
                                                          
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  31.maija Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.32 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteiku-

mu 

 numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 823. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2018.-

2020.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

2. 20. Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils 

novada pašvaldībā 

Saistošie noteikumi 

Nr.20 

Paskaidrojuma raksts 

3. 21. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Daugavpils 

novada pašvaldībā 

Saistošie noteikumi 

Nr.21  

Paskaidrojuma raksts 

4. 22. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2018.gadam” 

Saistošie noteikumi 

Nr.22 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

5. 824. Par aizņēmumiem no Valsts kases pašvaldības 

investīciju projektu dokumentācijas izstrādei 

Lēmums 

6. 825. Par finansējuma piešķiršanu Biķernieku 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

7. 826. Par finansējuma piešķiršanu Demenes pagasta 

pārvaldei 

Lēmums 
 

8. 827. Par  Daugavpils novada pašvaldības autoceļu 

fonda līdzekļu sadales precizētā plāna 

2018.gadam  apstiprināšanu 

Lēmums 
 

9. 828. Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils novada 

pašvaldības autoceļu fonda 

Lēmums 

10. 829. Par dienas nometnes organizēšanu Naujenes 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/823.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/823_Pielikums_IP_Aktualizacija_2018_31052018_Dome.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/823_ATTELI_2_pielikums_pie_IP_SAM_5_6_2.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn20_310518.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn20_310518.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn20_Paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn21_310518.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn21_310518.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn21_paskaidroj_r.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_310518.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_310518.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_1_pamatbudzets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_2_ziedojumi_un_davinajumi.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_3_saistibas.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_PR_paskaidrojums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_PR1_PB_konsolidacija.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_PR2_PB_grozijumi_pa_iestadem_(konsolidets).pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_PR3_PB_pa_iestadem_(konsolidets).pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_PR4_ZD_grozijumi_pa_iestadem_(konsolidets).pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/sn22_PR5_ZD_pa_iestadem_(konsolidets).pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/824.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/825.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/826.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/827.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/828.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/829.pdf
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11. 830. Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta 

Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 

12. 831. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.775 “Par 

Biķernieku pamatskolas Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas projekta Nr.2016-1-

ES01-KA219-025088_5 “Pieķeries veselīgam 

dzīves veidam!” (“Hook Onto Healthy 

Lifestyle!”) atbalstīšanu” 

Lēmums 

13. 832. Par projektu „Daugavpils novada Demenes 

pagasta Briģenes ezera zivju resursu 

papildināšana” un „Daugavpils novada 

Demenes pagasta Čerņavas un Dervānišku 

ezera zivju resursu papildināšana” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

14. 833. Par projekta “Materiāltehniskā aprīkojuma 

iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem 

Daugavpils novada Sventes pagastā” 

ieņēmumu izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 

15. 834. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu 

no grāmatvedības uzskaites un norakstīšanu 

izdevumos 

Lēmums 

16. 835. Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 

“Višķi” maksas pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

17. 836. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu autobusa 

iegādei 

Lēmums 

18. 837. Par Kalkūnes pagasta pārvaldes valdījumā 

esošās kustamās mantas norakstīšanu 

Lēmums 

19. 838. Par Kalkūnes pagasta pārvaldes 

transportlīdzekļa pārdošanu 

Lēmums 

20. 839. Par Kalkūnes pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 840. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valdījumā Lēmums 

22. 841. Par mantas nodošanu valdījumā Ambeļu 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

23. 842. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 005 0462, Krasta iela 9, Līksna, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

24. 843. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 009 0177, “170”, Latgale, Līksnas 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/830.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/830_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/831.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/832.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/832_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/833.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/833_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/834.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/835.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/836.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/837.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/838.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/840.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/841.pdf
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25. 844. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4492 002 0347, „45”, Maļutki, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26. 845. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 009 0097, „Brīvnieki”, Atpūta, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, pārņemšanu 

valdījumā un īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

27. 846. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0287, „337A”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

28. 847. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 008 0047, „Kreipāni 20”, Kreipāni, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārņemšanu valdījumā un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

29. 848. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 005 0338, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 849. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 001 0079, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 850. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 001 0119, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32. 851. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 001 0214, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

33. 852. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 001 0292, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

34. 853. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4470 001 0306, Maļinovas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

35. 854. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4468 008 0451, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

36. 855. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 009 0384, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

37. 856. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 002 0103, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38. 857. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4486 002 0142, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

39. 858. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4488 004 0169, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

40. 859. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 004 0143, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

41. 860. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 004 0318, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

42. 861. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

43. 862. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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44. 863. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

45. 864. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

46. 865. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

47. 866. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

48. 867. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49. 868. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50. 869. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

51. 870. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Dubnas pagasta 

teritorijā 

Lēmums 

52. 871. Par aizņēmumu no Valsts kases Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS”  pamatkapitāla 

palielināšanai 

Lēmums 

53. 872. Par galvojuma sniegšanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „NAUJENES 

PAKALPOJUMU SERVISS” 

 

 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/870.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/871.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/872.pdf
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54. 873. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2018. gada 17. maija  lēmumā Nr. 794 “Par 

tehniskā projekta pārņemšanu 5.5.1. specifiskā 

atbalsta mērķa projekta  Nr. 5.5.1.0/17/I/007 

“Rīteiropas vērtības” realizēšanai” 

Lēmums 

55. 874. Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

56. 875. Par projekta „Luknas ezera zivju resursu 

papildināšana” īstenošanu 

Lēmums 

Tāme 

57. 876. Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2018.gada 22.februāra lēmumā Nr. 634 “Par 

projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai  (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”” 

Lēmums 

 

 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/873.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/874.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/32_31_05_2018/874_tame.xlsm
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