
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2020.gada 27.oktoba Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.100 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 

 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu

lēmumu, 

nolikumu 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 62 Grozījums Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.4 „DAUGAVPILS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS” 

Saistošie noteikumi Nr.62 

2. 2506. Par lokālplānojuma plānotā militārā 

poligona “Meža Mackeviči” teritorijai 

izstrādes pārtraukšanu 

Lēmums  

3. 99 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2011.gada 25.augusta nolikumā Nr.7 

“Daugavpils novada pašvaldības 

Zemgales vidusskolas NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.99  

4. 2507. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.329 

“Par Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme 

5. 2508. Par  grozījumiem  Daugavpils novada 

domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā 

Nr.1932 “Par atbalstu amatierkolektīvu 

dalībai  starptautiskos festivālos” 

Lēmums  

6. 2509. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.2285 

“Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “Daugavpils novada pašvaldības 

ceļu  “Mežciems-Ļūbaste” un “Ļūbaste-

Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbi 

Līksnas pagastā” īstenošanai” 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/sn62.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2506.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/nol99.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2507.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2507_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2508.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2509.pdf
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7. 2510. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.2286 

“Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”” 

Lēmums 

8. 2511. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.2287 

“Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. 

Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils 

novadā” īstenošanai” 

Lēmums 

9. 2512. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.2288 

“Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”” 

Lēmums 

10. 2513. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

11. 2514. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

12. 2515. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums 

13. 2516. Par pašvaldības ceļa “Stupiņi-Kucini-

Mackeviči” pārņemšanu  Daugavpils 

novada domes valdījumā ceļa pārbūves 

īstenošanai 

Lēmums 

 

14. 2517. Par uzdevumu deleģēšanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” 

Lēmums 

15. 2518. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Naujenes 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

 

16. 2519. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” pilnvarojumu 

Lēmums 

17. 2520. Par atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma Demenes pagasta teritorijā 

nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2510.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2511.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2512.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2513.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2514.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2515.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2516.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2517.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2518.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2519.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2520.pdf
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STARPAPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

18. 2521. Par atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma Nīcgales pagasta teritorijā 

nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES 

STARPAPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums 

19. 2522. Par atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma Višķu pagasta teritorijā 

nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES 

STARPAPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums 

20. 2523. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 2524. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu  Lēmums 

22. 2525.  Par  nekustamā īpašuma  “7”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads,  

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 2526. Par  nekustamā īpašuma  “134”, 

Pavasaris, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads,  atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 2527. Par dzīvojamās mājas “2”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, 

atsavināšanu 

Lēmums 

25. 2528. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.23, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 2529. Par nekustamā īpašuma „464”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2521.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2522.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2524.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2527.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2529.pdf
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27. 2530. Par zemes vienības  (starpgabala) 

„Lapegles”,  Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

28. 2531. Par dzīvojamās mājas  “2”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.7, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

29. 2532. Par nekustamā īpašuma „Rubeņi”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

30. 2533. Par  nekustamā īpašuma „88”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 2534. Par  nekustamā īpašuma Krasta iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 2535. Par  nekustamā īpašuma „444”, Ļūbaste 

1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

33. 2536. Par nekustamā īpašuma “73”, 

Varavīksne, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

Lēmums 

34. 2537. Par nekustamā īpašuma “Augstumi”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

35. 2538. Par nekustamā īpašuma “Augstumi”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanas procesa izbeigšanu 

Lēmums 

36. 2539. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0603 atzīšanu par piekrītošu 

pašvaldībai un zemes vienības 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda   

Lēmums 

37. 2540. Par Naujenes pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

 

 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2530.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2531.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2532.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2536.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2537.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2538.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2539.pdf
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38. 2541. Par Tabores pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums 

39. 2542. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu, soda naudas un 

nokavējuma naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

40. 2543. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu, soda naudas un 

nokavējuma naudas dzēšanu Arkādijam 

Ivanovam 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

41. 2544. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu, soda naudas un 

nokavējuma naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

42. 2545. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

un nokavējuma naudas dzēšanu 

maksātnespējas Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „STEPS D” 

Lēmums 

43. 2546. Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

par koku ciršanu Višķu pagasta 

Daniševkas un Koroļevščinas kapos 

Lēmums 

44. 2547. Par Daugavpils novada domes balvas 

“Gada cilvēks 2020” piešķiršanu 

Lēmums 

45. 2548. Par dalību Labklājības ministrijas 

īstenotā projekta Nr.9.2.1.1/5/I/001  

“Profesionālā sociālā darba attīstība 

pašvaldībās”  aktivitātē “Ģimenes 

asistenta pakalpojuma aprobācija”   

Lēmums 

Tāme 

46. 2549. Par nekustamā īpašuma „219”, 

Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

47.  2550. Par izglītības procesa organizēšanas un 

norises nosacījumiem Covid-19 

infekcijas izplatības laikā 

Lēmums 

 

 

 

 
  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2541.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2545.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2546.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2547.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2548.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2548_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/100_27_10_2020/2550.pdf

