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          Protokols Nr. 18., 3. & 

   

 

Daugavpils novada Kultūras mantojuma komisijas nolikums 

 

 

Saskaņā ar  Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 15.pantu pirmās daļas 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 61.panta pirmo un 

trešo daļu un Daugavpils novada domes 

2014.gada 2.jūlija  saistošajiem noteikumiem 

Nr.13 „Daugavpils novada teritorijas 

plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa”  

 

 

I. Vispārīgais jautājums 

 

1.  Daugavpils novada Kultūras mantojuma komisijas (turpmāk - Komisija) mērķis ir 

sekmēt Daugavpils novada nekustamā kultūras mantojuma objektu aizsardzību un sagatavot 

priekšlikumus Daugavpils novada domei par mantojuma objektu iekļaušanu Daugavpils 

novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu (turpmāk - Objekts) sarakstā (turpmāk -

Saraksts) vai izslēgšanu no tā, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2014.gada 2.jūlija 

saistošo noteikumu Nr.13 „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 1.pielikuma 368.punktu, 

ievērojot citu normatīvo aktu prasības.  

 

II. Komisijas uzdevumi un tiesības 

 

2.  Komisijai ir šādi uzdevumi: 

 

2.1.   sekmēt Daugavpils novada kultūras mantojuma aizsardzību;   
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2.2. izvērtēt kultūras mantojuma objektu īpašnieku iesniegumus par plānotajiem 

būvdarbiem un citām saimnieciskajām darbībām un sniegt atzinumu; 

2.3.  sniegt priekšlikumus un atzinumus par Daugavpils novada nekustamā kultūras 

mantojuma aizsardzību un saglabāšanu; 

2.4.   ierosināt Objektu aizsardzības jautājumu izskatīšanu Daugavpils novada domē; 

2.5.   izvērtēt kultūras mantojuma objekta atbilstību Objekta statusam; 

2.6.   sniegt Daugavpils novada domei priekšlikumus Objektu iekļaušanai Sarakstā vai 

svītrošanu no tā,  ja Objekts ir zaudējis savu vēsturisko, māksliniecisko, zinātnisko vai 

citādu vērtību. 

 

3.  Komisijai ir šādas tiesības:  

3.1.  pārbaudīt Objektu patreizējo stāvokli, veicot izbraukuma sēdi Objektā; 

3.2. saņemt no Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Komisijas uzdevumu izpildei 

nepieciešamo informāciju.  

 

III. Komisijas izveidošanas kārtība 

 

4.  Komisiju izveido ar Daugavpils novada domes lēmumu. 

 

5.  Komisijas sastāvā ir septiņi cilvēki: Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītājs, 

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļas vadītājs, Daugavpils 

novada domes Būvvaldes vadītājs, Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas pārstāvis, 

Daugavpils novada muzeju pārstāvis, Latgales Pētniecības institūta pārstāvis, 

novadpētnieks, kas darbojas Latgales kultūrvēstures jomā. 

 

6.  Komisijas priekšsēdētājs ir  Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītājs.  

 

7.  Komisijas locekļu sastāvs tiek apstiprināts uz diviem gadiem. Izmaiņas komisijas 

sastāvā tiek pieņemtas ar Daugavpils novada domes lēmumu. 

 

IV. Komisijas darba kārtība 

 

8.  Atkarībā no izskatāmā jautājuma, Komisijai ir tiesības pieaicināt piedalīties darba 

procesā bez balss tiesībām arī citas personas atbilstoši izskatāmā jautājuma specifikai. 

 

9.   Komisijas darbs notiek sēdēs, t.sk., izbraukuma sēdēs. Komisijas sēdes sasauc, vada 

un tās darba kārtību nosaka Komisijas priekšsēdētājs. 

 

10.  Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. 

 

11. Komisijas darbam nepieciešamo informāciju, t.sk., Objekta apsekošanas aktu 

sagatavo Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļa. 

 

12.  Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 5 no Komisijas locekļiem. 

 



13.  Komisijas priekšsēdētājs vada Komisijas darbu, seko Komisijas lēmumu ierakstam 

protokolā. 

 

14.  Komisijas lēmumus pieņem Komisijas sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis 

sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

 

15.  Komisijas lēmumus atzīmē protokolā, ko paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi.  

 

16. Komisijas darbību materiāltehniski nodrošina un tās lietvedību kārto Daugavpils 

novada Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļa. 

 

 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

 


