
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2020.gada 12.marta Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.86 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

nolikumu, 

lēmuma 

numurs 

 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma 

nosaukums 

 

1. 51 Grozījums Daugavpils novada domes 

2012.gada 27.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.14 „Par ielu nosaukumu 

un ēku numerācijas norādes 

izvietošanas kārtību Daugavpils 

novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.51 

Paskaidrojuma raksts 

2. 87 Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” nolikums 

Nolikums Nr.87 

3. 2023. 

88 

Par Daugavpils novada domes 

konkursu par granta piešķiršanu topošo 

un jauno uzņēmēju projektiem 

2020.gadā 

Lēmums 

Nolikums Nr.88 

4.  2024. Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2020.gada 16.janvāra lēmumā 

Nr.1912 “Par aizņēmumu Latvijas – 

Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta Nr. LV-RU-023 

“Parki bez robežām” (“Parks without 

borders”) īstenošanai” 

Lēmums 

 

5. 2025. Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2019.gada 26.septembra 

lēmumā Nr.1739 "Par Latvijas – 

Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta Nr. LV-RU-023 

“Parki bez robežām”/“Parks without 

borders” īstenošanu un ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu” 

Lēmums 

Tāme  

6. 2026. Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā 

Nr.1934 "Par aizņēmumu Latvijas – 

Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta Nr. LV-RU-018 

”Amatniecība bez robežām” 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/sn51.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/sn51_paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/nol87.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2023.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/nol88.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2024.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2025.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2025_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2026.pdf
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(Craftsmanship without Borders) 

īstenošanai" 

7. 2027. 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                             

8. 2028. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta „Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr. 

9.3.1.1./19/I/037, īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme                     

9. 2029. Par Daugavpils novada domes 

2018.gada 22.marta lēmuma Nr.712 

“Par iepirkumu projektam 

“Ambulances ēkas pārbūve par 

daudzfunkcionālo centru un 

siltumapgādes un kanalizācijas pievadi 

Ezeru ielā 13, Kalupes pagastā, 

Daugavpils novadā”” atzīšanu par 

spēku zaudējušu   

Lēmums 

 

10. 2030.  Par finansējuma piešķiršanu Kalkūnes 

pagasta pārvaldei 

Lēmums 

 

11. 2031. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.20, Kalkūnes iela, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem 

atbalstīšanu un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 2032. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

13. 2033. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums  

14. 2034. Par zemes vienības  (starpgabala) 

„Vītoliņi”,  Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu   

Lēmums 

 

15. 2035. Par dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 12, 

Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.16, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

16. 2036. Par dzīvojamās mājas “Baltā māja”, 

Kalniški, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.3, 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2027.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2027_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2028.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2028_tame.xlsm
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2029.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2030.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2033.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2034.pdf
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pārdošanu pieejamības ierobežojumus 

17. 2037. Par dzīvojamās mājas Meža iela 6, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.61, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 2038. Par  dzīvojamās mājas Vienības iela 10, 

Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.53, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

19. 2039. Par zemes vienības (starpgabala) 

„Vītoliņi”, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

 

20. 2040.  Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu, soda naudas un 

nokavējuma naudas dzēšanu   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

21. 2041. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavēto maksājumu, soda naudas un  

nokavējuma naudas dzēšanu   

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

22. 2042. Par Naujenes pagasta padomes 

2007.gada 28.novembra lēmuma 

Nr.850 „Par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu Jevdokijai 

Feodorovai” atcelšanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 

23. 2043. Par īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4460 006 0201 

atzīšanu par piekrītošu pašvaldībai un 

zemes vienības ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

 

24. 2044. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un 

īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4462 005 0175 

atzīšanu par piekrītošu Daugavpils 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Daugavpils novada 

pašvaldības vārda 

Lēmums 

 

25. 2045. Par samaksas apmēra samazinājumu, 

izpērkot lietošanā piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

26. 2046. Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2020.gada 13.februāra lēmumā 

Nr.1988 “Par projekta idejas „Zivju 

resursu aizsardzības pasākumi 

Daugavpils novada Sventes ezerā” 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2039.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2043.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2044.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2046.pdf


4 

iesniegšanu” 

27. 2047. Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2020.gada 13.februāra lēmumā 

Nr.1990 “Par projekta idejas „Zivju 

resursu pavairošana ar zandartu 

mazuļiem Vīragnas ezerā” iesniegšanu” 

Lēmums 

 

28. 2048. Par nekustamā īpašuma Strādnieku iela 

12, Randene, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads,  pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

29. 2049. Par  nekustamā īpašuma „Avozeta, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

30. 2050.  Par dzīvojamās mājas 18. novembra 

iela 396, Vecstropi, Naujenes pagasts, 

Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma 

Nr.13, pārdošanu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

31. 2051. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 13, 

Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.8, 

pārdošanu uz nomaksu 

Lēmums nav publiski pieejams, 

ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

 
 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/86_12_03_2020/2047.pdf

