
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2018.gada  25.janvāra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 21 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteiku-

mu, no-

likumu, 

noteiku-

mu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 560. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam  Investīciju plāna  2018.-

2020.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 
 

2. 561. Par pašvaldības ceļa pārņemšanu projekta 

īstenošanas vajadzībām 

Lēmums 
 

3. 562. Par projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes 

mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū 

„Augšzeme””, Nr.5.4.1.1/17/A/020, ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme 
 

4. 563. Par Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonda  

līdzekļu sadali 2018.gadam   

Lēmums 

5. 564. Par aizņēmumu no Valsts kases   specializētā 

mikroautobusa iegādei personu ar īpašām 

vajadzībām pārvadāšanai Višķu sociālās aprūpes 

centrā 

Lēmums 

6. 565. Par Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu 

vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas 

reglamentu 

Lēmums 

Reglaments Nr.1 

7. 15. Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.gadam   Saistošie noteikumi 

Nr.15 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

Paskaidrojuma 

raksts 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/560.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/560_Pielikums_IP_Aktualizacija_2018_25012018.xlsx
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/561.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/562.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/562_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/563.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/564.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/565.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/reglaments1.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_1_pamatbudzets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_2_ziedojumi_un_davinajumi.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_3_saistibas.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_paskaidrojuma_raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_PR_1_PB_konsolidacija.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_PR_2_PB_pa_iestadem_konsolidets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_PR_3_ZD_pa_iestadem_konsolidets.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_PR_4_Budzeta%20programmas.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_PR_5_piel_Invest_Budzets_2018.xlsx
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6.pielikums 

7.pielikums 

8.pielikums 

9.pielikums 

8. 44. Grozījumi  Daugavpils novada domes 2017.gada 

12.janvāra nolikumā Nr.1 “Vaboles vidusskolas 

nolikums” 

Nolikums  

Nr.44 

9. 566. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 

9.novembra lēmumā Nr.390 “Par Daugavpils novada 

domes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes veicināšanas komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums 

 

10. 567. Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 

20.jūlija lēmumā Nr.152 “Par Daugavpils novada 

pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 

Lēmums 

 

11. 568. Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.12, Skaista iela, 

Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

12. 569. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu   Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

13. 570. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 12, Vienības iela 10, 

Lociki, Naujenes  pagasts, Daugavpils novads, 

maiņu  pret Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa  

īpašumu Nr. 72, 18.novembra iela 389, Vecstropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

14. 571. Par dzīvojamās mājas „Liepgravas”, Laucesas 

pagasts, Daugavpils novads, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Lēmums 

15. 572. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Bitinieki”, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

          Lēmums 

  

16. 573. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „56”, Daugava, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

17. 574. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Varavīksne 55”, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

18. 575. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „107”, Spārīte, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

19. 576. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 398, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_PR_6_pielikums_paskaidrojumam_2017.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_PR_7_Novads_att_2018.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_PR_8_Budzets_graf_2018.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/sn15_PR_9_BPIKS%20attēli_2018.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/nol44.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/nol44.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/566.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/567.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/571.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/572.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/573.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/574.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/575.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/576.pdf
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dzīvokļa īpašuma Nr. 8, atsavināšanu 

20. 577. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 422, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 9, atsavināšanu 

Lēmums 

21. 578. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Atpūta 85”, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

22. 579. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „ Dravnieki 5 ”, Ezeru iela 6, Demene, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu  

Eduardam Rakelim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

23. 580. Par dzīvojamās mājas Līdumnieku iela 15, Kumbuļi, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 17, pārdošanu Jevgēnijam Hrapunovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

24. 581. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Liepājas 1”, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu  Evelīnai Zasčižinskai uz 

nomaksu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

25. 582. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Atpūta 85”, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 
 

26. 583. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Gundegas 5”,  Laucesas pagasts,  

Daugavpils novads, atkārtotas izsoles rīkošanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 
 

27. 584. Par Ilonas Petrovas ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 
ierobežojumus 

28. 585. Par Jevgeņija Petrova ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

29. 586. Par Vasilisas Bučenes ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

30. 587. Par Diānas Jefimovas ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/577.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/578.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/582.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/583.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

31. 588. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Naujenes ciemā 

Lēmums 

32. 589. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Krāslavas iela 9, Višķi, Višķu pagasts 

Lēmums 

33. 590. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Krāslavas iela 11, Višķi, Višķu pagasts 

Lēmums 

34. 591. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Krāslavas iela 24, Višķi, Višķu pagasts 

Lēmums 

35. 592. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Višķu pagasta Daniševkas kapos 

Lēmums 

36. 593. Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku 

ciršanu Rēzeknes iela 27, Maļinova, Maļinovas 

pagasts 

Lēmums 

37. 594. Par nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Tabores 

pagasts, Daugavpils novads,  ar kadastra numuru 

4492 005 0107 sadalīšanu 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

38. 5. Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma 

atsavināšanas process Daugavpils novada pašvaldībā 

Noteikumi Nr.5 

39. 595. Par  Daugavpils novada domes 2011.gada 27.janvāra  

lēmuma Nr. 82 “Par noteikumu “Kārtība, kādā 

notiek Daugavpils novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto 

līdzekļu sadalīšana, piešķiršana un izlietošana” 

apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 

Lēmums 

40. 596. Par dzīvojamās mājas 18.novembra iela 394, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

41. 597. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Ezeriņi 1”, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

42. 598. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kliņģeri 3”, Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

43. 599. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4462 003 0285, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads,  pārdošanu 

Jurijam Fedotovam 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības 

ierobežojumus 

44. 600. Par projekta idejas „Daugavpils novada publisko 

ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” iesniegšanu 

 

Lēmums 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/588.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/589.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/590.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/591.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/592.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/593.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/not5.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/595.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/597.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/598.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/600.pdf
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45. 601. Par projektu iesniegšanu Zivju fonda pasākumā 

„Zivju resursu pavairošanai un atražošanai 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās 

ir atļauta makšķerēšana” 

Lēmums 

46. 602. Par projekta „Luknas ezera zivju resursu 

papildināšana” iesniegšanu Zivju fonda pasākumā 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās 

ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldību īpašumā” 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/601.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2018/21_25_01_2018/602.pdf

