
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
  

2016. gada 25.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.4 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Paragrāfa 

numurs 

Nolikumu, 

reglamentu, 

saistošo 

noteikumu, 

lēmumu 

numurs  

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1.    2. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2009.gada 6.jūlija nolikumā Nr.1 

„Daugavpils novada domes nolikums” 

Nolikums Nr.2 

 

2.    1. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2015.gada 26.novembra reglamentā Nr. 1 

„DAUGAVPILS NOVADA DOMES 

DEPUTĀTU, IESTĀŽU VADĪTĀJU 

UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS 

SISTĒMAS REGLAMENTS” 

Reglaments Nr.1 

 

3.    3. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtību Daugavpils 

novadā  

Saistošie noteikumi 

Nr.3 

Paskaidrojuma raksts 

4. 154. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas 

komisijas izveidi 

Lēmums 

Nolikums Nr.3 

 

5. 155. Par Nīcgales pamatskolas reorganizāciju 

par Nīcgales sākumskolu (1.-6. Klase) 

Lēmums 

 

6. 156. Par  Skrudalienas pamatskolas 

likvidāciju 

Lēmums 

 

7. 157. Par  Birznieku pamatskolas likvidāciju Lēmums 

8. 158. Par Laucesas pamatskolas dibināšanu Lēmums 

9. 159. Par   Tabores pamatskolas likvidāciju Lēmums 

10. 160. Par grozījumiem Daugavpils novada 

domes 2014.gada 30.decembra lēmumā 

Nr. 1489 „Par maksas pakalpojumiem  

Naujenes pagastā” 

Lēmums 

11. 161. Par maksas pakalpojumiem Kalupes 

pagastā 

Lēmums 

12. 162. Par Līksnas pagasta pārvaldes īpašumā 

esošās kustamās mantas atsavināšanu 

 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/nol2.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/reglam1.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/sn3.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/sn3.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/sn3_paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/154.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/nol3_154_.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/155.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/156.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/157.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/158.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/159.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/160.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/161.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/162.pdf
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13. 163. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu 

Annai Gavrilovai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 164. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „304”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

15. 165. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „373”, Mičurinietis, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

16. 166. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „366”, Celtnieks, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

17. 167. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Medumi 641”, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

18. 168. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Asteres”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums 

19. 169. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Svente”, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

20. 170. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Strazdiņi 1”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 171. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „345”, Celtnieks, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Sergejam Gubarevam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 172. Par Daugavpils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma  „Asteres”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

23. 173. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Medumi 641”, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

24. 174. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Svente”, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/164.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/165.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/166.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/167.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/168.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/169.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/170.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/172.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/173.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/174.pdf
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25. 175. Par Edgara Katiševa ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu  

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

26. 176. Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

koku ciršanai Ilgas iela 15, Medumi, 

Medumu pagasts 

Lēmums 

27. 177. Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai 

pašvaldības kapos 

Lēmums 

28. 178. Par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai „Petrovka” ar 

kadastra apzīmējumu 4486 001 0205, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

29. 179. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 4474 006 0188 un 4474 

009 0334 

Lēmums 

30. 180. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4450 007 0338, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 181. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu 

Andželai Matvejevai un Vitālijam 

Griņevičam, izpērkot lietošanā piešķirto 

zemi 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

32. 182. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu 

Līksnas pagasts,  Daugavpils novads   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

33. 183. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu  un 

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Lēmums 

34. 184. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu  un 

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Lēmums 

35. 185. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu  un 

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/176.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/177.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/179.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/183.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/184.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/185.pdf
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36. 186. Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 003 0277 sadalīšanu 

Lēmums 

37. 187. Par Lijas Romanovskas mantotās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 

006 0193 sadalīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

38. 188. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4498 004 0028 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

39. 189. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4442 005 0024 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

40. 190. Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu  zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 4472 004 0140 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

41. 4. Grozījums Daugavpils novada domes 

2011.gada 12.maija saistošajos 

noteikumos Nr. 12 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils 

novada administratīvajā teritorijā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.4  

Paskaidrojuma raksts 

42. 191. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2015.gada 27.augusta lēmumā Nr.714 

“Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanu no 

pašvaldības budžetā paredzētajiem 

līdzekļiem” 

Lēmums 

43. 192. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2013.gada 28.decembra lēmumā Nr.1359 

„Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta 

centra pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanu” 

Lēmums 

44. 193. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.101 

“Par Daugavpils novada  attīstības 

programmas investīciju plāna 

aktualizāciju” 

Lēmums 

45. 194. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes 

ministrijas izsludinātajā projektu 

konkursā „Atbalsts jauniešu centru 

darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar 

mērķi veidot un stiprināt jauniešu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/186.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/sn4.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/sn4.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/sn4_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/191.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/192.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/193.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/194.pdf
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piederības apziņu” 

46. 195. Par projekta „Medumu ezera peldvietas 

attīrīšana un paplašināšana” iesniegšanu 

un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

Latvijas Vides aizsardzības fonda 

aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida 

popularizēšana” 

Lēmums 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/documents/publiskie_dokumenti/lemumi/2016/04_25_02/195.pdf

