
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2017.gada 9.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.3 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Nolikuma, 

noteikumu,

lēmuma 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

      1. 3. Grozījumi  Daugavpils novada domes 

2009.gada 6.jūlija nolikumā Nr.1 “Daugavpils 

novada domes nolikums” 

 Nolikums Nr.3 

2. 2. Bāriņtiesu darbinieku profesionālās ētikas 

normas 

Noteikumi Nr.2 

3. 92. Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas 

izmaksām 

Lēmums 

Pielikums  

4. 93. Par Daugavpils novada sociālās aprūpes iestāžu 

pakalpojumu saņēmēju uzturēšanas izmaksām 

Lēmums 

Pielikums 

5. 94. Par projektu ieceru apstiprināšanu 

Biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu 

partnerība „Kaimiņi””  izsludinātajai projektu 

iesniegšanas 2.kārtai Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam  19.2. 

pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros apstiprinātās vietējās 

attīstības stratēģijas ieviešanai  

Lēmums 
 

6. 95. Par projekta „Sabiedrības informēšanas 

pasākumu nodrošināšana Daugavpils novada 

Demenes pagasta ūdens objektu zivju resursu 

aizsardzībai”  iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā „Sabiedrības informēšanas 

pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to 

racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu 

un aizsardzību” 

Lēmums 

7. 96. Par projekta „Daugavpils novada Demenes 

pagasta Briģenes ezera zivju resursu 

papildināšana” iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/nol3.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/not2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/92.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/92_pielikums.xlsx
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/93.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/93_pielikums.xlsx
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/94.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/95.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/96.pdf
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kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 

pašvaldību īpašumā”   

8. 97. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu 

specializētā mikroautobusa iegādei personu ar 

īpašām vajadzībām pārvadāšanai Višķu 

sociālās aprūpes centrā 

Lēmums 

9. 98. Par vieglās automašīnas iegādi Salienas 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

10. 99. Par Randenes pamatskolas ēkas telpu remontu Lēmums 

11. 100. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kaušeļi 1”, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

12. 101. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „57” , Pavasaris, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Olgai Puzānei 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 102. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „356”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Valentīnai 

Griškjanei  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

14. 103. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Jaunrobežnieki”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Olgai 

Jakovļevai 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

15. 104. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kļavas 4”, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Allai 

Medvedevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 105. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Silacirši”,  Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Aleksandram 

Prudānam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 106. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „15”, Zaļais sils, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu Svetlanai  

Novickai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 107. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „ Maļutki 265”, Tabores pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu  Valentīnai 

Vasiļjevai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 108. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kaušeļi 1”, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

20. 109. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Gundegas 5”,  Laucesas pagasts,  

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/97.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/98.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/99.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/100.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/108.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/109.pdf
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Daugavpils novads, atkārtotas izsoles rīkošanu 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

21. 110. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016. gada 28. jūlija lēmumā Nr. 651 “Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Ambeļu  pagasta teritorijā”   

Lēmums 

22. 111. Par  grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 26.jūnija lēmumā Nr. 654 “ Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Demenes pagasta teritorijā” 

Lēmums 

23. 112. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2015.gada 26.marta  lēmumā Nr.248 „Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Dubnas pagasta teritorijā” 

Lēmums 

24. 113. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2015.gada 26.marta lēmumā Nr.249 „Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifu 

apstiprināšanu Kalkūnes pagasta teritorijā” 

Lēmums 

25. 114. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 9. jūnija  lēmumā Nr.455 „Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Daugavpils novada Kalupes 

pagasta teritorijā” 

Lēmums 

26. 115. Par  grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 28.aprīļa lēmumā  Nr. 356 “Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Daugavpils novada Laucesas 

pagasta teritorijā” 

Lēmums 

27. 116. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016. gada 10. marta lēmumā Nr. 203 “Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Daugavpils novada Līksnas  

pagasta teritorijā” 

Lēmums 

28 117. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.743 „Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Maļinovas pagasta teritorijā” 

Lēmums 

29. 118. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2015.gada 29.janvāra lēmumā Nr. 48  “Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Medumu pagasta teritorijā” 

Lēmums 

30. 119. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2012.gada 26.aprīļa lēmumā   Nr. 381 „Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifu 

apstiprināšanu Naujenes pagasta teritorijā” 

Lēmums 

31. 120. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 26.maija  lēmumā Nr.425  „Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/110.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/111.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/112.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/113.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/114.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/115.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/116.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/117.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/118.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/119.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/120.pdf


4 

apstiprināšanu Salienas pagasta teritorijā” 

32. 121. Par  grozījumu Daugavpils novada domes 

2014.gada 13.novembra lēmumā  Nr. 1300 

“Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Skrudalienas pagasta teritorijā” 

Lēmums 

33. 122. Par  grozījumu  Daugavpils novada domes 

2015.gada 9.jūlija lēmumā   Nr. 598 “Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Daugavpils novada  Sventes 

pagasta teritorijā” 

Lēmums 

34. 123. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.742  “Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa 

apstiprināšanu Daugavpils novada Vaboles 

pagasta teritorijā” 

Lēmums 

35. 124. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Alekseja Kirkiža 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

36. 125. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“LANDRA” 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37. 126. Par Radas Stepānes, Tatjanas Stepānes, 

Konstantīna Stepāna un Vladimira Stepāna 

ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

38. 127. Par pašvaldības īpašumā esošās zemes 

vienības daļas iznomāšanu Biedrībai “Smile 

for  life” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

39. 128. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa piešķiršanas komisijas izveidošanu 

Lēmums 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/121.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/122.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/123.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2017/03_09_02/128.pdf

