
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

2016. gada 15.septembra Daugavpils novada domes   

sēdē  Nr. 19  
 

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  
 

Paragrāfa 

numurs 

Lēmuma, 

noteikumu, 

saistošo 

noteikumu, 

nolikumu 

numurs 

 

Izskatītā jautājuma vai lēmuma nosaukums 

1. 770. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 12.maija  lēmumā Nr.368 “Par 

mācību līdzekļiem un mācību literatūrai 

paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēm 2016.gadam”  

Lēmums 

2. 5. Kārtība, kādā tiek   veikta valsts  budžeta  

mērķdotācijas  pedagogu  darba  samaksai  un 

pedagogu  slodžu  sadale  Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības  iestādēs 

Noteikumi Nr.5 

3. 10. Nolikums par licencēto makšķerēšanu Briģenes 

ezerā 

Saistošie noteikumi 

Nr.10 

4.pielikums 

Paskaidrojuma raksts 

4. 11. Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 

21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

Saistošie noteikumi 

Nr.11  

Paskaidrojuma raksts 

5. 771. Par Daugavpils novada  attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2016.-

2018.gadam aktualizāciju 

Lēmums 

Pielikums 

Attēli 

6. 772. Par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Daugavpils novadā”  iesniegšanu darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  

9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības 

un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei” ierobežotai projektu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/770.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/not5.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/sn10.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/sn10.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/sn10_4_pielikums.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/sn10_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/sn11.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/sn11.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/sn11_paskaidrojuma_raksts.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/771.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/771_Pielikums_IP_konsolidetais.xls
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/771_atteli.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/772.pdf
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iesniegumu atlases kārtai 

7. 773. Par ieceri piedalīties Eiropas Sociālā fonda 

8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 

projekta īstenošanā laikā no 2017.līdz 

2022.gadam 

Lēmums 

8. 774. Par Biķernieku pamatskolas Eiropas Savienības 

Erasmus+
 
programmas projekta Nr.2016-1-

IT02-KA219-024427_2 “Radošā enerģija īpašu 

cilvēku aktivizēšanai” (LAB4S.P.A.C.E. 

“Special people activating creative energy”) 

atbalstīšanu 

Lēmums 

9. 775. Par Biķernieku pamatskolas Eiropas Savienības 

Erasmus+
 
programmas projekta Nr.2016-1-

ES01-KA219-025088_5 “Pieķeries veselīgam 

dzīves veidam!” (Hook Onto Healthy 

Lifestyle!) atbalstīšanu 

Lēmums 

10. 776. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā 

esošajiem  dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā  

Lēmums 

11. 777. Par Demenes pagasta pārvaldes īpašumā esošās 

kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums 

12. 778. Par Skrudalienas pagasta pārvaldes īpašumā 

esošās kustamās mantas atsavināšanu 

Lēmums 

13. 779. Par nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Biedrībai “Dzidra straume” 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

14. 780. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.1174 “Par 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, un kustamās mantas nodošanu Višķu 

pagasta pārvaldei apsaimniekošanā un 

lietošanā” 

Lēmums 

15. 781. Par līdzekļu piešķiršanu Naujenes  pagasta 

pārvaldei no nekustamā  īpašuma “101”, 

Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanas 

Lēmums 

16. 782. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Andrim 

Višņevskim 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

17. 783. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/773.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/774.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/775.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/776.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/777.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/778.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/780.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/781.pdf
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noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

18. 784. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

19. 785. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

20. 786. Par Daugavpils novada domes 2015. gada       

13. augusta lēmuma Nr. 674 „Par Daugavpils 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Antals”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

pārdošanu  Mihailam Antalam” atcelšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

21. 787. Par nekustamā īpašuma „Ābelītes”, Maļinovas 

pagasts, Daugavpils novads, iegādi Daugavpils 

novada pašvaldības īpašumā 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

22. 788. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kalves”, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums  

23. 789. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Bitenes”, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, atsavināšanu 

Lēmums  

24. 790. Par dzīvojamās mājas „Līdumnieki”, 

Romaniški, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 2, atsavināšanu 

Lēmums  

25. 791. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Āboliņi 1”, Ķeiši, Kalupes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums  

26. 792. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4462 002 0004, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums  

27. 793. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0082, Kalupes  pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu  

Lēmums  

28. 794. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Plaudiņi”, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums  

29. 795. Par dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 20, Līksna, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

Lēmums  

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/788.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/789.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/790.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/791.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/792.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/793.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/794.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/795.pdf
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īpašuma Nr. 6, atsavināšanu 

30. 796. Par zemes vienības (starpgabala)  „Ezermala 3”,  

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu  

Lēmums 

31. 797. Par dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 20, Līksna, 

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, dzīvokļa 

īpašuma Nr. 16, atsavināšanu 

Lēmums 

32. 798. Par zemes vienības (starpgabala)  „Jasmīni 2”,  

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu  

Lēmums 

33. 799. Par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 396, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, dzīvokļa īpašuma Nr. 21, atsavināšanu 

Lēmums 

34. 800. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Krīvāni 1”, Krīvāni, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

35. 801. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Kāpostiņi”, Ļesnije, Naujenes  

pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu 

Lēmums 

36. 802. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4488 002 0341, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, 

atsavināšanu 

Lēmums  

37. 803. Par zemes vienības (starpgabala) „Veiksmes”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, atsavināšanu  

Lēmums 

38. 804. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Kalves”, Dubnas pagasts, Daugavpils 

novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

Lēmums 

39. 805. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Bitenes”, Dubnas pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

40. 806. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  ar kadastra numuru 4462 002 0004,  

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

41. 807. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra 

apzīmējumu 4462 002 0082, Kalupes  pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

42. 808. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Plaudiņi”, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, pārdošanu izsolē un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

43. 809. Par zemes vienības (starpgabala)  „Jasmīni 2”,  

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

Lēmums 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/796.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/797.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/798.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/799.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/800.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/801.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/802.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/803.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/804.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/805.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/806.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/807.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/808.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/809.pdf
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izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

44. 810. Par zemes vienības (starpgabala)  „Ezermala 3”,  

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

45. 811. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma ar kadastra numuru 4488 002 0341, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

46. 812. Par zemes vienības (starpgabala) „ Veiksmes”, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Lēmums 

47. 813. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma  „Mičurinietis, 6K”,  Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

48. 814. Par zemes vienības (starpgabala)  „Pakalni 1”,  

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

49. 815. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Aivara Zariņa 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

50. 816. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Vjačeslava Griņeviča 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

51. 817. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Jana Kazačenoka 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

52. 818. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Antoņinas Leončikas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

53. 819. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Nataļjas Anisimovas 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/810.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/811.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/812.pdf
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54. 820. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu  un nokavējuma naudas piedziņu no 

Česlava Vanaga 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

55. 821. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Heronimam Urbānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

56. 822. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Emīlijai Starikovičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

57. 823. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Antoņinai Stinkevičai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

58. 824. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Staņislavam Ancānam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

59. 825. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Agafijai Sorokinai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

60. 826. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Ivanam Morozovam 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

61. 827. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto 

maksājumu, soda naudas un nokavējuma 

naudas dzēšanu  Viktorijai Kolužai 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

62. 828. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu Rasmai 

Zēvaldei, izpērkot lietošanā piešķirto zemi 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 
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63. 829. Par  valsts zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4468 009 0197 sadalīšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

64. 830. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

4486 001 0596 un 4486 005 0718 

Lēmums 

65. Protokolā Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Ambeļu pagasta Ambeļu ciema 

teritorijā 

- 

66. 831. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku 

ciršanai Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 

“MAĻUTKI” teritorijā 

Lēmums 

67. 832. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koka 

ciršanai Naujenes ciemā 

Lēmums 

68. 833. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4474 007 0454 nodošanu nomā ar apbūves 

tiesībām 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

69. 834. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

zemes vienībai ar kadastra                  

apzīmējumu 4474 002 0084 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

70. 835. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4498 001 0330 sadalīšanu 

Lēmums 

71. 836. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 4472 004 0546 un 4472 005 

0212 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

72. 837. Par zemes vienības (starpgabala)  „Griezītes 1”,  

Līksnas pagasts, Daugavpils novads, izsoles 

protokola apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

73. 838. Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Burtnieki”, Medumu pagasts, 

Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

74. 839. Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr. 93, Meža iela 4, Krauja, Naujenes 

Lēmums nav publiski 

pieejams, ievērojot 

normatīvajos aktos 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/830.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/831.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/832.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/835.pdf
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pagasts, Daugavpils novads, izsoles protokola 

apstiprināšanu 

noteiktos informācijas 

pieejamības 

ierobežojumus 

75. 840. Par aizņēmumu no Valsts kases kurināmā 

iegādei Sventes ciema katlu mājai 

Lēmums 

76. 841. Par ēdināšanas pakalpojumiem Laucesas 

pamatskolā 

Lēmums 

77. 842. Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2016.gada 14. janvāra lēmumā Nr.2  “Par 

Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2016. gada 

janvārim-augustam” 

Lēmums 

 

78. 14. Grozījums Daugavpils novada domes 

2009.gada 24.jūlija nolikumā Nr.29 “Nīcgales  

pagasta pārvaldes nolikums” 

Nolikums Nr.14 

 

 

  

 
 

 

 

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/840.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/841.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/842.pdf
http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/Lemumi/2016/sede19/nol14.pdf

