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Daugavpilī 

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

2022.gada 31.maijā                                                                                           Nr.18  

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ                          

SĒDE NOTIEK VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14:00   

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14:00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Par Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora iecelšanu amatā. 

2. Par Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktora iecelšanu amatā. 

3. Par Daugavpils Iespēju vidusskolas direktora iecelšanu amatā. 

4. Par Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas direktora iecelšanu amatā. 

5. Par atbalstu investīciju projekta “Aglonas ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas līdz 

Kauņas ielai” īstenošanai. 

6. Par atbalstu investīciju projekta “Avotu ielas pārbūve posmā no Liepājas ielas līdz 

Valkas ielai” īstenošanai. 

7. Par atbalstu investīciju projekta “Avotu ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas līdz 

Kauņas ielai” īstenošanai. 

8. Par atbalstu investīciju projekta “Akadēmiķa Graftio ielas pārbūve un jaunas ielas uz 

zemes gabala ar kadastra Nr.0500 021 1018 izbūve” īstenošanai. 

9. Par atbalstu investīciju projekta “Ūdens ielas pārbūve posmā no Baznīcas ielas līdz 

Ūdens ielai 43” īstenošanai. 

10. Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-

2027.gadam Daugavpils valstspilsētas Investīciju plāna aktualizāciju. 

11. Par zemes vienības Ozolu ielas 2 rajonā,  Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

un pirkuma līguma slēgšanu. 

SĒDI VADA – Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, 

                         Daugavpils domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs. 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti – I.Aleksejevs, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, V.Sporāne - Hudojana,  

M.Truskovskis, A.Vasiļjevs. 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS –2 Domes deputāti – P.Dzalbe –  ģimenes apstākļu dēļ, 

                                                                       I.Šķinčs –  iemesls nav zināms. 
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SĒDĒ PIEDALĀS VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ –  Domes deputāti – I.Aleksejevs, 

J.Lāčplēsis, A.Gržibovskis, J.Lāčplēsis.                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                

 SĒDĒ PIEDALĀS                                 - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                                                  S.Šņepste, T.Dubina, Ž.Kobzeva, E.Upeniece,        

E.Ugarinko, D.Krīviņa, M.Dimitrijeva, R.Golovans, 

A.Kokina, I.Funte, I.Šalkovskis, N.Aļhimoviča, 

E.Pūga, N.Ivanova, A.Streiķis, S.Pupiņa, 

A.Jemeļjanovs. 

                                                                - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                                           M.Isupova, V.Azarevičs, I.Brokane, K.Ivancova, 

                                                           I.Zučiks, A.Pudāns, T.Binders. 

                                                           

                         - plašsaziņas līdzekļu pārstāve – I.Fedotova 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

 

1.§      (351.) 

 

Par Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora iecelšanu amatā 

M.Dimitrijeva, I.Prelatovs, J.Lāčplēsis, A.Elksniņš 

 

I.Prelatovs jautā, vai vakar  saņēmāt manu deputāta pieprasījumu? 

A.Elksniņš atbild, ir saņemts deputāta pieprasījums. Pēc likuma uz deputāta pieprasījumu 

jāatbild piecu dienu laikā. Tiks sniegta atbilde likumā noteiktajā kārtībā. 

I.Prelatovs jautā, kāpēc materiāliem pievienoti protokola izraksti nevis visi protokoli? 

M.Dimitrijeva atbild, nav nepieciešamības pievienot protokolus. Protokoli satur 

informāciju par citiem pretendentiem, kas ir ierobežotas pieejamības informācija, kas nav 

izpaužama. 

I.Prelatovs jautā, vai visi kandidāti saskaņoti ar Izglītības un zinātnes ministriju? 

M.Dimitrijeva atbild, ka šī likuma prasība ir atcelta. 

 

Pamatojoties uz  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumu Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu 

(izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu 

pretendentu atlasei” 14.punktu,  

ņemot vērā Daugavpils domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.47 “Par Daugavpils 

3.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas un Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības 

iestādes reorganizāciju”, Daugavpils pilsētas pašvaldības 2022.gada 29.marta rīkojumu Nr.60 

“Par komisijas izveidošanu pretendentu atlasei Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora 

amatam”, Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora amata pretendentu atlases komisijas 

2022.gada 16.maija lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – 1(I.Prelatovs), 

ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Iecelt Vitāliju Azareviču Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora amatā ar 

2022.gada 1.augustu. 
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2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu noslēgt 

darba līgumu ar Vitāliju Azareviču atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

2.§      (352.) 

 

Par Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktora iecelšanu amatā 

                                        M.Dimitrijeva,  A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumu Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu 

(izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu 

pretendentu atlasei” 14.punktu,  

ņemot vērā Daugavpils domes 2022.gada 24.februāra lēmumu Nr.82 “Par Daugavpils 

10.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības 

iestādes un Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju”, Daugavpils 

pilsētas pašvaldības 2022.gada 29.marta rīkojumu Nr.57 “Par komisijas izveidošanu 

pretendentu atlasei Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktora amatam”, Daugavpils 

Valstspilsētas vidusskolas direktora amata pretendentu atlases komisijas 2022.gada 16.maija 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, 

M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – 1(I.Prelatovs), ATTURAS – nav, Daugavpils dome 

nolemj: 

 

1. Iecelt Ilmāru Zučiku Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktora amatā ar 

2022.gada 1.augustu. 

2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu noslēgt 

darba līgumu ar Ilmāru Zučiku atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

 

3.§      (353.) 

 

Par Daugavpils Iespēju vidusskolas direktora iecelšanu amatā 

                                        M.Dimitrijeva,  A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumu Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu 

(izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu 

pretendentu atlasei” 14.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu 

Nr.48 “Par Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas, Daugavpils pilsētas 

28.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestādes 

reorganizāciju”, Daugavpils pilsētas pašvaldības 2022.gada 29.marta rīkojumu Nr.58 “Par 

komisijas izveidošanu pretendentu atlasei Daugavpils Iespēju vidusskolas direktora amatam”, 

Daugavpils Iespēju vidusskolas direktora amata pretendentu atlases komisijas 2022.gada 

16.maija lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, 

A.Vasiļjevs), PRET – 3(I.Aleksejevs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), ATTURAS – nav, Daugavpils 

dome nolemj: 

1. Iecelt Ingrīdu Brokāni Daugavpils Iespēju vidusskolas direktora amatā ar 2022.gada 

1.augustu. 
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2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu noslēgt 

darba līgumu ar Ingrīdu Brokāni atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

 

4.§      (354.) 

 

Par Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas direktora iecelšanu amatā 

                                     M.Dimitrijeva, J.Lāčplēsis,  A.Elksniņš 

 

J.Lāčplēsis jautā, vai ir pieredze darbā vidusskolā? 

K.Ivancova atbild, nav pieredzes darbā vidusskolā, bet ir daudzu gadu darbs vadošā 

amatā, bet jūtu, ka spēšu savas prasmes realizēt arī  nākamajos izglītības posmos. Uzskatu, 

ka galvenais ir komandas darbs. 

 

Pamatojoties uz  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumu Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu 

(izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu 

pretendentu atlasei” 14.punktu,  

ņemot vērā Daugavpils domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.49 “Par Daugavpils 

16.vidusskolas, Daugavpils 17.vidusskolas, Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības 

iestādes, Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils 7.pirmsskolas 

izglītības iestādes reorganizāciju”, Daugavpils pilsētas pašvaldības 2022.gada 29.marta 

rīkojumu Nr.59 “Par komisijas izveidošanu pretendentu atlasei Daugavpils Draudzīgā 

aicinājuma vidusskolas direktora amatam”,  Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 

direktora amata pretendentu atlases komisijas 2022.gada 19.maija lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 10 (I.Aleksejevs, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), 

PRET – 3(I.Aleksejevs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), ATTURAS – nav, Daugavpils dome 

nolemj: 

 

1. Iecelt Kristīnu Ivancovu Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas direktora 

amatā ar 2022.gada 1.augustu. 

2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu noslēgt 

darba līgumu ar Kristīnu Ivancovu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 

 

Plkst.14.14 no sēžu zāles iziet A.Elksniņš un no videokonferences atslēdzas J.Lāčplēsis. 

Domes sēdi turpina vadīt Daugavpils domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs. 

 

 

5.§      (355.) 

 

Par atbalstu investīciju projekta “Aglonas ielas pārbūve 

 posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai” īstenošanai 

                                     A.Pudāns, V.Kononovs,  A.Vasiļjevs 

 

V.Kononovs jautā, iepirkumā bija lielas cenu svārstības. Ir pārbaudīts, vai par šīm 

zemākajām cenām spēsim realizēt iecerēto? 

A.Pudāns atbild, ir viss rūpīgi pārbaudīts. Laikam ir kļūdījušies projektētāji tieši Ūdens 

ielas posmā. 



5 
 

Pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plānu, Ministru kabineta 

22.02.2022. noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai” 3.2.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes ārkārtas Finanšu 

komitejas 2022.gada 31.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Aleksejevs, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Aglonas ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas līdz 

Kauņas ielai” (turpmāk – Investīciju projekts) īstenošanu. 

2. Iesniegt Investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai valsts aizdevuma saņemšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2022. 

noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un 

izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” un tajos noteiktajiem kritērijiem. 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu Investīciju projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem pa gadiem: 2022.gadā – 17 586.56 euro (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit seši euro 56 centi); 2023.gadā – 16 748.06 euro (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti 

četrdesmit astoņi euro 06 centi). 

4. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētāja vietnieks V.Kononovs. 

 

Pielikumā: Pašvaldības investīciju projekta “Aglonas ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas 

līdz Kauņas ielai” apraksts. 

 

 

6.§      (356.) 

 

Par atbalstu investīciju projekta “Avotu ielas pārbūve  

posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai” īstenošanai 

                                           A.Pudāns, A.Vasiļjevs 

 

Pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plānu, Ministru kabineta 

22.02.2022. noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai” 3.2.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes ārkārtas Finanšu 

komitejas 2022.gada 31.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Aleksejevs, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Avotu ielas pārbūve posmā no Liepājas ielas līdz Valkas 

ielai” (turpmāk – Investīciju projekts) īstenošanu. 

2. Iesniegt Investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai valsts aizdevuma saņemšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2022. 

noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un 

izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” un tajos noteiktajiem kritērijiem. 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu Investīciju projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem pa gadiem: 2022.gadā – 14 388.76 euro (četrpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit 
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astoņi euro 76 centi); 2023.gadā – 13 702.71 euro (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti divi euro 

71 cents). 

4. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētāja vietnieks V.Kononovs. 

 

Pielikumā: Pašvaldības investīciju projekta “Avotu ielas pārbūve posmā no Liepājas ielas līdz 

Valkas ielai” apraksts. 

 

 

7.§      (357.) 

 

Par atbalstu investīciju projekta “Avotu ielas pārbūve 

 posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai” īstenošanai 

                                           A.Pudāns, A.Vasiļjevs 

 

Pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plānu, Ministru kabineta 

22.02.2022. noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai” 3.2.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes ārkārtas Finanšu 

komitejas 2022.gada 31.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Aleksejevs, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Avotu ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas 

ielai” (turpmāk – Investīciju projekts) īstenošanu. 

2. Iesniegt Investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai valsts aizdevuma saņemšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2022. 

noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un 

izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” un tajos noteiktajiem kritērijiem. 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu Investīciju projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem pa gadiem: 2022.gadā – 13 033.77 euro (trīspadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs euro 

77 centi); 2023.gadā – 12 412.36 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti divpadsmit euro 36 

centi). 

4. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētāja vietnieks V.Kononovs. 

 

Pielikumā: Pašvaldības investīciju projekta “Avotu ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas līdz 

Kauņas ielai” apraksts. 

 

 

8.§      (358.) 

 

Par atbalstu investīciju projekta “Akadēmiķa Graftio ielas pārbūve un  

jaunas ielas uz zemes gabala ar kadastra Nr.0500 021 1018 izbūve” īstenošanai 

                                           A.Pudāns, A.Vasiļjevs 

 

Pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plānu, Ministru kabineta 

22.02.2022. noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai” 3.2.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes ārkārtas Finanšu 
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komitejas 2022.gada 31.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Aleksejevs, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Akadēmiķa Graftio ielas pārbūve un jaunas ielas uz 

zemes gabala ar kadastra Nr.0500 021 1018 izbūve” (turpmāk – Investīciju projekts) 

īstenošanu. 

2. Iesniegt Investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai valsts aizdevuma saņemšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2022. 

noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un 

izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” un tajos noteiktajiem kritērijiem. 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu Investīciju projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem pa gadiem: 2022.gadā – 92 244.48 euro (deviņdesmit divi tūkstoši divi simti 

četrdesmit četri euro 48 centi); 2023.gadā – 90 373.02 euro (deviņdesmit tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit trīs euro 02 centi). 

4. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētāja vietnieks V.Kononovs. 

 

Pielikumā: Pašvaldības investīciju projekta “Akadēmiķa Graftio ielas pārbūve un jaunas ielas 

uz zemes gabala ar kadastra Nr.0500 021 1018 izbūve” apraksts. 

 

 

9.§      (359.) 

 

Par atbalstu investīciju projekta “Ūdens ielas pārbūve  

posmā no Baznīcas ielas līdz Ūdens ielai 43” īstenošanai 

                                           A.Pudāns, A.Vasiļjevs 

 

Pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plānu, Ministru kabineta 

22.02.2022. noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai” 3.2.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes ārkārtas Finanšu 

komitejas 2022.gada 31.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Aleksejevs, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Ūdens ielas pārbūve posmā no Baznīcas ielas līdz Ūdens 

ielai 43” (turpmāk – Investīciju projekts) īstenošanu. 

2. Iesniegt Investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai valsts aizdevuma saņemšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2022. 

noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un 

izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” un tajos noteiktajiem kritērijiem. 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu Investīciju projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem pa gadiem: 2022.gadā – 17 288.83 euro (septiņpadsmit tūkstoši divi simti 

astoņdesmit astoņi euro 83 centi); 2023.gadā – 16 464.55 euro (sešpadsmit tūkstoši četri simti 

sešdesmit četri euro 55 centi). 

4. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētāja vietnieks V.Kononovs. 
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Pielikumā: Pašvaldības investīciju projekta “Ūdens ielas pārbūve posmā no Baznīcas ielas 

līdz Ūdens ielai 43” apraksts. 

 

10.§      (360.) 

 

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas  

2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas Investīciju plāna aktualizāciju 

                                           D.Krīviņa, I.Prelatovs, A.Vasiļjevs 

 

I.Prelatovs jautā, vai finansējums lidostas projektam ir? 

D.Krīviņa atbild, mēs negrozām šo sadaļu. Projektēšana ir procesā. 

I.Prelatovs jautā, projektēšana ir procesā, jautājums, vai ir finansējums iedalīts no valsts 

budžeta? 

D.Krīviņa atbild, ka budžeta dotācija ir.  

I.Prelatovs jautā, vai miljons eiro? 

D.Krīviņa atbild, ir 250 tūkst. eiro, par atlikušo daļu gaidām. 

I.Prelatovs jautā, visam projektēšanas līgumam finansējuma nav? 

D.Krīviņa atbild, šobrīd līgums ir par 250 tūkst.. Līgums ir apturēts. 

I.Prelatovs jautā, līgums ir apturēts, vai projektēšana notiek? 

D.Krīviņa atbild, tā ir apturēta. Citu jaunumu lidostas jautājumā nav. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” l4.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un ceturto daļu un 

22.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, Daugavpils domes 

ārkārtas Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 2022.gada 31.maija atzinumu, 

Daugavpils domes ārkārtas Finanšu komitejas 2022.gada 31.maija atzinumu,  atklāti balsojot: 

PAR – 10 (I.Aleksejevs, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – 1(I.Prelatovs), 

ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Aktualizēt un apstiprināt Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programmas) Daugavpils valstspilsētas 

Investīciju plānu. 

2. Lēmumu un aktualizēto Programmas Investīciju plānu piecu darbdienu laikā pēc tā 

spēkā stāšanās ievietot Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē - www.daugavpils.lv 

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

3. Informēt Augšdaugavas novada pašvaldību par veikto Programmas Daugavpils 

valstspilsētas Investīciju plāna aktualizāciju. 

4. Lēmuma izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektore. 

 

Pielikumā: Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-

2027.gadam aktualizētais Daugavpils valstspilsētas Investīciju plāns. 

 

11.§      (361.) 

 

Par zemes vienības Ozolu ielas 2 rajonā,  Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                 I.Funte, A.Vasiļjevs 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

Daugavpils domes 2022.gada 24.februāra lēmumu Nr.88 “Par zemes vienības Ozolu ielas 2 
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rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, Daugavpils pilsētas pašvaldības izsoles komisijas 

2022.gada 11.maija izsoles protokolu Nr.17, un sakarā ar to, ka (vārds uzvārds), (personas 

kods), un (vārds uzvārds), (personas kods), kuru saskaņā ar 04.04.2022. speciālpilnvaru 

Nr.2025, pārstāv (vārds uzvārds), (turpmāk – Pircēji), kā vienīgie izsoles dalībnieki nosolot 

vienu soli, ieguva tiesības pirkt zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000390018, Ozolu 

ielas 2 rajonā, Daugavpilī, pa ½ domājamai daļai un ir samaksājuši visu summu par šo zemes 

vienību, atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Aleksejevs, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, 

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), 

PRET – nav, ATTURAS – 1(I.Prelatovs),  Daugavpils dome nolemj: 

    1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra Nr.05000390019 (kadastra apzīmējums 

05000390018), Ozolu ielas 2 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), 2022.gada 

11.maija izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircējiem Zemesgabala pirkuma līgumu par izsolē 

nosolīto cenu 4295,00 EUR (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci eiro 00 centi), 

pārdodot katram Pircējam pa ½ domājamai daļai. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Centralizētajai grāmatvedībai: 

    2.1. pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, norakstīt no Pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 

    2.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto Zemesgabalu 

ar pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējiem. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.22 

 

Sēdi vadīja:  

Domes priekšsēdētājs                            (personiskais paraksts)                      A.Elksniņš 

 

Domes priekšsēdētāja 

1.vietnieks                                              (personiskais paraksts)                     A.Vasiļjevs 

 

 

 

Protokoliste                                           (personiskais paraksts)                      S.Rimicāne  

 


