
                                                            
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  29.novembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr.49 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

 

 

Paragrāfa 

numurs 

Regla-

mentu, 

saistošo 

noteiku-

mu, 

lēmumu 

un noli-

kumu 

numurs 

 

 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

 

1. 3. Grozījumi Daugavpils novada domes 2018.gada 

25.janvāra reglamentā Nr.1 „Daugavpils novada 

domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku 

atlīdzības sistēmas reglaments” 

Reglaments Nr.3 

2. 28. Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, 

Luknas ezerā un Dubnas upes posmā 

Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā 

Saistošie noteikumi 

Nr.28  

Paskaidrojuma 

raksts 

3. 29. Grozījumi Daugavpils novada domes 2013.gada 

17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par 

atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu 

maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.29 

Paskaidrojuma 

raksts 

4. 30. Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 

12.maija saistošajos noteikumos Nr.12  “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils 

novada administratīvajā teritorijā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.30 

Paskaidrojuma 

raksts 

5. 1163. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

Kalkūnes pagasta teritorijā nodošanu 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums 

6. 1164. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 

pamatkapitāla palielināšanu 

Lēmums 

7. 56. BIĶERNIEKU PAMATSKOLAS NOLIKUMS Nolikums Nr.56 

 

 

8. 1165. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.774 “Par 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/reglaments3.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn28.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn28.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn28_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn28_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn29.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn29.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn29_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn29_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn30.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn30.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn30_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/sn30_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1163.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1164.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/nol56.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1165.pdf
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Biķernieku pamatskolas Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas projekta Nr.2016-1-

IT02-KA219-024427_2 “Radošā enerģija īpašu 

cilvēku aktivizēšanai”  (LAB4S.P.A.C.E. 

“Special people activating creative energy”) 

atbalstīšanu” 

9. 1166. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2018.gada 25.oktobra lēmumā Nr. 1101 “Par 

aizņēmumu projekta Nr. LLI-337 “Zarasu 

rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo 

teritoriju iedzīvotāju radošuma un 

uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, 

izmantojot sociālkultūras pasākumus” 

īstenošanai” 

Lēmums 

10. 1167. Par projekta idejas “Publisko ezeru vides 

pieejamības nodrošināšana Daugavpils novadā” 

iesniegšanu 

Lēmums 

11. 1168. Par projekta idejas “Daugavas upes 

apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils 

novada teritorijai” iesniegšanu 

Lēmums 

12. 1169. Par projekta  Nr.9.2.1.1./15/1/0001 

“Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās” Vienošanās un ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Vienošanās 

Tāme 
 

13. 1170. Par 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

kvalitatīvu institucionālajai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 

personām ar invaliditāti un bērniem” un 

“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā”  projekta Nr.9.2.2.1./15/I/005 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 
 

14. 1171. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

maksas noteikšanu 

Lēmums 
 

15. 1172. Par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā vai 

valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, 

dzīvojamo telpu īres un pakalpojumu līgumiem 

Lēmums 
 

16. 1173. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu Naujenes 

pagasta pārvaldei valdījumā 

Lēmums 

17. 1174. Par nekustamā īpašuma objektu nodošanu Višķu 

pagasta pārvaldei 

 

 

Lēmums 

18. 1175. Par Daugavpils novada domes 2018.gada 

9.augusta lēmuma Nr.973 “Par vienreizējā 

pabalsta piešķiršanu Marinai Sidorovai” 

atcelšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1166.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1167.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1168.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1169.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1169_vienosanas.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1169_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1170.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1170_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1171.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1172.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1173.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1174.pdf
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ierobežojumus 

19. 1176. Par Valsts kases aizdevuma līgumu 

pārjaunošanu 

Lēmums 

20. 1177. Par atļauju Arvīdam Kucinam savienot amatus Lēmums 

21. 1178. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda 

Lēmums 

22. 1179. Par grozījumu Daugavpils novada domes  

2015.gada 13.augusta lēmumā Nr.701 „Par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu” 

Lēmums 

23. 1180. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Apšu mājas”, Koņecpole, Ambeļu 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

24. 1181. Par zemes vienības  (starpgabala)  „Maldoņi”,  

Demenes  pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

25. 1182. Par zemes vienības  (starpgabala)  „Upes”,  

Demenes  pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

26. 

 

1183. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Laukums”, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

27. 1184. Par dzīvojamās mājas Muitas iela 13,  Muitas, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 14, atsavināšanu 

Lēmums 

28. 1185. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  Medupes iela 3, Maļinova, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

29. 1186. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 8, Lociki, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 20, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

30. 1187. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „45”, Atpūta, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

 

 

 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

31. 1188. Par zemes vienības   (starpgabala)  „Maldoņi”,  

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1176.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1177.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1178.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1179.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1181.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1182.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1184.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1188.pdf
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32. 1189. Par zemes vienības   (starpgabala)  „Upes”,  

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

33. 1190. Par dzīvojamās mājas Muitas iela 13,  Muitas, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr.14, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

34. 1191. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Pēterim Eižvērtiņam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

35. 1192. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Raitim Igaunim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

36. 1193. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanu Kristapam Klišānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

37. 1194. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4484 005 0047 atzīšanu par starpgabalu   

Lēmums 

38. 1195. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4496 007 0099 atzīšanu par starpgabalu   

Lēmums 

39. 1196. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Pakapiņu kapos 

Lēmums 

40. 1197. Par  Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 

līdzekļu sadales precizētā plāna 2018.gadam  

apstiprināšanu 

Lēmums 

41. 1198. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

Biķernieku pagasta teritorijā nodošanu 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS  

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1189.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1190.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1194.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1195.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1196.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1197.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/49_29_11_2018/1198.pdf

