
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2020.gada 26.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.101 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Nolikuma,

lēmuma 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 100 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2009.gada 6.jūlija nolikumā Nr.1 

“Daugavpils novada domes NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.100 

2.  101 Grozījums Daugavpils novada domes 

2018.gada 29.novembra nolikumā Nr.56 

“BIĶERNIEKU PAMATSKOLAS 

NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.101 

  3. 2551. Par Medumu pamatskolas pievienošanu 

Sventes vidusskolai 

Lēmums  

  4. 2552. Par Skrudalienas pagasta bibliotēkas 

reorganizāciju 

Lēmums  

5. 102  Grozījumi   Daugavpils novada domes 

2009.gada 24.jūlija nolikumā Nr.31 

“SKRUDALIENAS PAGASTA 

PĀRVALDES NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.102 

6. 2553. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums  

7. 2554. Par ieceri piedalīties Multimoduālās agrīnās 

intervences programmā “STOP 4-7” 

Lēmums  

8. 2555. Par projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas 

“Višķu profesionālās vidusskolas mazuta 

glabātava” sanācija Višķu pagastā, 

Daugavpils novadā" iesniegšanu 

Lēmums  

9. 2556. Par Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas projekta Nr.2020-1-DE02-

KA204-007420 "Ģimeņu dzīvotspējas 

nākotne Eiropas lauku apvidos" atbalstīšanu    

Lēmums  

Tāme  

10. 2557. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.1391 “Par 

projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 

“Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju 

pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

Lēmums  

Tāme 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/nol100.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/nol101.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2551.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2552.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/nol102.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2553.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2554.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2555.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2556.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2556_tame.xlsm
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2557.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2557_tame.xlsm
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apstiprināšanu” 

11. 2558. Par projektā Nr.5.6.2.0/17/I/036 

“Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju 

pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” papildus 

iekļautās darbības ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme 

12. 2559. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2017.gada 27.jūlija lēmumā Nr.161 “Par 

projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Daugavpils novadā”,                                     

Nr. 9.2.4.2/16/I/070, īstenošanu” 

Lēmums  

Tāme 

13. 2560. Par ceļu, inženierbūvju un satiksmes 

organizācijas tehnisko līdzekļu nodošanu 

Tabores pagasta pārvaldei apsaimniekošanā 

un lietošanā 

Lēmums  

Pielikums  

14. 2561. Par ceļu, inženierbūvju un satiksmes 

organizācijas tehnisko līdzekļu nodošanu 

Višķu pagasta pārvaldei apsaimniekošanā 

un lietošanā 

Lēmums  

Pielikums 

15. 2562. Par Naujenes pagasta pārvaldes īpašumā 

esošās kustamās mantas atsavināšanu   

Lēmums  

 

16. 2563. Par ziedojuma pieņemšanu   Lēmums  

17. 2564. Par Daugavpils novada domes īpašumā 

esošā transportlīdzekļa VW CARAVELLE 

atsavināšanu 

Lēmums  

 

18. 2565. Par Daugavpils novada domes īpašumā 

esošo transportlīdzekļu VW SHARAN un  

FORD FOCUS atsavināšanu 

Lēmums  

 

19. 2566. Par Maļinovas pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums  

 

20. 2567. Par Medumu pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

21. 2568. Par Višķu pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

22. 2569. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 

dzēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

23. 2570. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2558.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2558_tame.xlsm
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2559.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2559_tame.xlsm
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2560.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2560_pielikums.xls
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2561.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2561_pielikumi.xls
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2562.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2563.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2564.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2565.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2566.pdf
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ierobežojumus 

24. 2571. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

25. 2572. Par dzīvojamās mājas Parka iela 4, Vabole, 

Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

nedzīvojamās telpas, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

26. 2573. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Kungadruvas ceļš”, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads,  

nodošanu valstij Zemkopības ministrijas 

personā 

Lēmums 

27. 2574. Par nekustamā īpašuma “Kalkūne 22”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai   

Lēmums 

28. 2575. Par nekustamā īpašuma “Irbes”, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, nodošanu 

atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

29. 2576. Par nekustamā īpašuma “Aizvēji”, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30. 2577. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 1A, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 2578. Par nekustamā īpašuma “Indiņi”, Kalkūnes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

32. 2579. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.9, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

33. 2580. Par  nekustamā īpašuma  Vārpas iela 7, 

Randene, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34. 2581. Par dzīvojamās mājas Jaunā iela 3, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.6, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

35. 2582. Par  nekustamā īpašuma  “62”, 

Kooperators, Līksnas  pagasts, Daugavpils 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2572.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2573.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2574.pdf


4 

novads, atsavināšanu informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

36. 2583. Par dzīvojamās mājas “Dūmsēta”, Stropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.2, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

37. 2584. Par dzīvojamās mājas “5”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.31, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

38. 2585. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.25, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

39. 2586. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.78, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

40. 2587. Par dzīvojamās mājas “12”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.15, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

41. 2588. Par nekustamā īpašuma “Kalkūne 22”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu   

Lēmums 

42. 2589. Par dzīvojamās mājas Jaunā iela 3, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.6, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

43. 2590. Par nekustamā īpašuma „Aizvēji”, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

44. 2591. Par nekustamā īpašuma „Baloži”, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

45. 2592. Par nekustamā īpašuma „Bērzu kalns 1”, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

46. 2593. Par nekustamā īpašuma „Irbes”, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

47.  2594. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 1A, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2588.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2589.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2590.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2591.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2592.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2593.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2594.pdf
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noteikumu apstiprināšanu 

48. 2595. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.78, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

49. 2596. Par nekustamā īpašuma „Meļņicas ezers”, 

Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

50. 2597. Par nekustamā īpašuma “dzīvojamā māja 

7.km Nr.2”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atkārtotās izsoles rīkošanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

51. 2598. Par  nekustamā īpašuma “Veikals-21”, 

Salienas pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

52. 2599. Par nekustamā īpašuma “Lācplēši-2”, 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

53. 2600. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 31.janvāra lēmumā Nr.1306 “Par 

zemes vienību noteikšanu personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām” 

Lēmums 

54. 2601. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4476 002 0157 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

55. 2602. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4462 007 0187 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

56. 2603. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 002 

0063 atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

57. 2604. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

vienības  ar kadastra apzīmējumu 4498 005 

0708   atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2595.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2596.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2597.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2598.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2599.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2600.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2601.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2602.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2603.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2604.pdf
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pašvaldības vārda 

58. 2605. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 006 0175 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

59. 2606. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 005 0474 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

60. 2607. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai  Pantelišķu 

pašvaldības kapos 

Lēmums 

61. 2608. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Lociku ciemā 

Lēmums 

62. 2609. Par atbalsta sniegšanu attālinātā mācību 

procesa nodrošināšanai Daugavpils novada 

pašvaldības vispārējas izglītības iestāžu un 

Medumu speciālās pamatskolas 

pedagogiem no valsts budžeta līdzekļiem 

Lēmums 

63. 2610. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

64. 2611. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Tabores pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

65. 2612. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Krivānu kapos 

Lēmums 

 

 
  

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2605.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2606.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2607.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2608.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2609.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2611.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/101_26_11_2020/2612.pdf

