Šķipare 
 

http://www.daugavpils.lv/

