
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2020.gada 23.jūlija Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.95 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

nolikumu, 

lēmuma 

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 58. 
Grozījumi Daugavpils novada domes 

2011.gada 12.maija saistošajos 

noteikumos Nr.12 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils 

novada administratīvajā teritorijā” 

Saistošie noteikumi Nr.58 

Paskaidrojuma raksts 

2. 59. 
Grozījumi Daugavpils novada domes 

2018.gada 31.maija saistošajos 

noteikumos Nr.21 „Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība 

Daugavpils novada pašvaldībā” 

Saistošie noteikumi Nr.59 

Paskaidrojuma raksts 

3. 2276. Par precizējumiem Daugavpils novada 

domes 2020.gada 25.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.57 “Grozījumi 

Daugavpils novada domes 2019.gada 

8.augusta saistošajos noteikumos Nr.39 

“Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Daugavpils novadā” 

Lēmums 

Precizētie saistošie 

noteikumi Nr.57 

Paskaidrojuma raksts 

4. 94. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija nolikumā Nr.1 

„Daugavpils novada pašvaldības 

administratīvās komisijas nolikums”   

Nolikums Nr.94 

5. 2277. Par atļaujas izsniegšanu otrās 

kategorijas šautuves (šaušanas stenda) 

darbībai mednieku biedrībai „Kalupe” 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

6. 2278. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” pamatkapitāla palielināšanu 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/sn58.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/sn58_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/sn59.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/sn59_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2276.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2276_preciz_sn57.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2276_preciz_sn57.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/sn57_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/nol94.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2278.pdf
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7. 2279. Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2015.gada 24.septembra 

lēmumā Nr.794 “Par maksas 

pakalpojumu noteikšanu par parakstu 

apliecināšanu” 

Lēmums 

8. 95. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2018.gada 11.janvāra nolikumā Nr.43 

“Īpašuma pārvaldīšanas komisijas 

nolikums” 

Nolikums Nr.95 

9. 2280. Par grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2020.gada 15.aprīļa lēmumā 

Nr.2074 “Par finansēšanas plānu 

grozījumiem 

Lēmums 

10. 2281.  Par projektā Nr. 5.6.2.0/17/I/034 

“Dienvidlatgales pašvaldību degradēto 

teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai” iesaistītā nekustamā īpašuma 

pārņemšanu valdījumā 

Lēmums 

11. 2282. Par projekta idejas „Zivju resursu 

aizsardzības pasākumi Daugavpils 

novadā” iesniegšanu 

Lēmums 

12. 2283. Par projekta „Birķineļu baznīcas torņa 

arhitektoniskā izpēte un restaurācijas 

projekta izstrāde” īstenošanu, 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme  

13. 2284. Par aizņēmumu ERAF projekta  

(Nr.5.5.1.0/17/I/007) "Rīteiropas 

vērtības" īstenošanai 

Lēmums 

14. 2285. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu  “Mežciems-Ļūbaste” 

un “Ļūbaste-Ļūbaste” seguma 

atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” 

īstenošanai 

Lēmums 

15. 2286. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

16. 2287. Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. 

Silene, Skrudalienas pagastā, 

Daugavpils novadā” īstenošanai 

 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2279.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/nol95.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2280.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2281.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2282.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2283.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2283_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2284.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2285.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2286.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2287.pdf
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17. 2288. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

18. 2289. Par finansējuma piešķiršanu 

Daugavpils novada domes konkursa par 

granta piešķiršanu topošo un jauno 

uzņēmēju projektiem 2020.gadā 

uzvarētājai Natālijai Lebedjokai 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 

19. 2290.  Par finansējuma piešķiršanu 

Daugavpils novada domes konkursa par 

granta piešķiršanu topošo un jauno 

uzņēmēju projektiem 2020.gadā 

uzvarētājam Viktoram Petaško 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 

20. 2291. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums 

21. 2292. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 2293. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

23. 2294. Par nekustamā īpašuma „63”, 

Mičurinietis,  Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

24. 2295. Par nekustamā īpašuma 

“Jaunbībelišķi”, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

25. 2296. Par zemes vienības (starpgabala)  ar 

kadastra apzīmējumu 4462 002 0389, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 2297. Par nekustamā īpašuma „161”, Spārīte, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

27. 2298. Par nekustamā īpašuma „Mīkeļmuiža”, 

Janciški,  Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

28. 2299. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „ Reiniki”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 2300. Par  nekustamā īpašuma “Lauri”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2288.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2291.pdf


4 

30. 2301. Par nekustamā īpašuma “Mačulas”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 2302. Par  nekustamā īpašuma „Lapiņas”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 2303. Par nekustamā īpašuma “Skalbes”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

33. 2304. Par nekustamā īpašuma “Sturi”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

34. 2305. Par nekustamā īpašuma “Augstumi”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

35. 2306. Par aprēķinātās samaksas 

samazināšanu, izpērkot lietošanā 

piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

36. 2307. Par Skrudalienas pagasta pārvaldes 

debitoru parādu norakstīšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

37. 2308. Par maksas pakalpojumiem  

Skrudalienas  pagastā 

Lēmums 

38. 2309. Par maksas pakalpojumiem  Naujenes  

pagastā 

Lēmums 

39. 2310. Par maksas pakalpojumiem  Sventes  

pagastā 

Lēmums 

40. 2311. Par maksas pakalpojumiem  Kalkūnes  

pagastā 

Lēmums 

41. 2312. Par maksas pakalpojumiem  Višķu  

pagastā 

Lēmums 

42. 2313. Par maksas pakalpojumiem  Ambeļu  

pagastā 

Lēmums 

43. 2314. Par maksas pakalpojumiem  Demenes  

pagastā 

Lēmums 

44. 2315. Par maksas pakalpojumiem  Dubnas  

pagastā 

Lēmums 

45. 2316. Par maksas pakalpojumiem  Kalupes  

pagastā 

 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2303.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2304.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2305.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2308.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2309.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2310.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2311.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2312.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2313.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2314.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2315.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2316.pdf
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46. 2317. Par maksas pakalpojumiem  Līksnas  

pagastā 

Lēmums 

47. 2318. Par maksas pakalpojumiem  Medumu  

pagastā 

Lēmums 

48. 2319. Par maksas pakalpojumiem  Salienas  

pagastā 

Lēmums 

49. 2320. Par maksas pakalpojumiem  Tabores  

pagastā 

Lēmums 

50. 2321. Par maksas pakalpojumiem  Maļinovas  

pagastā 

Lēmums 

51. 2322. Par maksas pakalpojumiem  Biķernieku  

pagastā 

Lēmums 

52. 2323. Par Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūras “Višķi” maksas 

pakalpojumiem      

Lēmums 

53. 2324. Par Daugavpils novada Sociālā dienesta 

psihologa maksas pakalpojumiem 

Lēmums 

54. 2325. Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

koku ciršanai valsts reģionālā autoceļa 

P64 Višķi-Nīcgale posmā km 17.720-

17.780 

Lēmums 

55. 2326. Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

koku ciršanai Krīvānu kapsētā un 

Baltmuižas kapsētā, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

56. 2327. Par projekta  “Daugavpils novada un 

Zarasu  rajona lauku kopienu 

attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, 

kultūras un veselīga dzīvesveida 

aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) 

uzsākšanu   

Lēmums 

Tāme  

57. 2328. Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2018.gada 31.maija lēmumā 

Nr.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  

58. 2329. Par dzīvojamās mājas “4”, Randene, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr.1, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 

 

 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2317.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2318.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2319.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2320.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2321.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2322.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2323.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2324.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2325.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2326.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2327.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2327_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2328.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2328_tame.pdf
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59. 2330. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

60. 2331. Par dzīvojamās mājas “2”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.13, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

61. 2332. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.33, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

62. 2333. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.51, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

63. 2334. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.55, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

64. 2335. Par  nekustamā īpašuma Krasta iela 7, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads,  pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

65. 2337. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Augstumi”, 

Tabores pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

66. 2336. Par  deputāta Jāņa Vagaļa   pilnvaru 

izbeigšanos pirms termiņa 

Lēmums 

 
   
 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2330.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2335.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2337.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/95_23_07_2020/2336.pdf

