
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2020.gada 29.decembra Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.102 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrā

fa 

numurs 

Lēmumu, 

saistošo 

noteikumu, 

noteikumu, 

nolikumu 

numurs 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 2613. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.1415 “Par 

projekta iesniegšanu Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai  (ELFLA) pasākumā 

”Pamatpakalpojumi  un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”” 

Lēmums  

Tāme 

2. 2614. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 27.decembra lēmumā Nr.1891 

“Par projekta  Nr. LV-RU-018  

”Amatniecība bez robežām” 

(Craftsmanship without Borders) īstenošanu 

un ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu” 

Lēmums  

Tāme 

3. 63. Grozījumi Daugavpils novada domes 

2020.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.48 “Daugavpils novada 

pašvaldības budžets 2020.gadam” 

Saistošie noteikumi 

Nr.63 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

Paskaidrojuma raksts  

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

4. 2615. Par Daugavpils novada domes izpildīto 

lēmumu noņemšanu no kontroles, atzīšanu 

par spēku zaudējušiem un atsevišķu 

lēmumu atcelšanu 

Lēmums 

5. 2616. Par  Daugavpils novada 2021.gada novada 

nozīmes pasākumu plāna apstiprināšanu 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2613.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2613_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2614.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2614_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63_1_PB.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63_2_ZD.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63_3_Saistibas.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63_PR_0_paskaidrojums.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63_PR_1_PB_groz_pa_iest.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63_PR_2_PB_pa_iest.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63_PR_3_invest.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63_PR_4_ZD_groz_pa_iest.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn63_PR_5_ZD_pa_iest.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2615.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2616.pdf
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6. 64 Par papildu nosacījumiem kuģošanas 

līdzekļu satiksmei – Luknas, Višķu ezeros 

un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu 

pagasta teritorijā 

Saistošie noteikumi 

Nr.64 

Paskaidrojuma raksts 

7. 17. Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas 

kārtību Daugavpils novadā 

Noteikumi Nr.17 

8. 2617. Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību organizēšanu Sventes 

ezerā 

Lēmums 

9. 2618. Par krīzes centru   Lēmums  

Tāme 

10. 103. Grozījumi Daugavpils novada domes 2012. 

gada 9. februāra nolikumā Nr.1 

“Daugavpils novada Sociālā dienesta 

NOLIKUMS” 

Nolikums Nr.103 

11. 104. Zemgales vidusskolas nolikums Nolikums Nr.104 

12. 105 Tabores pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.105 

13. 2619. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Salienas un 

Vecsalienas pagasta teritorijā 

Lēmums 

14. 2620. Par Demenes pagasta pārvaldes debitoru 

parādu norakstīšanu 

Lēmums 

15. 2621. Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu 

Demenes pagasta teritorijā 

Lēmums 

16. 2622. Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

dzīvojamās mājās Vecsalienas pagasts, 

Daugavpils novads 

Lēmums 

17. 2623. Par “Daugavpils novada  pašvaldības 

ilgtspējīgas enerģētikas un klimata 

pārmaiņu rīcības plāns 2021.-2031.gadam” 

izstrādi 

Lēmums 

18. 2624. Par būvniecības ieceres dokumentu izstrādi 

Medumu speciālās pamatskolas vajadzībām 

Lēmums 

19. 2625. Par Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

izglītības programmas īstenošanas vietas 

"Višķi" darbības nodrošināšanu atbilstoši 

ugunsdrošības prasībām 

Lēmums 

20. 2626. Par Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

izglītības programmas īstenošanas vietas 

"Višķi" darbības nodrošināšanu atbilstoši 

higiēnas prasībām 

Lēmums 

21. 2627. Par Ambeļu  pagasta pārvaldes ceļa 

“Ambeļi-Graiži” remonta izmaksu 

nodošanu Daugavpils novada domei 

Lēmums 

22. 2628. Par pašvaldības ceļa Nr.94-3 „Vaboles 

stacija-Aizbalti-Pudāni-Mukāni” posma 

atjaunošanas  izmaksu nodošanu 

Daugavpils novada domei 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn64.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn64.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn64_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/not17.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2617.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2618.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2618_tame.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/nol103.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/nol104.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/nol105.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2619.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2620.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2621.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2622.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2623.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2624.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2625.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2626.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2627.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2628.pdf
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23. 2629. Par 2020.gada 20.novembra Brīdinājuma 

par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr. 

3-81/374 apstrīdēšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

24. 2630. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „MARKETEKS” 

Lēmums 

25. 2631. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu  Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „RHEMA” 

Lēmums 

26. 2632. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu  Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „ITF NAI” 

Lēmums 

27. 2633. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.418, 18. novembra 

iela, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

28. 2634. Par nekustamā īpašuma “Mazie dzintari”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads,  

nodošanu atsavināšanai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

29. 2635. Par  nekustamā īpašuma  „219”, 

Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

30. 2636. Par nekustamā īpašuma „7”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

31. 2637. Par dzīvojamās mājas Ezeru iela 7, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

dzīvokļa īpašuma Nr. 9, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

32. 2638. Par  nekustamā īpašuma  „62”, 

Kooperators, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

33. 2639. Par  nekustamā īpašuma  „134”, Pavasaris, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu    

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

34. 2640. Par dzīvojamās mājas “11”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 23, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2630.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2631.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2632.pdf
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35. 2641. Par zemes vienības (starpgabala) „Toņa”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

36. 2642. Par nekustamā īpašuma „Mazie dzintari”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

37. 2643. Par nekustamā īpašuma „Varavīksnes 4”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

38. 2644. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4468 009 0180, Līksnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

39. 2645. Par nekustamā īpašuma „Sermuļi”, 

Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

40. 2646. Par nekustamā īpašuma „Tiltu skola”, Tilti, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

41. 2647. Par nekustamā īpašuma „Ezermala”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

42. 2648. Par nekustamā īpašuma „Lapegles”, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

43. 2649. Par nekustamā īpašuma „464”, Daugava, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

44. 2650. Par nekustamā īpašuma „Rubeņi”, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu   

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

45. 2651. Par dzīvojamās mājas “2”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads,   dzīvokļa īpašuma Nr.7, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

46. 2652. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4470 005 0139 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai 

Lēmums 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2641.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2642.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2643.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2644.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2645.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2646.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2647.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2651.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2652.pdf


5 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

47.  2653. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4486 005 0616 atzīšanu par 

piekrītošu Daugavpils novada pašvaldībai 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Daugavpils novada pašvaldības vārda 

Lēmums 

48. 2654. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 001 0185 atzīšanu par starpgabalu 

Lēmums 

49. 2655. Par zemes vienību atzīšanu par 

starpgabaliem 

Lēmums 

50. 65 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2016.gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Par sociālajiem pakalpojumiem 

Daugavpils novada pašvaldībā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.65 

Paskaidrojuma raksts 

51. 2656. Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2021.gada janvārim-

augustam 

Lēmums 

52. 2657. Par piekrišanu Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  “ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” 

projektam Nr.5.2.1.2/20/A/003 “Bioloģiski 

noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu 

izveide poligonā “Cinīši”” 

Lēmums 

53. 2658. Par pabalsta piešķiršanu Jānim Pilacim Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

54. 2659. Par automašīnas VW CARAVELLE izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

informācijas pieejamības 

ierobežojumus 

55. 2660. Par projekta “Zivju resursu pavairošana ar 

līdaku mazuļiem Smiļģinu ezerā” 

īstenošanas izbeigšanu   

Lēmums 

 

https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2653.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2654.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2655.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn65.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn65.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/sn65_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2656.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2657.pdf
https://daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/102_29_12_2020/2660.pdf

