
                                                         
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 

2020.gada 25.marta Daugavpils novada domes   

sēdē Nr.87 izskatīto jautājumu 
 

s a r a k s t s 
 

 

Paragrāfa 

numurs 

Saistošo 

noteikumu, 

nolikumu,  

lēmumu, 

instrukciju 

numurs 

 
 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 
 

1. 52 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.4 „DAUGAVPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

Saistošie noteikumi 

Nr.52 

2. 53 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2013.gada 30.maija saistošajos noteikumos 

Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža 

Daugavpils novada administratīvajā 

teritorijā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.53 

Paskaidrojuma raksts 

3. 89 Biķernieku pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.89 

4. 90 Maļinovas pagasta pārvaldes nolikums Nolikums Nr.90 

5. 2052. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS” pamatkapitāla palielināšanu 

Lēmums  

6. 2053. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta „Sociālo pakalpojumu centra 

“Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana”, Nr. 4.2.2.0./17/I/097, 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu 

Lēmums 

Tāme                             

7. 2054. Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda 

 Lēmums 

 

8. 2055. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Lēmums 

9. 2056. Par nekustamā īpašuma „240”, Celtnieks, 

Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  uz nomaksu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lēmums nav publiski 
pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

10. 2057.  Par nekustamā īpašuma „Kumpiņi”, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  uz nomaksu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/sn52.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/sn52.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/sn53.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/sn53.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/sn53%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/nol89.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/nol90.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2052.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2053.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2053_tame.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2054.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2055.pdf
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11. 2058. Par dzīvojamās mājas “5”, Višķu 

tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.25, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

12. 2059. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4460  005 0057 noteikšanu par starpgabalu 

Lēmums 

 

13. 2060. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņiem 2020.gadā 

Lēmums 

14. 4 Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.1 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanu” 

Instrukcija Nr.4 

 

15. 2061. Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” 

Lēmums 

 

16. 2062. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.8, Ķieģeļu iela, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu 

un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

17. 2063. Par Daugavpils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Nr.12, Kalkūnes iela, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļu īpašniekiem atbalstīšanu 

un piešķiršanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

18. 2064. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

4476 002 0010, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 
pieejamības ierobežojumus 

19. 2065. Par dzīvojamās mājas “Baltā māja”, 

Kalniški, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr.6, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 
normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības ierobežojumus 

20. 2066.  Par nekustamā īpašuma „Tiltu skola”, Tilti, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

21. 2067. Par nekustamā īpašuma “Ezermala”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Lēmums 

 

22. 2068. Par nekustamā īpašuma “Pritikino-2”, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 

 

Lēmums 

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2059.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2060.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/instrukcija4.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2061.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2066.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2067.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2068.pdf
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23. 2069. Par nekustamā īpašuma “Veikals-21”, 

Salienas pagasts, Daugavpils novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu                                                                                                                                                                                                                  

Lēmums 

 

 
  

 

https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2020/87_25_03_2020/2069.pdf

