
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2020.gada 27.februāra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.85 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Regla-

menta, 

saistošo 

noteikumu, 

nolikumu, 

lēmumu, 

noteikumu 

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 4 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2018.gada 25.janvāra reglamentā Nr.1 

„Daugavpils novada domes deputātu, 

iestāžu vadītāju un darbinieku 

atlīdzības sistēmas reglaments” 

Reglaments Nr.4 

2. 50 Grozījums Daugavpils novada domes 

2018.gada 31.maija saistošajos 

noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās 

iniciatīvas pabalstiem  Daugavpils 

novada pašvaldībā” 

Saistošie noteikumi Nr.50 

Paskaidrojuma raksts 

3. 84 Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 

nolikums 

Nolikums Nr.84 

4.  1991 

85 

Par Daugavpils novada jaunatnes 

iniciatīvu projektu konkursu “Attīsti 

sevi!” 

Lēmums 

Nolikums Nr.85 

5. 1992 Par atklāta projektu konkursa 

“PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU 

PĀRTRAUKŠANAS RISKA 

JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES 

INICIATĪVU PROJEKTOS” 

izsludināšanu 

Lēmums  

Titullapa  

Nolikums  

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums  

5.pielikums 

6. 10 Kārtība, kādā nosaka kritērijus nomas 

maksas samazinājuma gradācijai un 

piemērošanai Daugavpils novada 

pašvaldības mantai 

 

 

Noteikumi Nr.10 

Nomas līguma paraugs  

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/reglaments4.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/sn50.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/sn50_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/nol84.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1991.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/nol85.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1992.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1992__nolikums_titullapa.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1992__nolikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1992_1_pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1992_2_pielikums_projekta%20pieteikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1992_3_pielikums_apliecinajums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1992_4_pielikums_apliecinajums%20par%20piedalisanos.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1992_5_pielikums_kriteriji.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/not10.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/not10_liguma_paraugs.pdf
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7. 86 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija nolikumā Nr.8 

“Daugavpils novada pašvaldības 

īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību 

izsoles komisijas NOLIKUMS” 

Nolikums  Nr.86 

8. 1993 Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Biķernieku 

pagasta teritorijā 

Lēmums 

Līguma projekts  

9. 1994 Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Maļinovas  

pagasta teritorijā 

Lēmums 

Līguma projekts 

10. 1995  Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2019.gada 11.jūlija lēmumā 

Nr.1563 “Par projekta Nr. ENI-LLB-1-

216 “Dvinas/Daugavas ielejas 

teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 

amata prasmju izpēte, saglabāšana un 

nodošana nākamajai paaudzei" 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme  

11. 1996 Par papildus darbību iekļaušanu 

projektā Nr.5.6.2.0/17/I/036  

“Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju 

pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” 

Lēmums 

 

12. 1997 Par atbalstāmo studiju specialitāšu 

noteikšanu stipendiju konkursam 

Lēmums 

 

13. 1998 Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības  ceļu fonda   

Lēmums 

 

14. 1999 Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) 

uzturēšanas izmaksām 

Lēmums 

Pielikums  

15. 2000 Par Sociālā atbalsta un aprūpes centra 

“Avots” maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

16. 2001 Par Višķu sociālās aprūpes centra 

maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu 

Lēmums 

 

17. 2002 Par nekustamā īpašuma “240”, 

Celtnieks,  Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 2003 Par nekustamā īpašuma „Galdnieki-

18”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums 

 

19. 2004 Par nekustamā īpašuma Strādnieku iela 

12, Randene, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/nol86.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1993.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1993_liguma_projekts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1994.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1994_liguma_projekts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1995.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1995_tame.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1996.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1997.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1998.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1999.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/1999_pielikums.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2000.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2001.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2003.pdf
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20. 2005  Par nekustamā īpašuma “Avozeta”, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 2006 Par nekustamā īpašuma “Kumpiņi”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 2007 Par nekustamā īpašuma “78”, Zaļais 

sils, Tabores pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

23. 2008 Par dzīvojamās mājas “5“, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.25, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

24. 2009 Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13, 

Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, 

atsavināšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus  

25. 2010 Par  nekustamā īpašuma „Galdnieki-

18”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

26. 2011 Par zemes vienības  (starpgabala) 

„Podgireži”,  Sventes pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

27. 2012 Par  nekustamā īpašuma „Lāčplēši-2”, 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

28. 2013 Par samaksas apmēra samazinājumu, 

izpērkot lietošanā piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 2014 Par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4486 003 0069 atzīšanu 

par starpgabalu   

Lēmums 

 

30. 2015  Par zemes vienību ar kadastra 

pazīmējumiem 4470 005 0146 un 4470 

005 0200 ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā 

Lēmums 

 

31. 2016 Par zemes  lietošanas tiesību izbeigšanu 

uz  zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem  4492 007 0034 un 4492 

007 0035 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

32. 2017 Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 4498 001 0567 

atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2010.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2011.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2012.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2014.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2015.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2017.pdf
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novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

33. 2018 Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumiem 4452 002 0149 un 4452 

002 0086 atzīšanu par piekrītošām 

Daugavpils novada pašvaldībai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

 

34. 2019 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās 

zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 4498 005 0515 atzīšanu 

par piekrītošu Daugavpils novada 

pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

 

35. 2020 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4460 003 0205  atzīšanu par piekrītošu 

pašvaldībai un zemes vienības 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

 

36. 2021 Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai Voitišķu 

vecticībnieku draudzes kapos 

Lēmums 

 

37. 2022 Par publiskās apspriešanas rezultātu 

apstiprināšanu koku izciršanai 

Skrudalienas pagasta pašvaldības kapos 

un ciemos 

Lēmums 

 

 
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2018.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2019.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2020.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2021.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/85_27_02_2020/2022.pdf

